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تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سطح فعالیت فیزیکی ( )CHAMPSدر سالمندان تهرانی

رباب صحاف*،1امیر ش ــمس ،2رضا فدایوطن ،3احمد دلبری ،4ملیحه صبور ،5سمانه میرزایی ،6مهدی رصافیانی

7

 .1دکت رای تخصصی سالمت سالمندان ،مرکز تحقیقات سالمندی ،استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،ته ران ،ای ران.
 .2دکتری تخصصی رفتار حرکتی ،استادیار پژوهشگاه ت ربی تبدنی و علوم ورزشی وزارت علوم ،تحقیقات و فن آوری ،ته ران ،ای ران.
 .3دکت رای تخصصی سالمت سالمندان ،مرکز تحقیقات سالمندی  ،دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،ته ران ،ای ران
 .4دکت رای تخصصی سالمت سالمندان ،مرکز تحقیقات سالمندی  ،استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،ته ران ،ای ران.
 .5کارشــناس مرکــز مطالعــات روان ــی اجتماع ــی ســالمندی MPH ،ســالمندی ،مرکــز تحقیقــات ســالمندی ،دانشــگاه علــوم بهزیس ــتی و توانبخش ــی،
تهــران ،ای ران.
 .6پزشک عمومی ،رزینت داخلی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،ته ران ،ای ران.
 .7دکت رای تخصصی کاردرمانی ،گروه کاردرمانی ،دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ،ته ران ،ای ران.

تاریخ دریافت93/1/23 :
تاریخ پذیرش93/11/25 :

کلید واژه:

روایی ،پایایی ،سطح
فعالیت فیزیکی،
سالمندان ،پرسشنامه
سطح فعالیت فیزیکی

اهداف هدف این مطالعه تهیه نسخه فارسی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سطح فعالیت فیزیکی ()CHAMPS
در سالمندان ته رانی بود.
مواد و روشها این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی و مقطعی انجام گردید 200 .سالمند ته رانی وارد مطالعه شدند و
پرسشنامههای سطح فعالیت فیزیکی چامپس 36-SF ،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 معادلسازی بر اساس پروتكل
پروژه بی نالمللی ابزار کیفیت زندگی ( )IQOLAانجام شد .پايایي در دفعات آزمون پس از  2هفته توسط  30نفر سالمند
و همچنین توسط ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد .روایی صوری ،محتوا و همرمان پرسشنامه بررسی شد.
یافتهها بیش از  85درصد آیتمها کیفیت ترجمه مطلوبی داشتند .مطلوبیت ترجمه تمام آیتمها با استفاده از
پیشنهادات مترجمین به دست آمد .نسخه فارسی پرسشنامه سطح فعالیت فیزیکی چامپس روایی ظاهری مناسبی
داشت .بیش از  96درصد سؤاالت همبستگی باالیی را با خرده مقیاس م ربوطه نشان دادند .ضریب همبستگی
درونردهای( )ICCب رای نمره خرده مقیاسها و نمره کل بیش از  0/61به دست آمد .همچنین در مورد همخوانی
درونی ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ،قبل از حذف هفت سوال فاقد روایی محتوا  0/73و بعد از حذف آنها 0/85
و ضریب همبستگی آزمون-بازآزمون در دامنه  0/81-0/68درصد بدست آمد .ضریب روایی محتوی بعد از حذف هفت
سوال )CVI ( ،ب رابر با  0/89بود .ب رای روایی همگ را ،ضریب همبستگی بین نم رات پرسشنامه چامپس با آزمون شش
دقیقه راه رفتن و شاخص توده جسمانی به ترتیب 0/39و 0/27بدست آمد .ب رای روایی همزمان ،ضریب همبستگی
بین نم رات پرسشنامه چامپس با کیفیت زندگی و سطح ارتقاء دهنده سالمت به ترتیب  0/52و 0/43بدست آمد.
نتیجهگیری فرآیند ترجمه و معادلسازی پرسشنامه سطح فعالیت فیزیکی چامپس از کیفیت مطلوب و قابل
قبولی برخوردار است .همچنین نسخه فارسی این پرسشنامه از روایی ظاهری ،محتوی ،همگ را و همزمان ،و پایایی
در دفعات آزمون (نسبی و مطلق) و همخوانی درونی در حد قابل قبولی در جامعه مورد نظر برخوردار است .بناب راین،
نسخه فارسی این پرسشنامه را م یتوان 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 م یشود ،تعدادی از سواالت پیشنهاد شده
توسط متخصصان م یبایست متناسب با فرهنگ جامعه اصالح شود .پیشنهاد می شود ابزاری متناسب با فعالی تهای
فیزیکی سالمندان ای رانی ط راحی و ساخته شود.

*نویسنده مسئول:
دکتر امیر شمس
نشانی :ته ران ،خیابان میرعماد ،پژوهشگاه ت ربی تبدنی و علوم ورزشی ،پژوهشکده رفتار حرکتی
تلفن+98 )21( 2218154 :
پست الکترونیکیamirshams85@gmail.com :
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تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سطح فعالیت فیزیکی

مقدمه
در اغلــب جوامــع ،ســالمندان بــا بیشــترین خطــر
کاهــش توانای یهــای جســمی ،روانــی و شــناختی
روبــرو هســتند و بــا احتمــال بیشــتری جهــت حفــظ
ســامت ،عملکــرد و خودکفایــی بــه حمایتهــای
رســمی یــا غیــر رســمی وابســته م یگردنــد [ .]1بــه
منظــور تعییــن و انتخــاب مناســبترین و بهتریــن
ب رنامهریــزی و سیاســتگذاری بایــد اطالعاتــی کامــل،
دقی ــق و صحی ــح در زمینــه مس ــائل ســالمندی در اختی ــار
داشــت .در همیــن راســتا ســازمان بهداشــت جهانــی
حمایــت از تحقیقــات و آمــوزش در عرصــه ســالمندی و
م راقب تهــای جامعــه را بــه عنــوان یــک اصــل پایــه ب ـرای
اســت راتژی جدیــد ســالهای  2006تــا  2015در نظ ــر گرفتــه
اســت [ .]2شــاخصهای آمــاری نشــان م یدهــد کــه پی ــر
شــدن جمعی ــت در کشــور مــا دی ــر زمان ــی اســت آغــاز
شــده اســت و پی شبینــی م یشــود تــا ســال  ۱۳۹۵بــه
میانــه ســنی جمعی ــت کشــور  ۱۰ســال افــزوده شــود .ب ــر
طب ــق سرشــماری ســال  1390تعــداد ســالمندان باالت ــر از
 60ســال ته رانــی 1میلیــون و صــد دو هــزار نفــر ذکــر
گردیــده اســت [.]3
مطالعــات گوناگــون نشــان دادهانــد کــه بــا افزایــش
ســن بــه علــت اختالالت ــی کــه در سیس ــتمهای مختلــف
صــورت م یگی ــرد بــه خصــوص بــه علــت محدودیتهــای
حرکت ــی ،وابس ــتگی ف ــرد بــه دیگ ـران در انجــام کارهــای
روزانــه افزایــش م ییابــد .ایــن عوامــل م یتوانــد بــر
احســاس خــوب بــودن و در نتیجــه بــر ســبک زندگــی
ســالمند اثــرات منفــی زیــادی ایجــاد نمایــد .یکــی از
مــواردی کــه شــاید توانس ــته باشــد بــه طــور اساس ــی در
افزایــش طــول عم ــر و ارتقــاء س ــبک زندگ ــی ســالمندان
نقــش داشــته باشــد فعالی ــت جس ــمانی منظــم و مــداوم
اســت [ .]2مطالعــات مختلفــی در مــورد تاثیــرات
فعالیــت جســمانی و ارتبــاط آن بــا ســطح اجتماعــی–
اقتصــادی افــراد صــورت گرفتهاســت .در مطالعــهای کــه
در ســال  86-1385در شــهر یــزد انجــام شــد میــزان
فعالیــت جســمانی در جمعیــت شــهری بررســی شــد.
نتایــج ایــن مطالعــه حاکــی از آن بــود کــه میــزان
فعالیــت جســمانی در جمعیــت شــهری یــزد پاییــن و
میــزان کمتحرکــی در جمعیــت بــاالی  60ســال 4/68%
بــود ایــن می ـزان بــا افزایــش ســطح تحصی ــات و افزایــش
ســن رابطــه مس ــتقیم داشــت و بیشــترین عــدم تح ــرک
جس ــمانی م ربــوط بــه اف ـراد کارمنــد و داری شــغل آزاد و
در درجــات بعــدی بــه گ ــروه اف ـراد بازنشس ــته و خان ـهدار
تعلــق داشــت [.]4
فعـ ــالیت جسمانی و انتقـ ــال وزن بـ ــدن به استخوانها
موجــب ســامت سیســتم استخوانـــی و پیشــگیری از
اســتئوپروز و شكس ــتگی مـ ـیشود ،اعتمـ ــاد بــه نف ــس
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را در سالـــمندان تقویــت نمــوده و آنــان را از ســكون و
ب یثمــری و احســاس ب یاهمیــت بــودن دور مـــیسازد
[ .]5ب ـرای حفــظ ســامتی ،توصی ــه م یشــود كــه انجــام
فعالی ــت در سالـ ــمندان تشــویق و تقویــت گ ــردد .یك ــی
از مؤثرتریــن روشهـــای پیشــگیری از اختـــاالت دوران
ســالمندی فعالیت جس ــمانی اســت .فعـ ــالیت جس ــمانی
مـ ـیتواند كمــك شــایانی بــه درمــان برخ ــی از اختــاالت
فكــری مثــل افســردگی نمایــد و فعالیــت منظــم در
ســنین بــاال نی ــز بــه كاهـ ــش درد و ناتوانـ ــی مرتب ــط بــا
بیماریهـــای آرتریــت و استئـــوپروز كمــك م یكنــد
[ .]6،5كاهــش و بــه تأخیــر انداختــن ناتوانـــی م ربــوط
به ســالمندی یك مسـ ــأله عمده در بهـ ــداشت عمومـ ــی
اســت و فعالیــت جســمانی م یتوانــد نقــش مهمــی در
ایجــاد و حفــظ ســامت در تمــام ســنین داشــته باشــد.
بــا توجــه بــه اینکــه بــا فعالی ــت جس ــمی منظــم در
ســالمندان م یتــوان بــا ضعــف و آســی بپذیری ناشــی
از عــدم فعالی ــت جس ــمانی ماننــد اســتئوپروز و عواقــب
آن ماننــد شکســتگ یهای اســتخوان فمــور و لگــن و
تغیی ـرات بیولوژیــک ناش ــی از پی ــری و بیمارهــای مزمــن
مقابلــه کــرد ،و بــا توجــه بــه اینکــه نتایــج پژوهــش
هاســکل و همــکاران ( )2007نشــان داد کــه ســالمندان
م یبایســت هفتــهای پنــج جلســه فعالیــت جســمانی
 30دقیقــهای بــا شــدت متوســط و یــا هفتــهای ســه
جلس ــه فعالی ــت جس ــمانی  20دقیق ـهای بــا شــدت بــاال
داشــته باشــند [ ،]7تــا بــه ام ــروز در ای ـران ابـزار مناس ــبی
کــه ســطوح فعالیــت جســمی را در ســالمندان ارزیابــی
کنــد ،وج ــود نــدارد .یک ــی از مهمتریــن مس ــائلی کــه در
مطالعــه و بررســی پ یآمدهــای عملکــردی در ســطوح
مختلــف فــردی و اجتماعــی در پیــش روی محققیــن و
متخصصیــن قــرار دارد ،توســعه مقیاسهــای مناســب
بــرای ارزیابــی اســت .در صورتــی کــه ایــن مقیاسهــا
در ســطح بی نالملل ــی موج ــود باشــند ،مقی ــاس مناســب
از میــان ابزارهــای موجــود انتخــاب م یشــود .هــدف از
ایــن انتخــاب دســتیابی بــه ابزارهای ــی اســت کــه نیازهــای
بالینــی و تحقیقــی محققیــن را در ســطح مطلوبــی
پاســخگو باشــند [ .]8معمــوالً محققیــن بــه دنبــال
ابزارهایــی هســتند کــه تــا حــد ممکــن بــه صــورت
مطلوبــی مفاهیــم مــورد نظــر آن هــا را بــه صــورت
دقی ــق و کامــل پوشــش دهــد .ایــن مفاهی ــم مــورد نظ ــر
بــا هــدف ارزیابــی آثــار آســی بها و بیماریهــا ،میــزان
تأثیــر اســت راتژیها ،مداخــات و ب رنامههــای درمانــی
و توانبخشــی ،بررســی ســیر پیشــرفت ســالمندان چــه
بــه صــورت گروه ــی و ف ــردی و در نهایــت تصمی مگی ــری
بالین ــی در جهــت ادامــه ،توقــف و یــا اصــاح ایــن اقدامات
مــورد ارزیابــی قــرار م یگیــرد .در ایــن میــان ،مســائلی
نظی ــر تمرکــز اب ـزار ب ــر جوامــع هــدف و گوناگــون ،نحــوه
کارب ــرد ابـزار بــه صــورت معاینــه یــا پرســش از ســالمندان،
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ســطح فعالیــت احســاس خشــنودی ،رضایــت و شــادی
شخـ ــص ســالمند رو بــه كاهــش مـ ـیگذارد .از ایــن رو
آنهــا بایــد فعالی تهــای جدیــدی را كــه تــوان انجامشــان
را دارنــد جایگزیــن فعالی تهــای قبل ــی كــه مجبورنــد از
آنهــا دســت بكشــند ،بنماینــد.

