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Objec ves  The present study, was carried out in the form of a MA thesis and with the of the validity and 
reliability of "dynamic gai ng index (DGI)" in elderly men.
Materials & Methods This causal-compara ve research was conducted on 180 elderly subjects living in 
Arak (aged 60 and over). The subjects were selected randomly and criterion for their admission was con-
firma on of a G.P. The data were analyzed using Exploratory Factor Analysis, main component analysis 
with Varimax rota on tests, Spearman’s correla on coefficient, Cronbach’s Alpha, and U-Man-Withney.
Results The results indicated that the Persian version of DGI among older adults consists of one factor. 
The specific value of the factor was 6.091 which predicted 76.133 percent of variance. Cronbach’s Alpha 
was calculated 0.953. Reliability between the measurers showed a significantly high correla on between 
the two collected data sets which were collected by two different researchers. The test-retest reliability 
was also high and significant.
Conclusion The research results showed that Persian version of the DGI among old men was acceptable 
and in accordance with its English version; therefore, it can be used in clinical and therapeu c se ngs to 
iden fy the elderly who are exposed to falling risk.
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مردان  در  پویا»  راه رفتن  پایایى «شاخص  و  روایى  بررسى  هدف  با  ارشد  کارشناسى  پایان نامۀ  قالب  در  حاضر  مردان  پژوهش  در  پویا»  راه رفتن  پایایى «شاخص  و  روایى  بررسى  هدف  با  ارشد  کارشناسى  پایان نامۀ  قالب  در  حاضر  اهداف پژوهش 
سالمند انجام شد. سالمند انجام شد. 

مواد و روش ها پژوهش علّى-مقایسه اى حاضر با  پژوهش علّى-مقایسه اى حاضر با 180180 آزمودنى سالمند از بین کلیۀ سالمندان اراك در دامنۀ سنى  آزمودنى سالمند از بین کلیۀ سالمندان اراك در دامنۀ سنى 6060 سال و  سال و 
بیشتر انجام شد. آزمودنى ها به صورت تصادفى انتخاب و معیار ورود به مطالعه تأییدیه پزشک عمومى بود. داده ها با استفاده از بیشتر انجام شد. آزمودنى ها به صورت تصادفى انتخاب و معیار ورود به مطالعه تأییدیه پزشک عمومى بود. داده ها با استفاده از 
آزمون هاى تحلیل عامل اکتشافى، تحلیل مؤلفه هاى اصلى با چرخش واریماکس، ضریب همبستگى اسپیرمن، آلفاى کرونباخ و آزمون هاى تحلیل عامل اکتشافى، تحلیل مؤلفه هاى اصلى با چرخش واریماکس، ضریب همبستگى اسپیرمن، آلفاى کرونباخ و 

یومن-ویتنى ارزیابى شدند. یومن-ویتنى ارزیابى شدند. 
یافته ها نتایج تحقیق نشان داد که نسخۀ فارسى شاخص راه رفتن پویا در سالمندان از یک عامل تشکیل شده است. ارزش ویژة  نتایج تحقیق نشان داد که نسخۀ فارسى شاخص راه رفتن پویا در سالمندان از یک عامل تشکیل شده است. ارزش ویژة 
این عامل برابر با این عامل برابر با 6/091091 بود که  بود که 7676/133133 درصد واریانس را پیش بینى مى کند. میزان آلفاى کرونباخ در آزمون  درصد واریانس را پیش بینى مى کند. میزان آلفاى کرونباخ در آزمون 0/953953 محاسبه  محاسبه 
شد. پایایى بین ارزیاب ها نشان مى دهد که همبستگى بین نمره هاى دو بار جمع آورى شده توسط دو آزمونگر، باال و معنى دار بود. شد. پایایى بین ارزیاب ها نشان مى دهد که همبستگى بین نمره هاى دو بار جمع آورى شده توسط دو آزمونگر، باال و معنى دار بود. 