ویژگ یهــای روانســنجی ابــزار ،خــرده مقیاسهــای ابــزار
و غیــره مــورد توجــه قــرار م یگیــرد.
لــذا در ایــن مطالعــه بــرآن شــدیم تــا بــه بررســی
روای ــی و پایای ــی یک ــی از بهتریــن و جدیدتریــن ابزارهــای
ســنجش ســطح فعالی ــت جس ــمانی در ســالمندان []10،9
بــه نــام پرسشــنامه ســطوح فعالی ــت جس ــمی چامپ ــس
در ســالمندان ته ران ــی بپردازیــم .مطمئنــا یک ــی از عواملی
کــه باعــث شــده ســازمانها ،متخصصــان و پژوهشــگ ران
تمایــل کمتــری بــه ارزیابــی ســطح فعالیــت جســمی
در ســالمندان نشــان دهنــد ،کمبــود ابــزار الزم جهــت
بررس ــی ســطح فعالی ــت جس ــمی و کمب ــود آشــنایی بــا
عوامــل موثــر در ایــن حیطــه م یباشــد .بدیــن منظــور
پژوهشــگ ران در پژوهــش حاض ــر ســعی دارنــد بــا بررس ــی
روایــی و پایایــی یکــی از بهتریــن ابزارهــای اندازهگیــری
ســطح فعالیــت جســمانی در ســالمندان کــه در حــال
حاض ــر در دنی ــا مــورد اســتفاده ق ـرار م یگی ــرد ،آن را بــه
متخصصــان ســالمند شناســی و پژوهشــگ ران در کشــور
معرف ــی کننــد.
روایــی و پایایــی پرسشــنامه فعالیــت جســمانی
چامپــس اولیــن بــار توســط هــاردا و همــکاران ()2001
و اســتوارت و همــکاران ( )2001در ســالمندان آمریکایــی
مــورد قب ــول گـزارش شــد .ایــن پژوهشــگ ران روای ــی ســازه
پرسشــنامه فعالی ــت جس ــمانی چامپ ــس را بــا اســتفاده
از آزمونهــای  6دقیقــه راه رفتــن ،شــاخص تــوده
جســمانی و مقیــاس بهزیســتی روانشــناختی و پایایــی
ایــن آزمــون را بــا اســتفاده از ضریــب همبســتگی درون
طبقــهای نمــرات آزمون-آزمــون مجــدد و ضریــب کاپــا
بدســت آوردنــد [ .]10،9ســیارتو 1و همــکاران ( )2006در
ســالمندان کانادایــی [ ،]11جلیــس و همــکاران ()2009
در ســالمندان اســت رالیایی [ ]12و فلورینــدو و همــکاران
( )2009در ســالمندان ف رانســوی [ ]13نشــان دادنــد کــه
ایــن پرسشــنامه از روایــی و پایایــی خوبــی برخــوردار
اســت .همــان طــور کــه پی ــش ت ــر بی ــان شــد ،بــا توجــه
بــه اهمیــت فعالیــت جســمانی بــر عملکــرد فیزیکــی
و روانــی ســالمندان ،تــا بــه امــروز در ایــران ابــزاری کــه
بــه بررســی ســطح فعالیــت جســمانی در ســالمندان
بپــرازد وجــود نداشــت و بــه نظــر م یرســد ســنجش
روایــی چنیــن ابــزاری بــر ایجــاد پروتکلهــای تمرینــی
و ط راحــی دســتورالعملهای آموزشــی بــرای ســالمندان
و انجــام پژوهــش هــای بیشــتر ،کمــک شــایانی خواهــد
کــرد .بناب رایــن ،الزم اســت ســطح عملكــرد ســالمندان
بــه طــور مرتــب مــورد بررس ــی و ارزیاب ــی ق ـرار گی ــرد تــا
ب ـرای تصمی مگی ــری و مداخـ ــات الزم پرســتاری و درمــان
بتــوان تصمی ــم مناســب را اتخـ ــاذ نمــود .اف ـراد مس ــن تــا
س ــر حــد امــكان بایــد فعــال بماننــد زی ـرا بــا كــم شــدن

ابــزار مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر بــرای ســنجش
متغی رهــای تحقی ــق عب ــارت بونــد از پرسشــنامه جمعی ــت
شــناختی ،تــرازویآزمایشــگاهی ،قدســنج ،پرسشــنامه
اختــال توانایــی فکــر کــردن و فهمیــدن و درک دنیــای
پی رامــون ( ،)AMTپرسشــنامه ســطح فعالیــت ارتقــاء
دهنــده ســامت والکــر ،پرسشــنامه کیفیــت زندگــی 36
ســوالی ،پرسشــنامه ســطح فعالی ــت جس ــمانی چامپ ــس،
آزمــون  6دقیقــه راه رفتــن () Minute Walk Test-6
بــرای ارزیابــی اســتقامت عضالنــی.
2
پرسشــنامه اختــال توانایــی فکــر کــردن (:)AMT
ایــن تس ــت می ـزان اختــال شــناخت ســالمند یــا همــان
اختــال توانای ــی فک ــر ک ــردن و فهمی ــدن و درک دنی ــای
پی رامــون را م یســنجد .یــک پرسشــنامه  10ســوالی
کــه روایــی و پایایــی آن در ایــران توســط فروغــان و
همــکاران ( )1386انجــام شــده اســت و نمــرات آن بــا
نمــرات معاینــه مختصــر شــناختی همبســتگی بــاال
داشــته اســت .در ایــن ابــزار بــرای هــر پاســخ صحیــح
یــک امتی ــاز داده م یشــود و در پایــان مجمــوع امتی ــازات
محاس ــبه م یگ ــردد .نقطــه ب ــرش ایــدهال ب ـرای آن نم ــره

Cyarto .1

Abbreviated Mental Test .2

روش مطالعه
ایــن مطالعــه یــک مطالعــه روانســنجی اســت و از آنجا
کــه در تحقی ــق حاض ــر مداخل ـهای صــورت نم یگی ــرد و
هــدف ترجمــه بررس ــی پایای ــی و روای ــی مقی ــاس ســطح
فعالیــت جســمانی چامپــس در ســالمندان بــاالی 60
ســال ته ران ــی اســت .بناب رایــن ،نــوع مطالعــه ،غی رتج رب ــی
اســت .جامعــه پژوهــش حاض ــر کلی ــه ســالمندان بــاالی
 60ســال ته رانــی م یباشــند و نمونــه مــورد مطالعــه
گروهــی از ســالمندان بــاالی  60ســال اســت کــه بــه
صــورت در دســترس انتخــاب م یشــوند و تس ــت عملک ــرد
شــناختی ( )Abbreviated Mental Testآنهــا مثبت
اســت .حجــم نمونــه ب ــر اســاس نتایــج مطالعــات دیگ ــر و
در ســطح اطمینــان 95%و تــوان آزمــون  90%و اســتفاده از
فرمــول حجــم نمونــه کوک ـران ب ـرای ضریــب همبس ــتگی
کــه بــه صــورت زی ــر م یباشــد ،ب راب ــر  200تعیی ــن گردیــد:
+3
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 ،6حساس ــیت آن  85%و ویژگ ــی  99%تعیی ــن شــده اســت
و اخــذ امتی ــاز کمت ــر از  10/7اختــال شــناختی محس ــوب
م یگــردد .در ایــن مطالعــه معیــار ورود بــه مطالعــه
کســب امتیــاز  7و باالتــر م یباشــد [.]14
آزمــون  6دقیقـهای راهرفتــن :)6MWT( 3از ایــن آزمــون
بــرای ارزیابــی اســتقامت قلبــی عروقــی در ســالمندان
اســتفاده شــد [ .]15ایــن آزمــون را در ســال  1960بالــک
ب ـرای ارزیاب ــی عملک ــرد بیمــاران قلب ــی ریــوی بــه کار ب ــرد.
ایــن آزمــون بهدلیــل راحتــی در اجــرا و شــبی ه بــودن
بــه فعالی تهــای روزمــره ،بــرای ارزیابــی تعــادل ،بــه
خصــوص در ســالمندان ،بس ــیار مناســب اســت .پایای ــی
آن در بیمــاران قلبــی بــاال ( )85/0گــزارش شــده اســت
و ب ـ ه عنــوان اب ـزاری معتب ــر در ارزیاب ــی می ـزان ظرفی ــت
عملک ــردی در ســالمندان شــناخته م یشــود [ .]16ب ـرای
اجــرای ایــن آزمــون از ســالمند خواســته م یشــود کــه
بــا حداکثــر تــوان خــود طــول مســیر  17متــری را بــه
صــورت رفــت و برگشــت در مــدت زمــان  6دقیقــه ط ــی
کنــد .بعــد از مــدت  6دقیقــه می ـزان مس ــافت ط یشــده
توســط ســالمند ثبــت م یشــود [.]17
پرسشــنامه ســطح ارتقــاء دهنــده ســامت :ایــن
پرسشــنامه دارای  54ســوال بــوده و هــدف آن اندازهگی ــری
رفتارهــای ارتقــاء دهنــده ســامت (تغذیــه ،ورزش،
مســئولیتپذیری در مــورد ســامت ،مدیریــت اســترس،
حمایــت بینفــردی ،خــود شــکوفایی) اســت .بــرای
بدسـتآوردن امتی ــاز کل ــی پرسشــنامه ،مجمــوع امتی ــازات
همــه ســواالت بــا هــم جمــع م یشــود .در پژوهــش
محمــدی زیــدی و همــکاران ( )1390روایــی ســازه ایــن
پرسشــنامه بــا اســتفاده از روش تحلی ــل عامل ــی اکتشــافی
و تایی ــدی مــورد قب ــول گ ـزارش شــد .همچنی ــن پایائ ــی
بــا اســتفاده از آلفــای کرونب ــاخ ب ـرای مولفههــای تغذیــه
 ،79/0ورزش  ،86/0مســئولی تپذیری در مــورد ســامت
 ،81/0مدیریــت اســترس ،91/0حمایــت بی ــن ف ــردی،79/0
و خودشــکوفایی 81/0بدســت آمــد [.]18
پرسشــنامه کیفی ــت زندگ ــی  36ســوالی (  :)SF36ایــن
پرسشــنامه دارای  36ســوال در  8بعــد اســت کــه ابعــاد آن
شــامل ســامت عموم ــی ،عملک ــرد فیزیک ــی ،محدودیــت
عملک ــرد فیزیک ــی ،محدودیــت عملک ــرد روان ــی ،احس ــاس
ســرزندگی ،ســامتی روانــی ،عملکــرد اجتماعــی و درد
جســمی یــا جســمانی اســت .امتیــازات ایــن هشــت
خــرده مقیــاس بــه دو مولفــه جســمی (ســامت
جس ــمی) و روان ــی (ســامت روان ــی) تقس ــیم م ــی شــود.
نم ــره نزدیــک بــه  ،100نشــانه کیفی ــت زندگ ــی بــاال و کــم
ت ــر از  50ســطح پایی ــن تلق ــی م یشــود .روای ــی و پایای ــی
ایــن پرسشــنامه توســط معتمــد و همــکاران (  )1384طی
پژوهش ــی کــه روی اف ـراد شــهر ته ـران انجــام داد ،مــورد
6Minute Walk Test .3
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تائیــد قــرار گرفــت .نتایــج آن نشــان داد ابــزار روایــی و
پایایــی قابــل قبــول داشــته و آلفــا کرونبــاخ اجــزای آن
بیــن  0.77تــا  0.90بودهاســت [.]19
پرسشــنامه ســطح فعالیــت جســمانی ســالمندان
چامپــس :)CHAMPS( 4در پژوهــش حاضــر بــرای
داشــتن اب ـزاری روا و پایــا ب ـرای تعیی ــن ســطح فعالی ــت
جســمانی در ســالمندان ،از پرسشــنامه ســطح فعالیــت
جســمانی ســالمندان چامپــس اســتفاده شــد .ایــن
پرسشــنامه توســط اســتوارت و همــکاران ( )2001ســاخته
شــد [ ]9و فعالیــت جســمانی را در چهــار ســطح
ب یتح ــرک ،فعالی ــت جس ــمانی بــا شــدت کــم (ســواالت
 ،)18 ،17 ،12 ،8 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1فعالیــت جســمانی بــا
شــدت متوســط (ســواالت ،34 ،28 ،27 ،22 ،20 ،3،10،11،13
 )39 ،35و فعالی ــت جس ــمانی با شــدت زیاد (ســواالت ،21
،15 ،33 ،36 ،31 ،30 ،7 ،9 ،30 ،37 ،29 ،38 ،25 ،19 ،26
 )16 ،14 ،40 ،23 ،24 ،32مــورد ارزیابــی قــرار م یدهــد.
پرسشــنامه دارای  41ســوال م یباشــد و فعالی تهایــی را
شــامل م یشــود کــه ف ــرد ســالمند در طــول یــک هفتــه
م ربــوط بــه مــاه قب ــل انجــام داده اســت.
شــدت فعــــــالیت جســمانی در پرسشــنامه
چامپــس بــر اســاس مــت (Equivalent Metabolic
 )Test=METمحاس ــبه شــد کــه واحــدی ب ـرای تخمی ــن
خــرج متابولیــک در فعالیــت جســمی اســت .چنانچــه
میــزان مــت فــرد مســاوی یــک باشــد یعنــی فــرد
ب یتح ــرک ،اگ ــر بیشــتر از یــک و کمت ــر از ســه بدســت
آیــد یعن ــی فعالی ــت جس ــمانی بــا ســطح پایی ــن اســت،
اگــر مــت بیشــتر یــا مســاوی ســه و کمتــر از شــش
بدســت آیــد ،یعن ــی شــدت فعالی ــت جس ــمانی متوســط و
اگ ــر مــت بیشــتر از  6بدســت آیــد ،یعن ــی شــدت فعالی ــت
جس ــمانی زیــاد اســت .ب ـرای محاس ــبه شــدت فعالی ــت،
مقــدار مــت ه ــر فعالی ــت در مــدت زمــان ص ــرف شــده در
ط ــی یــک روز یــا ط ــی یــک هفتــه ض ــرب شــد .بــه طــور
کل ــی اف ـراد ب ــر اســاس می ـزان  Metمصرف ــی بــه چهــار
گ ــروه ب ــی تح ــرک (کمت ــر از ،)Met 300گ ــروه بــا فعالی ــت
کــم ( کمتــر از  Met 600و یــا کمتــر از7500Met-
 ،)min/weekفعالیــت متوســط ( بیــن Met 600-3000
و یــا بی ــن  )9999-7500Met-min/weekو یــا فعالی ــت
بــا شــدت بــاال ( بیشــتر از  3000 Metو یــا بیشــتر از
 )10000Met-min/weekتقســیم م یشــوند.
در ابتــدا از ســازندگان پرسشــنامه بــرای ترجمــه و
بررس ــی پایای ــی و روای ــی پرسشــنامه در ای ـران ،از طریــق
ایمی ــل اجــازه گرفتــه شــد .س ــپس ،بــه ترجمــه آن طب ــق
م راحــل زیــر پرداختــه شــده اســت .در ایــن مطالعــه از
روش اســتاندارد مــدل ترجمــه پ ــروژه بی ــن الملل ــی اب ـزار
کیفیــت زندگــی ( )IQOLAبــرای ترجمــه مقیــاس
Community Health Activities Model Program for Seniors .4