همچنین همبستگى آزمون مجدد، باال و معنى دارى بود.همچنین همبستگى آزمون مجدد، باال و معنى دارى بود.
نتیجه گیرى نتایج تحقیق نشان داد نسخۀ فارسى شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند نیز در حد قابل قبولى هماهنگ با نسخۀ  نتایج تحقیق نشان داد نسخۀ فارسى شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند نیز در حد قابل قبولى هماهنگ با نسخۀ 
انگلیسى آن بوده و مى توان از آن در محیط هاى بالینى، درمانى و پژوهشى، براى شناسایى سالمندان در خطر زمین خوردن انگلیسى آن بوده و مى توان از آن در محیط هاى بالینى، درمانى و پژوهشى، براى شناسایى سالمندان در خطر زمین خوردن 

استفاده کرد. استفاده کرد. 
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مقدمهمقدمه
آن  به دنبال  و  ایمنى  بهداشتى،  اصول  رعایت  افزایش  آن با  به دنبال  و  ایمنى  بهداشتى،  اصول  رعایت  افزایش  با 
افزایش میانگین طول عمر، جمعیت افراد مسّن در جهان رو به افزایش میانگین طول عمر، جمعیت افراد مسّن در جهان رو به 
افزایش است؛ به طورى که در سال افزایش است؛ به طورى که در سال 20062006، ، 1717 درصد جمعیت  درصد جمعیت 
جهان را افراد سالمند تشکیل مى دادند. پیش بینى مى شود این جهان را افراد سالمند تشکیل مى دادند. پیش بینى مى شود این 
رقم در سال رقم در سال 20302030 به  به  2525درصد افزایش یابد [درصد افزایش یابد [1]. هر سال ]. هر سال 1/7 
درصد به جمعیت جهان افزوده مى شود، ولى این افزایش براى درصد به جمعیت جهان افزوده مى شود، ولى این افزایش براى 

جمعیت جمعیت 6565 سال و باالتر  سال و باالتر 2/5 درصد است.  درصد است. 

به سوى  را  جهان  جمعیت  سّنى  ترکیب  فاصله،  به سوى این  را  جهان  جمعیت  سّنى  ترکیب  فاصله،  این 
سالمندشدن سوق مى دهد و پیش بینى مى شود که ربع قرن سالمندشدن سوق مى دهد و پیش بینى مى شود که ربع قرن 
دیگر دیگر 1/2 میلیارد نفر (حدود  میلیارد نفر (حدود ٪1414) از ساکنان این کرة خاکى ) از ساکنان این کرة خاکى 
را افراد را افراد 6060 سال و باالتر تشکیل دهد [ سال و باالتر تشکیل دهد [2]. عوامل بسیار مهم و ]. عوامل بسیار مهم و 
مؤثّر بر سالخورده شدن جمعیت عبارتند از: کاهش مرگ و میر مؤثّر بر سالخورده شدن جمعیت عبارتند از: کاهش مرگ و میر 

و  اساسى  کاهش  کودکان،  و  نوزادان  مرگ ومیر  و به  خصوص  اساسى  کاهش  کودکان،  و  نوزادان  مرگ ومیر  به  خصوص 
که  است  جمعیت  رشد  کاهش  آن  به دنبال  و  بارورى  که مستمر  است  جمعیت  رشد  کاهش  آن  به دنبال  و  بارورى  مستمر 
باعث تغییرات اساسى در ساختار سّنى جمعیت اکثر جوامع از باعث تغییرات اساسى در ساختار سّنى جمعیت اکثر جوامع از 

جمله ایران شده است [جمله ایران شده است [3]. ]. 

است،  بشر  زندگى  از  حّساسى  دوران  «سالمندى  است، ازآنجاکه  بشر  زندگى  از  حّساسى  دوران  «سالمندى  ازآنجاکه 
توجه به مسائل و نیازهاى این دوران، یک ضرورت اجتماعى توجه به مسائل و نیازهاى این دوران، یک ضرورت اجتماعى 
«اطالعات  مى دارند:  اظهار  «اطالعات )  مى دارند:  اظهار   (20022002) ایساکس  و  پاین  (است».  ایساکس  و  پاین  است». 
بسیار کمتري دربارة بزرگساالن در مقایسه با کودکان وجود بسیار کمتري دربارة بزرگساالن در مقایسه با کودکان وجود 
تعداد  افزایش  به دلیل  پژوهشى  منابع  فقر  این  تعداد ].  افزایش  به دلیل  پژوهشى  منابع  فقر  این   .[4] [دارد»  دارد» 

سالمندان در داخل کشور بسیار مشهودتر است. سالمندان در داخل کشور بسیار مشهودتر است. 