209

پاییز  . 1393دوره  . 9شماره 3

فعالیــت جســمانی چامــس در ســالمندان ای رانــی
اســتفاده شــد.
بــرای بررســی روایــی ظاهــری ،پژوهشــگ ران تــاش
کردنــد تــا از شــیوه صحیــح نــگارش و جملــه بنــدی
منطقــی بــرای نوشــتن عبــارات پرسشــنامه اســتفاده
شــود .تیــم تحقیــق بــه همــراه متخصصــان و صاحــب
نظــران طــب ســالمندی و طــب فیزیکــی ،عبــارات را
چندیــن بــار بازخوانــی و دیــدگاه هــا را اعمــال کــرده و
س ــپس ســه متخصــص در زمینــه ادبی ــات فارس ــی آن هــا
را بازنگــری کــرد.
بررســی روایــی محتــوی در دو مرحلــه شــامل :الــف)
نظ ــر ســنجی از اف ـراد ســالمند راجــع بــه واضــح بــودن و
ســاده و قابلفهــم بــودن ه ــر یــک از ســواالت ،پاس ـخها
و توضیحــات نســخه فارســی پرسشــنامه فعالیــت
فیزیک ــی ســالمندان و ب) نظرســنجی از  10ف ــرد مج ــرب و
متخصــص در زمینــه ســالمندی راجــع بــه مناســب بــودن
ترجمــه پرسشــنامه ،مناســب بــودن پرسشــنامه بــرای
جامعــه ســالمندان ته ـران ،قابلفهــم بــودن پرسشــنامه و
مناســب بــودن پرسشــنامه ب ـرای نیازســنجی انجــام شــد.
واضــح بــودن و ســاده و قابلفهــم بــودن آیتمهــا:
در ایــن قســمت بررســی روایــی محتــوی هــر يــك
از ســؤاالت ،پاســخها و توضيحــات نســخه فارســی
پرسشــنامه میــزان فعالیــت فیزیکــی ســالمندان ،بــا
نظ رخواهــی از  10فــرد مجــرب و متخصــص در زمينــه
فعالیــت جســمانی شــامل  2نفــر بــا مــدرك دكتــرا4 ،
نفــر بــا مــدرك كارشناســي ارشــد و  3نفــر بــا مــدرك
كارشناســي و  10نفــر از ســالمندان ( 4نفــر بــا مــدرك
كارشناس ــي 5 ،نف ــر بــا مــدرك ديپلــم و  1نف ــر بــا مــدرك
س ــيكل) صــورت گرفــت .در ايــن مرحلــه پرسشــنامه ،ف ــرم
م ربــوط بــه نظرده ــي و همچني ــن توضيحــات كتب ــي در
خصــوص پرسشــنامه و مرحلــه مــورد نظــر در اختيــار
متخصصــان و ســالمندان مذكــور ق ـرار گرفــت تــا نظ ـرات
خــود را در رابطــه بــا آيتمهــاي پرسشــنامه در  2معي ــار
زيــر (مــوارد الــف و ب) عنــوان نماينــد.
الــف) واضــح بــودن -1 :كام ـ ً
ا واضــح  -2واضــح اســت
 -3نس ــبتاً واضــح  -4واضــح نيس ــت.
ب) ســاده و قابــل فهــم بــودن -1 :كامــ ً
ا ســاده -2
ســاده اســت  -3نســبتاً ســاده  -4ســاده نيســت.
ب ـرای تعیی ــن روای ــی محتوا از روش کمی اســتفاده شــد.
از آنجای ــی کــه تعیی ــن روای ــی محتــوا در ایــن مطالعــه،
مبتن ــی ب ــر قضــاوت اف ـراد متخصــص بــود ،قضــاوت ب ــر
اســاس دیــدگاه متخصصــان بــا تج ربــه و بــا دانــش در
حیطــه هــای طــب سالمندشناســی ،رفتــار حرکتــی و
طــب فیزیک ــی انجــام شــد .ب ـرای بررس ــی روای ــی محتــوا
5
بــه شــکل کم ــی ،از دو شــاخص نس ــبت روای ــی محتــوا
Content Validity Ratio .5
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( )CVRو شــاخص روای ــی محتــوا )CVI( 6اســتفاده شــد.
ابتــدا ب ـرای تعیی ــن شــاخص نس ــبت روای ــی محتــوا ،از 23
نف ــر از متخصصــان درخواســت شــد تــا ه ــر مرحلــه را ب ــر
اســاس یــک طی ــف ســه قس ــمتی بررس ــی کننــد :الــف)
ضــروری اســت ،ب) مفیــد اســت ولــی ضرورتــی نــدارد،
ج) ضرورتــی نــدارد .بــر اســاس جــدول الوشــه بــرای
تعیی ــن حداقــل ارزش شــاخص روای ــی محتــوا ،عبارات ــی
کــه مقــدار  CVRآنهــا  62/0بــود محافظــت م یشــوند
و حــذف نم یشــوند .ســپس شــاخص  CVIبــر اســاس
شــاخص روایــی محتــوای والتــس و باســل 7محاســبه
شــد .بدیــن منظــور پژوهشــگ ران پرسشــنامه ط راحــی
شــده را در اختیــار متخصصــان قــرار دادنــد و از آنــان
درخواســت شــد تــا ب ــر اســاس شــاخص روای ــی محتــوای
والت ــس و باســل ،می ـزان ارتب ــاط ،وضــوح و ســادگی ه ــر
یــک از ســواالت را تعییــن کننــد.
بعــد از ایــن مرحلــه ،نوبــت بــه توزیــع پرسشــنامهها ب ــر
روی ســالمندان مــورد پژوهــش رس ــید کــه پژوهشــگر پس
از اخــذ رضایــت و پرکــردن پرسشــنامه اختــال توانایــی
فکــر کــردن (جهــت تاییــد قــدرت شــناخت ســالمند و
آگاه بــه زمــان و مــکان بــودن) و توضیــح در مــورد دو
مرحل ـهای بــودن پژوهــش (اج ـرای پی ــش آزمــون و پ ــس
آزمــون جهــت تعیی ــن پایای ــی بــه روش آزمون-بازآزمــون)
بــه فاصلــه دو هفتــه ،پرسشــنامههای مذکــور بی ــن آنهــا
توزیــع شــد تــا نس ــبت بــه تکمی ــل آنهــا اقــدام نماینــد.
بعــد از جم ـعآوری دادههــای م ربــوط بــه پرسشــنامههای
جمعی تشــناختی و تســت اختــال توانایــی فکــر
کــردن  ،دادههــای م ربــوط بــه پرسشــنامههای ســطح
فعالیــت ارتقــاء دهنــده ســامت ،کیفیــت زندگــی 36
ســوالی ،و پرسشــنامه ســطح فعالی ــت جس ــمانی چام ــس،
و همچنی ــن دادههــای م ربــوط بــه شــاخص تــوده بــدن (با
اســتفاده از تقس ــیم وزن بــه مجــذور قــد) و آزمــون شــش
دقیقــه راه دفتــن محاس ــبه گردیــد .جهــت بررس ــی روای ــی
ســازه پرسشــنامه ســطح فعالی ــت جس ــمانی ســالمند ،از
پرسشــنامه ســطح ارتقــاء دهنــده ســامت ،آزمــون ارزیاب ــی
اســتقامت در  6دقیقــه راه رفتــن ،کیفیــت زندگــی 36
ســوالی و شــاخص تــوده بــدن اســتفاده شــد.
جهــت تجزیــه و تحلیــل دادههــا از آمــار توصیفــی
شــامل محاســبه شــاخ صهای تمایــل مرکــزی و
پ راکندگ ــی ب ـرای متغیرهــای مــورد مطالعــه در کل نمونــه
اســتفاده شــد .محاســبه خطــای معیــار اندازهگیــری و
ضریــب همبس ــتگی درون ردهای ب ـرای نم ــره کل مقی ــاس
بــه منظــور ارزیاب ــی پایای ــی مطلــق و نس ــبی در دفعــات
آزمــون ،محاس ــبه پایای ــی در دفعــات آزمــون بــا اســتفاده
از خــط معیــار اندازهگیــری و ضریــب همبســتگی
Content Validity Index .6
Waltz& Bausell .7
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تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سطح فعالیت فیزیکی

درونــی ،محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــه منظــور
ارزیابــی همخوانــی درونــی پرسشــنامه ،محاســب هی
ضریــب همبس ــتگی پیرســون بــه منظــور بررس ــی روای ــی
ســازه همگــرا پرسشــنامهی ســطح فعالیــت جســمانی
ســالمندان بــا پرسشــنامه ســطح فعالی ــت ارتقــاء دهنــده
ســامت و پرسشــنامه کیفیــت زندگــی ،و محاســب هی
ضریــب همبس ــتگی پیرســون بــه منظــور بررس ــی روای ــی
ســازه همزمــان پرسشــنامه ســطح فعالیــت جســمانی
ســالمندان بــا شــاخص تــوده بــدن ( ،)BMIو آزمــون
شــش دقیقــه راه رفتــن بــرای ســالمندان انجــام شــد.
نتایج
نتایــج نشــان م یدهــد کــه بیشــترین تعــداد
ســالمندان در ســطح فعالیــت جســمانی ب یتحــرک و
پایی ــن ق ـرار دارنــد .همچنی ــن ســالمندان از نظ ــر ســطح
ارتقــا ســامت ،کیفیــت زندگــی ،شــاخص تــوده بــدن
و آزمــون شــش دقیقــه راه رفتــن در وضعیــت نســبتا
خوبــی قــرار داشــتند (جــدول .)1
نتایــج بررســی پایایــی نســخه فارســی پرسشــنامه
ســطح فعالیــت جســمانی چامپــس بــرای ســالمندان:
- 1تعیی ــن همبس ــتگی پاســخها بــا یکدیگ ــر (پایای ــی از
نظ ــر همخوان ــی درون ــی 8و ضریــب همبس ــتگی درون ردهای)
الــف) آلفــای کرونبــاخ :یکــی از راههــای ســنجش
پایایــی دادههــا گرفتــن آلفــای کرونبــاخ از  200نمونــه
حاصلــه م یباشــد .طبــق طبقــه بنــدی انجــام شــده،
میــزان آلفــای  0.7در طیــف خــوب قــراردارد .بدیــن
معنــی کــه تمــام ســواالت دارای همبســتگی در حــد

خــوب م یباشــند .ابتــدا نتایــج آلفــای کرونب ــاخ ب ـرای 40
ســوال پرسشــنامه  73/0بدســت آمــد .امــا ب راســاس نظ ــر
متخصصــان بــرای بررســی روایــی محتــوا نتایــج نشــان
داد بــا حــذف هفــت ســوال پرسشــنامه ســطح فعالی ــت
فیزیکــی در ســالمندان (ســوال هــای 7،9،10،13،15،16،35
م ربــوط بــه فعالی ــت هــای رق ــص ،گلــف ،تنی ــس دو نف ــره،
شــوت پــول ،بیلی ــارد و اســکیت) کــه کمت ــر در ســالمندان
ای رانــی انجــام م یشــود و متخصصــان پیشــنهاد کــرده
بودنــد متناســب بــا فرهنــگ ای ران ــی نم یباشــد ،ضریــب
آلفــای کرونبــاخ بــه  85/0افزایــش یافــت.
ب) ضریــب همبســتگی درونردهای :)ICC( 9یکــی
دیگ ــر از راه هــای ســنجش پایای ــی عــاوه ب ــر محاس ــبه
ضریــب همبس ــتگی در آزمون-بازآزمــون  ،ســنجش ضریب
همبس ــتگی درونردهای در 30نمونــه اســت کــه در ابتــدا
نمــرات حاصلــه از ســواالت محاســبه شــده در مرحلــه
اول را بــا عنــوان  n1و نمــرات ســواالت محاســبه شــده
در مرحلــه دوم را بــه عنــوان  n2گرفتــه و میــان آنهــا
همبســتگی درونردهای گرفتــه شــد.
نتایــج نشــان داد چــون  P valueکوچکتــر از 05/0
و میــزان  CI95%نیــز  145/0-71/0اســت فــرض Hصفــر
(می ــان  n1و n2همبس ــتگی وجــود نــدارد) رد م یشــود.
بناب رایــن میــان دوبــار آزمــون بــا نمونــه  30نفــری
همبســتگی میــان پاســخهای حاصلــه وجــود دارد.
-2تعییــن همبســتگی نتایــج دوبــار اجــرای آزمــون
(ثبــات زمانــی ،پایایــی در بازآزمایــی)
دادههــای حاصلــه در جــدول  2نشــان م یدهــد کــه
بیــن دوبــار آزمــون ب ـرای مولفــه هــای بــدون فعالی ــت،
فعالیــت بــا شــدت پاییــن ،متوســط ،بــاال و نمــره کل

جــدول  .1میانگیــن و انحــراف اســتاندارد ســطح ارتقــاء دهنــده ســامت ،کیفیــت زندگــی ،شــاخص تــوده بــدن و آزمــون شــش دقیقــه راه رفتــن بــرای
ســالمندان
سطح ارتقا
دهنده سالمت
(152/32)6/93

متغیر
میانگین(انحراف معیار)

جدول .2محاسبه مقدار همبستگی بین نتایج دوبار اجرای آزمون
مولفه ها

بدون فعالیت

مقدارهمبستگی
P value

0/81
0/001

Internal consistency .8

فعالیت با
سطح پایین
0/73
0/001

کیفیت زندگی
 36سوالی
(56/41)10/51

فعالیت با
سطح متوسط
0/74
0/002

شاخص توده بدن
BMI
(28/02)6/85

فعالیت با
سطح باال
0/68
0/001

آزمون شش دقیقه راه
رفتن
(408/72)9/57

نمره کل
پرسشنامه
0/84
0/001

Interclass correlation coefficient .9
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پرسشــنامه همبســتگی وجــود داشــت.
روایی صوری(10ظاهری):
در تمام ــی آیتمهــای پرسشــنامه بجــز  7آیتــم ،اکث ــر
پاس ـخها بــه گزینههــای اول (کامــا واضــح اســت) و دوم
(واضــح اســت) معیارهــای مط ــرح شــده اختصــاص داشــت.
 7آیتــم مــورد نظــر بــا اســتفاده از پیشــنهادات مطــرح
شــده اصــاح شــدند .یکــی از آیتمهــا ســوال ســه بــود
کــه پیشــنهاد شــده بــود ســوال ســه بــه «آیــا کارهــای
داوطلبانــه و یــا خیریــه انجــام م یدهی ــد؟» تغیی ــر کنــد،
ســوال چهــار بــه صــورت «آیــا بــه مســجد یــا کلیســا
م یرویــد و در فعالی ــت هــای مذهب ــی و معنــوی ش ــرکت
م یکنی ــد؟» نوشــته شــود ،پیشــنهاد شــده بــود .ســوال
 5بــه اینصــورت کــه «آیــا بــه باشــگاه و یــا جلســات
گروهــی م یرویــد؟" ،تغییــر کنــد .در ســوال  11بــه
جــای «تماشــای ورزش»« ،تماشــای مســابقات ورزشــی»
جایگزیــن شــود ،و بــه صــورت «آیــا بــه کنســرت،
س ــینما ،تئات ــر ،ســخن رانی و یــا تماشــای مس ــابقه ورزش ــی
م یرویــد؟" ،نوشــته شــود .در ســوال  19بــه جــای «تمی ــز
ک ــردن فاضــاب» از عب ــارت «شس ــتن راه پلــه» اســتفاده
شــود ،و ســوال  19بــه صــورت «آیــا کارهــای ســنگین
اطــراف خانــه را انجــام م یدهیــد (مثــل تمیــز کــردن
پنج ــره هــا ،شس ــتن راه پلــه)؟" تغیی ــر کنــد .در ســوال
 20نوشــته شــود «آیــا کارهــای ســبک خانــه و خانــه
داری انجــام مــی دهیــد؟» ،همچنیــن پیشــنهاد شــده
بــود عبــارت ماشــین هــای کشــاورزی بــه ســوال 23
(آیــا روی ماش ــین خــود ،کامی ــون ،ماش ــین چمــن زن ــی،
ماش ــین هــای کشــاورزی ،یــا دیگ ــر ماش ــین هــا کار انجــام
م یدهیــد؟) اضافــه شــود .در ســوال 32بــه جــای واژه
شــدید از واژه س ــریع اســتفاده شــود و ســوال  32بــه ایــن
صــورت بی ــان شــود« :آیــا بــا شــدت متوســط یــا س ــریع
شــنا م یکنیــد؟" .همچنیــن دو نفــر از متخصصــان
پیشــنهاد ک ــرده بودنــد کــه بــه دلی ــل اینکــه ســالمندان
در ایــران از کامپیوتــر اســتفاده نم یکننــد و یــا اینکــه
ســالمندان اندکــی از کامپیوتــر اســتفاده م یکننــد،
ســوال شــش ("آیــا از کامپیوتــر اســتفاده م یکنیــد؟")
حــذف شــود ،همچنی ــن در رابطــه بــا ســوال  ( 23آیــا روی
ماشــین خــود ،کامیــون ،ماشــین چمنزنــی ،یــا دیگــر
ماش ــین هــا کار انجــام م یدهی ــد؟) پیشــنهاد ســه نف ــر از

متخصصــان ایــن بــود کــه ســوال  23ب ـرای ســالمندان زن
کارب ــرد نــدارد و بــه احتمــال زیــاد نمونــه ســالمندان زن را
از دســت م یدهــد.
همچنیــن در ایــن مرحلــه نتایــج نشــان داد نســخه
فارســی پرسشــنامه میــزان فعالیــت فیزیکــی در
ســالمندان از  14ف ــرد مج ــرب و متخصــص در زمينــه طب
ورزش و ســالمندی بــه لحــاظ مناســب بــودن ترجمــه 93
درصــد ،مناســب بــودن ب ـرای جامعــه ای ـران  95درصــد،
قابــل فهــم بــودن و مناســب بــودن ب ـرای نیازســنجی 96
درصــد مطلــوب و قابــل قب ــول بــوده اســت و هی ــچ یــک
از اف ـراد مــورد ســؤال ،گزینــه غی ــر قابــل قب ــول را عالمــت
نــزده بودنــد.
ب ـرای بررس ــی روای ــی محتــوی 11از روش الوشــه اســتفاده
شــد .در ایــن ارتبــاط  23متخصــص از صاحــب نظــران
رفتــار حرکتــی ،سالمندشناســی ،و طــب ســالمندی
نظــرات خــود را اعمــال نمودنــد .در ایــن مرحلــه از
پژوهــش هفــت ســوال (ســوالهای )7،9،10،13،15،16،35
بــه علــت کســب نمــره  CVIکمتــر از  75/0حــذف
شــدند .پ ــس از جم ـعآوری ایــن اطالعــات ب ـرای بدســت
آوردن نم ــره روای ــی محتــوی (  )CVIتمــام نم ـرات CVR
تمــام گویههــا بــا یکدیگ ــر جمــع شــدند و تقس ــیم ب ــر
کل تعــداد گویههــا ( 33گویــه) شــد و عــدد نهای ــی CVI
ب رابــر بــا  89/0بدســت آمــد.
بــرای تعییــن روایــی همگــرای پرسشــنامه ســطح
فعالیــت فیزیکــی چامپــس بــرای ســالمندان ،ب راســاس
نظــر متخصصــان پــس از حــذف ســواالت (ســوالهای
 )7،9،10،13،15،16،35م ربــوط بــه فعالی تهــای رقــص،
گلــف ،تنی ــس دونف ــره ،شــوت پــول ،بیلی ــارد و اســکیت
کــه کمت ــر در ســالمندان ای ران ــی انجــام م یشــود ،ضریــب
همبســتگی پیرســون نمــره کل پرسشــنامه ســطح
فعالیــت جســمانی ســالمندان بــا پرسشــنامه ســطح
فعالیــت ارتقــاء دهنــده ســامت و پرسشــنامه کیفیــت
زندگــی تعییــن شــد.
نتایــج جــدول  3نشــان م یدهــد کــه همبســتگی
نم ــره فعالی ــت فیزیک ــی ســالمندان بــا نم ـرات پرسشــنامه
ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده و کیفیــت زندگــی از
لحــاظ آمــاری معن ـیدار م یشــود و بــا افزایــش فعالی ــت
فیزیک ــی در ســالمندان کیفی ــت زندگ ــی و س ــبک زندگ ــی

جدول . 3ضریب همبستگی پیرسون نمره کلی پرسشنامه فعالیت فیزیکی با پرسشنامه های کیفیت زندگی و سطح ارتقاء دهنده سالمت
متغیر

فعالیت فیزیکی

Face-validity .10
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سبک ارتقا دهنده سالمت
)r (P value
(0/43 )0/01