و  اختالل  سبب  که  سالمندى  ثانویۀ  پیامدهاى  جمله  و از  اختالل  سبب  که  سالمندى  ثانویۀ  پیامدهاى  جمله  از 
ناتوانى در فعالیت هاى عملکردى این افراد مى شود، اختالل در ناتوانى در فعالیت هاى عملکردى این افراد مى شود، اختالل در 
حفظ تعادل است که این خود پیش نیاز حیاتى براى راه رفتن حفظ تعادل است که این خود پیش نیاز حیاتى براى راه رفتن 
در  ناتوانى  سویى  از  در ].  ناتوانى  سویى  از   .[3] است  سریع  ارادى  حرکات  انجام  [و  است  سریع  ارادى  حرکات  انجام  و 

روایى و پایایى نسخۀ فارسى شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند روایى و پایایى نسخۀ فارسى شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند 
*مرتضى عبدیانىمرتضى عبدیانى1 ، مسعود گلپایگانى ، مسعود گلپایگانى 2، داریوش خواجوى، داریوش خواجوى3 

1. کارشناس ارشد تربیت بدنى و علوم ورزشى، گروه تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشکده علوم انسانى، دانشگاه اراك، اراك، ایران.. کارشناس ارشد تربیت بدنى و علوم ورزشى، گروه تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشکده علوم انسانى، دانشگاه اراك، اراك، ایران.
2. استادیار تربیت بدنى و علوم ورزشى، گروه تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشکده علوم انسانى، دانشگاه اراك، اراك، ایران.. استادیار تربیت بدنى و علوم ورزشى، گروه تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشکده علوم انسانى، دانشگاه اراك، اراك، ایران.

3. استادیار رفتار حرکتى، گروه تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشکدة علوم انسانى، دانشگاه اراك، اراك، ایران.. استادیار رفتار حرکتى، گروه تربیت بدنى و علوم ورزشى، دانشکدة علوم انسانى، دانشگاه اراك، اراك، ایران.
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حفظ تعادل، انجام این گونه فعالیت ها را دچار مشکل مى کند و حفظ تعادل، انجام این گونه فعالیت ها را دچار مشکل مى کند و 
از  سوى  دیگر سبب افزایش احتمال افتادن مى شود [از  سوى  دیگر سبب افزایش احتمال افتادن مى شود [5]. البته ]. البته 
این احتمال به دلیل اختالل در حّس بینایى، دستگاه دهلیزى این احتمال به دلیل اختالل در حّس بینایى، دستگاه دهلیزى 

و حس عمقى افزایش مى یابد [و حس عمقى افزایش مى یابد [6].].

افزایش  به  سالمندان  مى توان  تعادل  در  اختالل  عواقب  افزایش از  به  سالمندان  مى توان  تعادل  در  اختالل  عواقب  از 
مشکالت  از  زمین خوردن  یا  افتادن  کرد.  اشاره  افتادن  مشکالت خطر  از  زمین خوردن  یا  افتادن  کرد.  اشاره  افتادن  خطر 
تکرار  بسیار  که  است  سالمندى  دوران  جدى  و  شایع   تکرار بسیار  بسیار  که  است  سالمندى  دوران  جدى  و  شایع   بسیار 
دارد.  بسیارى  روانى  و  جسمانى  عوارض  و  عواقب  و  دارد.  مى شود  بسیارى  روانى  و  جسمانى  عوارض  و  عواقب  و   مى شود 
فیزیکى  توانایى  ازدست دادن  ازکار افتادگى،  لگن،  فیزیکى شکستگى  توانایى  ازدست دادن  ازکار افتادگى،  لگن،  شکستگى 
شامل  روانى  عوارض  و  است  جسمانى  عوارض  جزء  مرگ  شامل و  روانى  عوارض  و  است  جسمانى  عوارض  جزء  مرگ  و 
به  امید  کاهش  و  عّزت نفس  و  اعتماد به  نفس  به ازدست دادن  امید  کاهش  و  عّزت نفس  و  اعتماد به  نفس  ازدست دادن 

زندگى است. زندگى است. 

با توجه  به هزینه هاى سنگین درمان، شناسایى علل و عوامل با توجه  به هزینه هاى سنگین درمان، شناسایى علل و عوامل 
و روش هاى پیشگیرى از آن کانون توجه قرار گرفته است [و روش هاى پیشگیرى از آن کانون توجه قرار گرفته است [7]. ]. 
به  هرحال با افزایش سن، در عملکرد حّسى و حرکتى اندام هاى به  هرحال با افزایش سن، در عملکرد حّسى و حرکتى اندام هاى 
الگوى  لذا  پدیدار  مى شود؛  نقایصى  سالمند،  افراد  الگوى تحتانى  لذا  پدیدار  مى شود؛  نقایصى  سالمند،  افراد  تحتانى 
راه رفتن نیز که همراه با ناپایدارى در کنترل قامت بوده ممکن راه رفتن نیز که همراه با ناپایدارى در کنترل قامت بوده ممکن 

است به زمین خوردن منجر شود [است به زمین خوردن منجر شود [8].].