Content-validity .11

کیفیت زندگی
)r (P value
(0/52 )0/01

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سطح فعالیت فیزیکی

ارتقــاء دهنــده افزایــش م ییابــد .بناب رایــن پرسشــنامه
فعالی ــت فیزیک ــی ب ـرای ســالمندان دارای روای ــی همگ ـرا
م یباشــد.
بــرای تعییــن روایــی همزمــان پرسشــنامه ســطح
فعالیــت فیزیکــی چامپــس بــرای ســالمندان ،ب راســاس
نظــر متخصصــان پــس از حــذف ســواالت م ربــوط بــه
فعالیــت هــای رقــص ،گلــف ،تنیــس دونفــره ،شــوت
پــول ،بیلی ــارد و اســکیت (ســوالهای )7،9،10،13،15،16،35
کــه کمت ــر در ســالمندان ای ران ــی انجــام م یشــود ،ضریــب
همبســتگی پیرســون نمــره کل پرسشــنامهی ســطح
فعالی ــت جس ــمانی ســالمندان بــا نم ــره شــاخص تــوده
بــدن ( )BMIو آزمــون  6دقیقــه راه رفتــن محاس ــبه شــد.
همچنی ــن نتایــج نشــان داد همبس ــتگی نم ــره فعالی ــت
فیزیکــی ســالمندان بــا نمــرات شــاخص تــوده بــدن
( r=-0،27و  )P=0،009و آزمــون شــش دقیقــه راه رفتــن
( r=0،39و  )P=0،01از لحــاظ آمــاری معنــیدار م یشــود
و بــا افزایــش ســطح فعالیــت فیزیکــی در ســالمندان،
ســالمندان در آزمــون شــش دقیقــه راه رفتــن مســافت
بیشــتری را طــی م یکننــد و بــا افزایــش فعالیــت
فیزیکــی در ســالمندان ،شــاخص تــوده بــدن کاهــش
م ییابــد .بناب رایــن پرسشــنامه فعالیــت فیزیکــی بــرای
ســالمندان دارای روایــی همزمــان م یباشــد.
بحث
هــدف از ایــن تحقیــق بررســی روایــی و پایایــی
نس ــخه فارس ــی پرسشــنامه فعالی ــت فیزیک ــی چامپ ــس
در ســالمندان ای ران ــی بــود .ایــن پرسشــنامه معتب ــر م ــی
باشــد و در بســیاری از کشــورها در مطالعــات زیــادی
اســتفاده م یشــود .ایــن مطالعــه بــر روی  200ســالمند
ســاکن ته ـران کــه مشــکالت شــناختی نداشــتند انجــام
شــد .بــه طــور کل ــی بــا نتایــج بــه دســت آمــده از تحقیق
حاض ــر م یتــوان بــه آســانی و کیفی ــت مطلــوب ترجمــه،
روایــی و پایایــی مناســب نســخه فارســی پرسشــنامه
ســطح فعالیــت فیزیکــی چامپــس در ســالمندان پــی
بــرد .یکــی از مهمتریــن ویژگ یهایــی کــه در انتخــاب
یــک ابــزار بایــد مــد نظــر باشــد و توجــه بــه آن مــورد
تأکی ــد صاحبنظ ـران ق رارگی ــرد ،آســانی ترجمــه و کیفی ــت
مطلــوب نســخه ترجمــه شــده بــه یــک زبــان ثانویــه
م یباشــد .بدیــن معنــی کــه ایــن ط راحــان همــواره در
انتخــاب و کاربــرد واژه هــا ،عبــارات و جمــات ســعی
دارنــد کــه تــا حــد ممکــن از مــوارد مبهــم ،نامأنــوس،
غیــر شــفاف و دارای معانــی متعــدد پرهیــز نمــوده و
بدینوســیله فرآینــد ترجمــه و معادلســازی متــن ابــزار
را بــه یــک زبــان دیگ ــر تــا حــد ممکــن تس ــهیل نماینــد
[ .]20بــه طــور حتــم وجــود یــک متــن روان و واضــح
در ایــن ابــزار ســبب خواهــد شــد تــا مترجمیــن قــادر
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باشــند نســخههای اولیــه ترجمــه شــده ایــن مقیــاس
را بــه منظــور انجــام م راحــل بعــدی تحقیقــات خــود
تهی ــه نماینــد .در تحقی ــق حاض ــر نی ــز چنی ــن امتی ــازی
بــه وضــوح مشــاهده م یگــردد .بــه عبارتــی وجــود 14
مترجــم همــکار در ایــن تحقیــق کــه دارای تســلط و
تج ربــه قابــل قبولــی در ترجمــه متــون انگلیســی بــه
فارســی بودهانــد بــه صــورت کمــی و قابــل محاســبه
و قابــل گــزارش ،آســانی و کیفیــت مطلــوب و رضایــت
بخــش فرآینــد ترجمــه و معادلســازی را مــورد تأییــد
ق ـرار دادنــد.
همچنی ــن ،یک ــی از تعیی ــن کننــده تریــن مس ــائل در
ســاختن آزمــون ،روای ــی آن اســت کــه در حالی کــه پایایی،
بــا دقــت و همس ــانی آزمــون س ــروکار دارد ،روای ــی ،آنچــه
را کــه آزمــون بایــد بــه دقــت انــدازه بگی ــرد ،م یســنجد.
آزمــون در صورت ــی دارای روای ــی اســت کــه آنچــه را کــه
مــورد نظــر اســت بــه دقــت اندازهگیــری کنــد [.]21
در تحقیــق حاضــر روایــی ظاهــری ،محتــوی ،همگــرا،
و همزمــان آیتمهــا مــورد بررســی قــرار گرفــت .روایــی
ظاهــری از جهــت واضــح بــودن و ســاده و قابلفهــم
بــودن هــر يــك از ســؤاالت ،پاســخها و توضيحــات
نس ــخه فارس ــی پرسشــنامه ســطح فعالی ــت فیزیک ــی در
ســالمندان و مناســب بــودن ترجمــه پرسشــنامه ،مناســب
بــودن پرسشــنامه بــرای جامعــه ایــران ،قابلفهمبــودن
پرسشــنامه و مناســب بــودن پرسشــنامه بــرای نیــاز
ســنجی بررس ــی شــد .در پایــان ،پ ــس از حــذف تعــدادی
از ســواالت (ســوالهای  )7،9،10،13،15،16،35م ربــوط بــه
فعالی تهــای رقــص ،گلــف ،تنیــس دونفــره ،شــوت
پــول ،بیلیــارد و اســکیت کــه کمتــر در ســالمندان
ای ران ــی انجــام م یشــود ،یافتــه هــا نشــان داد آیتــم هــای
نس ــخه فارس ــی پرسشــنامه ســطح فعالی ــت فیزیک ــی در
ســالمندان بــه لحــاظ واضــح و ســاده و قابلفهــم بــوده و
بــه لحــاظ مناســب بــودن ترجمــه ،مناســب بــودن ب ـرای
جامعــه ایــران ،قابلفهمبــودن و مناســب بــودن بــرای
نیــاز ســنجی ،مطلــوب و قابلقبــول بــود .در تمامــی
آیتمهــای پرسشــنامه بجــز  7آیتــم ،اکثــر پاســخها بــه
گزینههــای اول (کامــا واضــح اســت) و دوم (واضــح اســت)
معیارهــای مط ــرح شــده اختصــاص داشــت 7 .آیتــم مــورد
نظــر بــا اســتفاده از پیشــنهادات مطــرح شــده اصــاح
شــدند کــه ایــن پیشــنهادات در بخــش نتایــج توضی ــح
داده شــده انــد .بــرای بررســی روایــی محتــوی از روش
الوشــه اســتفاده شــد و ب ـرای بدســت آوردن نم ــره روای ــی
محتــوی (  )CVIتمــام نمــرات  CVRتمــام گویههــا بــا
یکدیگ ــر جمــع شــدند و تقس ــیم ب ــر کل تعــداد گویههــا
( گویــه  )33شــد و عــدد نهایــی  CVIب رابــر بــا 89/0
بدســت آمــد.
همچنی ــن دو نف ــر از متخصصــان پیشــنهاد ک ــرده بودند
کــه بــه دلیــل اینکــه ســالمندان در ایــران از کامپیوتــر
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اســتفاده نم ــی کننــد و یــا اینکــه تعــداد ســالمندان کمی