در  مرگ ومیر  عامل  ششمین  زمین خوردن،  یا  در افتادن  مرگ ومیر  عامل  ششمین  زمین خوردن،  یا  افتادن 
جمعیت سالمندان است که با برخى بیمارى ها و ناتوانایى ها جمعیت سالمندان است که با برخى بیمارى ها و ناتوانایى ها 
تمام  دوسوم  حدود  زمین خوردن،  تمام ].  دوسوم  حدود  زمین خوردن،   .[9،89،8] است  همراه  [نیز  است  همراه  نیز 
به  طورى که  تشکیل  مى دهد؛  سّنى  گروه  این  در  را  به  طورى که حوادث  تشکیل  مى دهد؛  سّنى  گروه  این  در  را  حوادث 
 8585 از  بیش  سالمندان  زمین خوردن  درصد  چهل  از حدود  بیش  سالمندان  زمین خوردن  درصد  چهل  حدود 
گفت  بنابراین،  مى توان  گفت ]؛  بنابراین،  مى توان  [9]؛  منتهى  مى شود  مرگ  به  [سال،  منتهى  مى شود  مرگ  به  سال، 
محدودیت در حین راه رفتن، مشکلى معمولى در افراد سالمند محدودیت در حین راه رفتن، مشکلى معمولى در افراد سالمند 
منجر  آنها  ناتوانى  و  زمین خوردن  خطر  افزایش  به  که  منجر است  آنها  ناتوانى  و  زمین خوردن  خطر  افزایش  به  که  است 

 مى شود [ مى شود [11،1011،10].].

در ایاالت متحده، زمین خوردن بیشتر از حوادث دیگر منجر در ایاالت متحده، زمین خوردن بیشتر از حوادث دیگر منجر 
به مرگ سالمندان مى شود. هر سال، از هر سه نفرى که بیش از به مرگ سالمندان مى شود. هر سال، از هر سه نفرى که بیش از 
6565 سالشان است، یک نفر زمین  مى خورد. تنها در سال  سالشان است، یک نفر زمین  مى خورد. تنها در سال 19941994، ، 
بیش از هفت هزار نفر به  دلیل زمین خوردن جان خود را از دست بیش از هفت هزار نفر به  دلیل زمین خوردن جان خود را از دست 
دادند (مرکز ملى پیشگیرى و کنترل آسیب، دادند (مرکز ملى پیشگیرى و کنترل آسیب، 19961996). به  دالیلى ). به  دالیلى 
آشکار افتادن جدى ترین نگرانى  افراد مسن و کسانى است که آشکار افتادن جدى ترین نگرانى  افراد مسن و کسانى است که 

به سال هاى آخر عمر خود نزدیک مى شوند [به سال هاى آخر عمر خود نزدیک مى شوند [4]. ]. 

نتیجه  در  است  ممکن  جسمانى  آسیب هاى  از  نتیجه تعدادى  در  است  ممکن  جسمانى  آسیب هاى  از  تعدادى 
احساس  است  ممکن  سالخوردگان  اما  بیفتد،  اتفاق  احساس افتادن  است  ممکن  سالخوردگان  اما  بیفتد،  اتفاق  افتادن 
دهند.  پرورش  خود  در  افتادن  از  بعد  را  افسردگى  و  دهند. ترس  پرورش  خود  در  افتادن  از  بعد  را  افسردگى  و  ترس 
خاصى  میزان  زمین  مى خورند،  که  اشخاصى  از  نیمى  خاصى تقریباً  میزان  زمین  مى خورند،  که  اشخاصى  از  نیمى  تقریباً 
ترس در وجودشان ایجاد مى شود. در افراد مسن، ترس ممکن ترس در وجودشان ایجاد مى شود. در افراد مسن، ترس ممکن 
است به احتیاط بیش  از  حد و محدودیت هاى غیرضرورى در است به احتیاط بیش  از  حد و محدودیت هاى غیرضرورى در 

تحرك و استقالل منجر شود [تحرك و استقالل منجر شود [1212].].

البته افتادن به  نوبۀ خود سبب واردآمدن آسیب هاى جدى البته افتادن به  نوبۀ خود سبب واردآمدن آسیب هاى جدى 
مختلف  شکستگى هاى  و  مغزى  ضربه هاى  مانند:  مختلف مى شود؛  شکستگى هاى  و  مغزى  ضربه هاى  مانند:  مى شود؛ 
وابستگى  باعث  مصادیق،  برخى  در  و  بسترى شدن  باعث  وابستگى که  باعث  مصادیق،  برخى  در  و  بسترى شدن  باعث  که 
افتادن  تجربۀ  عالوه  بر این،  افتادن ].  تجربۀ  عالوه  بر این،   .[9] چرخدار  مى شود  صندلى  [به  چرخدار  مى شود  صندلى  به 
مسائل  این  نیز  مى  شود.  راه رفتن  از  ترس  باعث  مسائل به تنهایى  این  نیز  مى  شود.  راه رفتن  از  ترس  باعث  به تنهایى 
درنهایت، سبب انزواى اجتماعى و کاهش مشارکت و کاهش درنهایت، سبب انزواى اجتماعى و کاهش مشارکت و کاهش 

سطح کیفیت زندگى  مى شوند [سطح کیفیت زندگى  مى شوند [1313]. ]. 

حفظ  در  سالمندان  ناتوانایى هاى  گوناگون  ابعاد  حفظ شناخت  در  سالمندان  ناتوانایى هاى  گوناگون  ابعاد  شناخت 
و  عملکردى  فعالیت هاى  انجام  به  منظور  راه رفتن  و الگوى  عملکردى  فعالیت هاى  انجام  به  منظور  راه رفتن  الگوى 
حرکتى  علوم  متخصصان  توجه  معرض  در  کمتر  آنها  حرکتى روزمرة  علوم  متخصصان  توجه  معرض  در  کمتر  آنها  روزمرة 
مراجع  مشاهده  مى شود  ازاین رو  است.  گرفته  قرار  پزشکى  مراجع و  مشاهده  مى شود  ازاین رو  است.  گرفته  قرار  پزشکى  و 
کمترى  تدابیر  زمین خوردن،  از  پیشگیرى  به  منظور  کمترى مربوط  تدابیر  زمین خوردن،  از  پیشگیرى  به  منظور  مربوط 
مناسب  ابزار  به  متخصصان  دسترسى  نداشتن  مناسب اندیشیده اند.  ابزار  به  متخصصان  دسترسى  نداشتن  اندیشیده اند. 
مهم ترین  سالمندان،  راه رفتن  الگوى  ارزیابى  براى  معتبر  مهم ترین و  سالمندان،  راه رفتن  الگوى  ارزیابى  براى  معتبر  و 
زمین خوردن  از  ناشى  عوارض  و  مشکل  بروز  عامل  اولین  زمین خوردن و  از  ناشى  عوارض  و  مشکل  بروز  عامل  اولین  و 

سالمندان است. سالمندان است. 

نتوانند  حرکتى  و  بالینى  متخصصان  زمانى  که  تا  نتوانند از این رو  حرکتى  و  بالینى  متخصصان  زمانى  که  تا  از این رو 
به  صورت مطمئن، با استفاده از ابزار معتبر توانایى راه رفتن به  صورت مطمئن، با استفاده از ابزار معتبر توانایى راه رفتن 
چنین  در  ناتوانى  هرگونه  مسلماً  کنند،  ارزیابى  را  چنین سالمندان  در  ناتوانى  هرگونه  مسلماً  کنند،  ارزیابى  را  سالمندان 
مهارتى مخفى مى ماند و ارجاع مناسب و به موقع، براى رفع مهارتى مخفى مى ماند و ارجاع مناسب و به موقع، براى رفع 
این ناتوانى انجام نمى شود. تنها زمانى به چنین ناتوانى توجه این ناتوانى انجام نمى شود. تنها زمانى به چنین ناتوانى توجه 
 مى شود که حادثۀ زمین خوردن رخ داده و آثار و عواقب وخیم  مى شود که حادثۀ زمین خوردن رخ داده و آثار و عواقب وخیم 
شناسایى  در  تنها  نه  ابزارها  است.  گذاشته  بر  جاى  را  شناسایى خود  در  تنها  نه  ابزارها  است.  گذاشته  بر  جاى  را  خود 
سالمندان از نظر خطر زمین خوردن کاربرد دارند، بلکه پایه اى سالمندان از نظر خطر زمین خوردن کاربرد دارند، بلکه پایه اى 
براى طرح ریزى برنامه هاى درمانى و حرکتى نیز هستند [براى طرح ریزى برنامه هاى درمانى و حرکتى نیز هستند [6].].