از کامپیوتــر اســتفاده م یکننــد ،ســوال شــش ( آیــا از
کامپیوت ــر اســتفاده م ــی کنی ــد؟) حــذف شــود .بــا توجــه
بــه رشــد و پیش ــرفت تکنولــوژی و دولــت الکترونی ــک در
کشــور بــه ویــژه در شــه رهای بــزرگ بــه نظ ــر م یرســد،
نم ــی تــوان بــه صــورت قاطعانــه ســوال شــش را حــذف
نمــود ،امــا شــاید بهت ــر باشــد در جوامــع روســتایی ایــن
ســوال حــذف شــود ،همچنی ــن در رابطــه بــا ســوال 23
( آیــا روی ماش ــین خــود ،کامی ــون ،ماش ــین چمــن زن ــی،
یــا دیگ ــر ماش ــین هــا کار انجــام م ــی دهی ــد؟) پیشــنهاد
ســه نف ــر از متخصصــان ایــن بــود کــه ســوال  23ب ـرای
ســالمندان زن کارب ــرد نــدارد و بــه احتمــال زیــاد نمونــه
ســالمندان زن را از دســت م یدهــد .امــا بــه نظــر مــی
رســد نمونــه ســالمندان ای ران ــی در شــهرهایی کــه زنــان
نزنــی اســتفاده
اکثــرا از ماشــی نهای کشــاورزی و چم 
مــی کننــد (ماننــد شــهرهای شــمالی کشــور) مــورد
اســتفاده باشــد .از ایــن رو م یتــوان پیشــنهاد نمــود
قب ــل از اســتفاده از پرسشــنامه ســطح فعالی ــت فیزیک ــی
چامپــس در ســالمندان ،ابتــدا پژوهشــگر در مطالعــهای
مقدماتــی بــه بررســی ضریــب آلفــای کرونبــاخ در
ســواالت شــش و  23پرداختــه شــود و س ــپس ب ــر اســاس
نــوع جامعــهای کــه قــرار اســت ایــن پرسشــنامه مــورد
اســتفاده ق ـرار گی ــرد ،تصمی ــم بــه حــذف یــا عــدم حــذف
ایــن ســواالت گرفتــه شــود.
بــرای تعییــن روایــی همزمــان پرسشــنامه فعالیــت
فیزیک ــی ســالمندان ،ضریــب همبس ــتگی پیرســون نم ــره
کل پرسشــنامهی ســطح فعالی ــت جس ــمانی ســالمندان
بــا نمــره شــاخص تــوده بــدن و آزمــون  6دقیقــه راه
رفتــن محاســبه شــد .همبســتگی نمــره فعالیــت
فیزیکــی ســالمندان بــا نمــرات شــاخص تــوده بــدن و
آزمــون شــش دقیقــه راه رفتــن از لحــاظ آمــاری معن ـیدار
م یباشــد و بــا افزایــش ســطح فعالیــت فیزیکــی در
ســالمندان ،ســالمندان در آزمــون شــش دقیقــه راه رفتــن
مســافت بیشــتری را طــی م یکننــد و بــا افزایــش
فعالیــت فیزیکــی در ســالمندان ،شــاخص تــوده بــدن
کاهــش م ییابــد .بناب رایــن ،پرسشــنامه فعالی ــت فیزیک ــی
ب ـرای ســالمندان دارای روای ــی همزمــان م یباشــد .ب ـرای
تعییــن روایــی همگــرای پرسشــنامه فعالیــت فیزیکــی
ســالمندان ،ضریــب همبســتگی پیرســون نمــره کل
پرسشــنامه ســطح فعالیــت جســمانی ســالمندان بــا
پرسشــنامه ســطح فعالیــت ارتقــاء دهنــده ســامت و
پرسشــنامه کیفیــت زندگــی تعییــن شــد .همچنیــن،
همبســتگی نمــره فعالیــت فیزیکــی ســالمندان بــا
نمــرات پرسشــنامه ســبک زندگــی ارتقــاء دهنــده و
کیفیــت زندگــی از لحــاظ آمــاری معنــیدار م یشــود
و بــا افزایــش فعالیــت فیزیکــی در ســالمندان کیفیــت
زندگ ــی و س ــبک زندگ ــی ارتقــاء دهنــده افزایــش م ییابــد.
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بناب رایــن پرسشــنامه فعالی ــت فیزیک ــی ب ـرای ســالمندان
دارای روایــی همگــرا م یباشــد.
همچنیــن پایایــی پرسشــنامه ســطح فعالیــت
جس ــمانی چامپ ــس ب ـرای ســالمندان در پژوهــش حاض ــر
مــورد بررس ــی ق ـرار گرفــت .پایای ــی نم ـرات به دســت آمده
از یــک اب ـزار همــواره یک ــی از مهمتریــن ویژگ یهــای آن
ابــزار اســت کــه کاربــرد مطمئــن آن را در محی طهــای
بالینــی و تحقیقــی امکانپذیــر م یســازد و بایــد مــورد
توجــه محققی ــن ق ـرار گی ــرد .نتایــج ضریــب همبس ــتگی
پیرســون بیــن نمــرات آزمون-بازآزمــون بــرای نمــره کل
پرسشــنامه  84/0بدســت آمــد .ضریــب همبس ــتگی درون
رده ای بــرای نمــره کل 61/0محاســبه شــد و ضریــب
آلفــای کرونب ــاخ  85/0بــه دســت آمــد.
نتایــج بدســت آمــده از پژوهــش حاضــر بــا نتایــج
پژوهشهــای انجــام شــده در ایــن زمینــه [ ]13-9همس ــو
اســت .ایــن پژوهشــگ ران بیــان کردنــد کــه پرسشــنامه
ســطح فعالیــت جســمانی چامــس پرسشــنامهای
مناســب بــرای ســنجش ســطح فعالیــت جســمانی در
ســالمندان م یباشــد .ب ــر ایــن اســاس ،هــارادا و همــکاران
( )2001روای ــی و پایای ــی ســه پرسشــنامه  YPAS ،PASEو
 CHAMPSرا ب ـرای ســنجش ســطح فعالی ــت جس ــمانی
در ســالمندان آمریکایــی مــورد بررســی قــرار دادنــد.
پایایــی ایــن ســه آزمــون بــا اســتفاده از روش آزمــون–
بازآزمــون بــا اســتفاده از ضریــب همبس ــتگی درون رده ای
بــرای آزمــون ســطح فعالیــت جســمانی چامپــس بــا
فاصلــه زمان ــی دو هفتــه ای بی ــن اج ـرای مجــدد آزمــون
( )=ICC 76/0بــرای فعالیــت بــا ســطح متوســط مــورد
قب ــول بــود و روای ــی ایــن آزمــون نس ــبتا خــوب ()r=./48
بدســت آمــد .ضریــب همبس ــتگی پیرســون ب ـرای روای ــی
ســازه پرسشــنامه PASEب رابــر ( )r=0/52-0/68و بــرای
پرسشــنامه  YPASب راب ــر ( )r=./46-./61بدســت آمــد [.]10
س ــیارتو و همــکاران ( )2006پایای ــی و روای ــی پرسشــنامه
ســطح فعالیــت جســمانی چامــس بــرای ســالمندان را
مــورد بررســی قــرار دادنــد .ســالمندان شــرکتکننده
در پژوهــش ذکــر شــده  167ســالمند از کانــادا بودنــد.
پایای ــی ایــن آزمــون بــا اســتفاده از ضریــب همبس ــتگی
درون طبقــه بــا فاصلــه آزمون-بازآزمــون یــک هفتــهای
بــرای ســطح فعالیــت بــا شــدت متوســط (=./81-./88
 )ICCو بــرای فعالیــت بــا شــدت بــاال ()ICC=./34-./45
بدســت آمــد .ضریــب همبس ــتگی ایــن آزمــون بــا آزمــون
عملکــرد جســمانی بــرای ســنجش روایــی پرسشــنامه
ســطح فعالیــت جســمانی چامــس  ./32-./14بدســت
آمــد .ضریــب همبس ــتگی ایــن آزمــون بــا آزمــون عملک ــرد
جس ــمانی  SF12ب ـرای ســنجش روای ــی پرسشــنامه ســطح
فعالی ــت جس ــمانی چام ــس  ./12-./24بدســت آمــد [.]11
هاســکل و همــکاران ( )2007پژوهش ــی بــا عنــوان روای ــی
و پایای ــی پرسشــنامه ســطح فعالی ــت جس ــمانی چامپ ــس

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه سطح فعالیت فیزیکی

ب ـرای ســالمندان آمریکای ــی انجــام دادنــد .ایــن پرسشــنامه
دارای چهــار ســطح فعالیــت جســمانی (ب یتحــرک بــا
مــت  ،1ســطح فعالی ــت پایی ــن بــا مــت بیشــتر از یــک
و مــت کمت ــر  ،3ســطح فعالی ــت جس ــمی متوســط بــا
مــت بیشــتر یــا مســاوی از  3و کمتــر یــا مســاوی از
 6و ســطح فعالیــت جســمی شــدید بــا بیشــتر از 6
مــت) و یــک نم ــره کل فعالی ــت جس ــمانی ب ـرای مجمــوع
همــه ســطوح (مــت بیشــتر یــا مس ــاوی  )2بــود .ش ــرکت
کننــدگان شــامل  870ســالمند بــا دامنــه ســنی81-
70ســال بودنــد کــه  56درصــد از ســالمندان را زنــان
تشــکیل م یدادنــد .ایــن پژوهشــگ ران بــرای بررســی
پایای ــی از روش آزمون–بازآزمــون اســتفاده کردنــد و فاصلــه
بیــن دو آزمــون  6مــاه در نظــر گرفتــه شــد .پایایــی
ایــن آزمــون بــرای همــه ســطوح فعالیــت جســمانی و
نمــره کل فعالیــت جســمانی بــا اســتفاده از ضریــب
همبس ــتگی درون طبق ـهای بی ــن  ./70-./56بدســت آمــد
کــه مــورد قب ــول بــود .همچنی ــن روای ــی همزمــان ایــن
ابــزار بــا اســتفاده از شــتاب ســنج بــرای همــه ســطوح
فعالی ــت جس ــمانی در پرسشــنامه چامپ ــس مــورد قب ــول
بدســت آمــد [.]7
اســتوارت و همــکاران ( )2001در پژوهش ــی بــه بررس ــی
روایــی و پایایــی پرسشــنامه ســطح فعالیــت فیزیکــی
چامپــس در ســالمندان پرداختنــد .ایــن پرسشــنامه
تعــداد دفعــات فعالیــت در هفتــه و تعــداد ســاعات
فعالیــت جســمانی ســالمندان را بررســی م یکــرد.
آزمودن یهــا شــامل  249ســالمند بــا دامنــه ســنی 90-
 65ســال بودنــد .نتایــج نشــان داد کــه  173ســالمند
ب یتحــرک بودنــد و  76ســالمند فعــال بودنــد .در
ایــن پژوهــش ســه گــروه ســالمندان شــرکت کردنــد.
ســالمندان غی رفعــال ،ســالمندان فعــال و ســالمندانی
کــه یکســال تحــت مداخلــه تمرینــی قــرار گرفتنــد.
ب ـرای ارزیاب ــی پایای ــی اب ـزار از ضریــب همبس ــتگی درون
ردهای بیــن نمــرات آزمون-بازآزمــون اســتفاده کردنــد.
ضریــب همبســتگی درون طبقهایــی نشــان داد پایایــی
ایــن آزمــون بــا ضریــب ./58تــا  ./67مــورد قب ــول اســت.
فاصلــه بیــن دو آزمــون شــش مــاه بــود .نتایــج نشــان
داد همبســتگی میــان نمــره تعــداد دفعــات تمریــن
در هفتــه و میــزان کالــری مصرفــی بــرای فعالیــت
جس ــمانی بــا شــدت متوســط  ./73و ب ـرای همــه انــواع
فعالی ــت جس ــمانی  ./55بــود .ب ـرای بررس ــی روای ــی ســازه
پرسشــنامه چامپــس همبســتگی نمــرات ایــن آزمــون
بــا نمــرات شــاخص تــوده بــدن ،آزمــون شــش دقیقــه
راه رفتــن بــرای ســالمندان ،آزمــون خودگزارشدهــی
ی عملک ــرد فیزیک ــی ،آزمــون
ت ــرس ،آزمــون خودگزارشده ـ 
خودگزارشده ــی درد ،آزمــون خودگزارشده ــی بهزیس ــتی
روانشــناختی مــورد ارزیاب ــی ق ـرار گرفــت .نتایــج روای ــی
ســازه مــورد قبــول پرسشــنامه چامــس را نشــان داد.
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بــه عبــارت دیگــر ،ضریــب همبســتگی بیــن فعالیــت
جس ــمانی چام ــس بــا همــه ابزارهــای نامب ــرده معن ـیدار
بــود [.]9
جلیــس و همــکاران ( )2009در پژوهشــی بــه بررســی
روای ــی و پایای ــی پرسشــنامه فعالی ــت جس ــمانی چام ــس
در ســالمندان اســت رالیایی پرداختنــد .شــرکت کننــدگان
شــامل  100ســالمند اســت رالیایی بودنــد کــه پرسشــنامه
ســطح فعالیــت فیزیکــی چامپــس در ســالمندان را از
طریــق ایمیــل تکمیــل کردنــد .ضریــب همبســتگی
اســپیرمن بــرای تعییــن روایــی ســازهها (مولفههــا)،
مــدت زمــان (دقیقه/هفتــه) و تعــداد تکــرار (جلســهها/
هفتــه) ب ـرای فعالی ــت جس ــمانی بــا شــدت کــم ،متوســط
و شــدید و فعالی ــت جس ــمانی کل ــی ،مــورد اســتفاده ق ـرار
گرفــت .در ایــن پژوهــش  73ســالمند پرسشــنامه ســطح
فعالیــت فیزیکــی چامپــس در ســالمندان را در مرحلــه
اول و  54ســالمند پرسشــنامه ســطح فعالیــت فیزیکــی
چامپ ــس در ســالمندان را در مرحلــه دوم تکمی ــل کردنــد.
نتایــج آزمون-بازآزمــون ب ـرای همــه ســازههای پرسشــنامه
(مــدت زمــان ،تعــداد دفعــات تکــرار و زمــان کل) بــرای
تعــداد دفعــات تک ـرار ( )r=./89-./70و مــدت زمــان (-./75
 )r =./65بدســت آمــد .ضریــب کاپــا  55/0بدســت آمــد.
ضریــب همبس ــتگی اس ــپیرمن ب ـرای ســنجش روای ــی این
ابـزار بی ــن تعــداد گام هــا (بــا اســتفاده از ابـزار گام شــمار)
و راه رفتــن چامپ ــس و تعــداد گامهــا و نم ــره کل فعالی ــت
ب ـرای ســازه تعــداد دفعــات تک ـرار در هفتــه ( ./52و )r=./57
و بی ــن تعــداد گامهــا ( بــا اســتفاده از اب ـزار گام شــمار) و
راه رفتــن چامپ ــس و تعــداد گامهــا و نم ــره کل فعالی ــت
ب ـرای ســازه تعــداد مــدت زمــان بــه دقیقه/هفتــه ( ./21و
 )r =./40بدســت آمــد ( .)12فلدمــن و همــکاران ()2009
بــه بررس ــی روای ــی پرسشــنامه ســطح فعالی ــت جس ــمانی
چامپ ــس ب ـرای ســالمندان در کانــادا پرداختنــد .یافتــه ها
ب ــر روی ســالمندانی کــه عمــل الپروســکوپی را انجــام داده
بودنــد ،انجــام شــد .دادههــای ه ــر پرسشــنامه ب ــر حس ــب
کیلوکالری/کیلوگرم/هفتــه جمـعآوری شــدند .ب رای بررس ــی
روای ــی ســازه نتایــج حاصــل از پرسشــنامه ســطح فعالی ــت
جســمانی چامپــس بــا نتایــج حاصــل از مقیاسهــای
کیفیــت زندگــی  36ســوالی ،مقیــاس خودگزارشدهــی
درد و آزمــون  6دقیقــه راه رفتــن مقایســه شــد50 .
ســالمند بــا ســن  51ســال پرسشــنامه ســطح فعالی ــت
جســمانی چامپــس را تکمیــل کردنــد .نتایــج نشــان
داد بی ــن نم ـرات بــه دســت آمــده از پرسشــنامه ســطح
فعالی ــت جس ــمانی چامپ ــس بــا نتایــج حاصــل از مقیاس
هــای کیفی ــت زندگ ــی  36ســوالی ،مقی ــاس خودگ ـزارش
ده ــی درد و آزمــون  6دقیقــه راه رفتــن همبس ــتگی بــاال
وجــود دارد [.]13
نتایــج بــه دســت آمــده در ایــن مطالعــه نشــان داد
پرسشــنامه حاضــر ،بــا حــذف برخــی ســواالت دارای
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روایــی ظاهــری ،محتــوی ،همزمــان و همگــرا و پایایــی
نس ــبتا خوب ــی اســت ،و ایــن پرسشــنامه ،ســطح فعالی ــت
جســمانی ســالمندان را بــا نــگاه ویــژه بــر روی شــرایط
اجتماع ــی و احساس ــی ف ــرد بررس ــی م ــی کنــد [ ]22و در
مطالعــه مــا ایــن امــر را بــه خوبــی م یتــوان در وجــود
ارتبــاط معنــیدار بیــن یافتههــای ایــن پرسشــنامه
بــا نتایــج آزمونهــای کیفیــت زندگــی  ،SF-36ســطح
ارتقــاء دهنــده ســامت و آزمــون شــش دقیقــه راه رفتــن
و شــاخص تــوده بــدن مشــاهده نمــود .همچنیــن از آن
جای ــی کــه در دهــه اخی ــر ،در مطالعــات ب ـرای ســنجش
ســطح فعالی ــت فیزیک ــی در ســالمندان از ابزارهــای ارزیابی
عینــی 12ماننــد گام شــمار و شــتاب ســنج اســتفاده
نمــوده انــد [ ،]24،23پیشــنهاد م یشــود در صــورت
امــکان بــه جــای اســتفاده از ابزارهــای ذهنــی( 13ماننــد
پرسشــنامه) از ابزارهــای عین ــی اســتفاده شــود و در انجــام
مطالعــات بــا حجــم نمونــه بــاال و مطالعات ــی کــه اج ـرای
آنهــا نی ــاز بــه بودجــه بــاال دارنــد از پرسشــنامه ســنجش
ســطح فعالی ــت بدن ــی اســتفاده شــود.
نتیج هگیری نهایی
پرسشــنامه فعالیــت فیزیکــی ســالمندان بــه عنــوان
یــک ابــزار مناســب بــه زبانهــای مختلــف از جملــه
انگلیس ــی و اس ــپانیایی ترجمــه شــده اســت .امــا تاکنــون
روای ــی و پایای ــی ایــن پرسشــنامه بــه زبان فارس ــی بررس ــی
نشــده بــود.در مجمــوع ب ــر اســاس نتایــج حاصــل از ایــن
مطالعــه و مقایس ــه آنهــا بــا ســایر مطالعــات انجــام شــده
در ایــن زمینــه چنی ــن اســتنباط م یشــود اب ـزار ترجمــه
شــده ،در بازآزمای ــی و پایای ــی نس ــبتا خــوب عمــل ک ــرده
اســت و در مقایســه بــا ســایر مطالعــات و ترجمههــای
انجــام شــده در ســایر کشــورها نتایــج نس ــبتا مطلوب ــی

داشــته اســت .لــذا اســتفاده از آن در ســالمندان توصی ــه
م یگــردد .البتــه بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه
بــا حــذف ســوالهای  7،9،10،13،15،16،35م ربــوط بــه
فعالیــت هــای رقــص ،گلــف ،تنیــس دونفــره ،شــوت
پــول ،بیلی ــارد و اســکیت کــه کمت ــر در ســالمندان ای ران ــی
انجــام م یشــود ،روایــی محتــوی و پایایــی پرسشــنامه
افزایــش یافتــه ،لــذا شــاید بهت ــر باشــد پژوهشــگ ران ب ـرای
ســنجش ســطح فعالیــت فیزیکــی ،در پــی ط راحــی
اب ـزاری بوم ــی و متناســب بــا فرهنــگ ســالمندان ای ران ــی
باشــند .همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه ارتقــای
ســامت ســالمندان و رفــاه آنهــا و نیــل بــه رشــد و
توســعه اقتصــادی از اهــداف عمــده کشورهاســت و دیــدگاه
ســابق تســلط بــر حیطــه ســامت و بهزیســتی یعنــی
نگــرش زیستی-پزشــکی صــرف بــه مســائل ســامت در
جامعــه تغییــر یافتــه اســت ،لــزوم در نظــر گرفتــن و
ســنجش ســطح فعالیــت فیزیکــی در مداخــات آینــده
بــه عنــوان یکــی از شــاخ صهای ارزشــیابی خدمــات و
سیاســتها ضــروری بــه نظــر م یرســد .بــا اســتفاده از
ایــن اب ـزار ،امــکان مقایس ــه نتایــج تحقیقــات داخل ــی بــا
مطالعــات درکشــورهای دیگــر وجــود دارد ،بــه گونــه ای
کــه م یتوانــد ســبب اتخــاذ رویکردهایــی جامــع نگرتــر
و عمی ــق ت ــر از ســوی سیاســتگذاران و دســت انــدرکاران
عرصــه رفــاه و ســامت ســالمندان گشــته و گام ــی باشــد
ب ـرای تــاش وتحقی ــق بیشــتر در جهــت رشــد و تعال ــی
جامعــه ســالمندان.
تشکر و قدردانی
بدیــن وس ــیله از تمام ــی ســالمندانی کــه در تحقی ــق
حاض ــر ش ــرکت کردنــد ،کمــال تشــکر و قدردان ــی خــود را
ابــراز م ینماییــم.
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ABSTRACT
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.
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