استقالل  و  عملکرد  است  ممکن  زمین خوردن  استقالل ازآنجایى که  و  عملکرد  است  ممکن  زمین خوردن  ازآنجایى که 
خطر  معرض  در  افراد  شناسایى  بیندازد،  مخاطره  به  را  خطر فرد  معرض  در  افراد  شناسایى  بیندازد،  مخاطره  به  را  فرد 
عوارض  از  جلوگیرى  براى  گام  اولین  و  بسیارمهم  عوارض افتادن  از  جلوگیرى  براى  گام  اولین  و  بسیارمهم  افتادن 
ناخواسته زمین خوردن است [ناخواسته زمین خوردن است [15،1415،14]. محققان از میان عوامل ]. محققان از میان عوامل 
و علل زمین خوردن، کاهش مهارت هاى تعادلى و اختالل در و علل زمین خوردن، کاهش مهارت هاى تعادلى و اختالل در 
الگوهاى راه رفتن را از عوامل کلیدى در زمین خوردن و دیگر الگوهاى راه رفتن را از عوامل کلیدى در زمین خوردن و دیگر 

مشکالت حرکتى سالمندان  مى دانند. مشکالت حرکتى سالمندان  مى دانند. 

همچنین آنها معتقدند تعادل، پایه و اساس زندگى مستقل همچنین آنها معتقدند تعادل، پایه و اساس زندگى مستقل 
زمین  که  سالمندانى  دوسوم  به طورى که  زمین ]؛  که  سالمندانى  دوسوم  به طورى که  [1414]؛  پویاست  [و  پویاست  و 
لحاظ،  این  از  لحاظ، ].  این  از   .[1616] دارند  تعادل  اختالل  معموالً  [ مى خورند،  دارند  تعادل  اختالل  معموالً   مى خورند، 
و  جسمانى  درمان  زمینۀ  در  سالمندان  براى  تعادل  و ارزیابى  جسمانى  درمان  زمینۀ  در  سالمندان  براى  تعادل  ارزیابى 
به منظور کمک به اهداف درمانى مناسب و افزایش آگاهى از به منظور کمک به اهداف درمانى مناسب و افزایش آگاهى از 
خطر زمین خوردن و تعیین ابزار کمکى مناسب کامًال ضرورى خطر زمین خوردن و تعیین ابزار کمکى مناسب کامًال ضرورى 

به نظر  مى رسد.به نظر  مى رسد.

از  بى تعادلى  انجام شده  تحقیقات  در  اینکه  توجه  به  از با  بى تعادلى  انجام شده  تحقیقات  در  اینکه  توجه  به  با 
تعادل  عملکرد  است،  سالمندان  در  افتادن  عوامل  تعادل اصلى ترین  عملکرد  است،  سالمندان  در  افتادن  عوامل  اصلى ترین 
در این گروه سّنى، توجه بسیارى از محققان را به خود جلب در این گروه سّنى، توجه بسیارى از محققان را به خود جلب 



127

تابستان 1393 . دوره 9 . شماره 2

کرده است. کامرانى و همکاران (کرده است. کامرانى و همکاران (13891389) ساختار عاملى آزمون ) ساختار عاملى آزمون 
بررسى  را  ایرانى  سالمندان  در  بررسى   را  ایرانى  سالمندان  در  راه رفتن1  عملکردى  راه رفتنارزیابى  عملکردى  ارزیابى 
کرده اند که  مى توان از آن براى شناسایى خطر زمین خوردن کرده اند که  مى توان از آن براى شناسایى خطر زمین خوردن 
در سالمندان استفاده کرد [در سالمندان استفاده کرد [6]. پونام و همکاران (]. پونام و همکاران (20122012) در ) در 
مطالعه اى با عنوان «حساسّیت به تغییر و پاسخ چهار مقیاس مطالعه اى با عنوان «حساسّیت به تغییر و پاسخ چهار مقیاس 
اندازه گیرى تعادل در افراد مسن ساکن خانه سالمندان»، به اندازه گیرى تعادل در افراد مسن ساکن خانه سالمندان»، به 
خوبى  مقیاس  پویا  راه رفتن  شاخص  که  رسیدند  نتیجه  خوبى این  مقیاس  پویا  راه رفتن  شاخص  که  رسیدند  نتیجه  این 
است  افتادن  خطر  معرض  در  سالمند  افراد  شناسایى  است براى  افتادن  خطر  معرض  در  سالمند  افراد  شناسایى  براى 

 .[ .[1717]

تعادل که جزء نیازهاى اساسى براى انجام دادن فعالیت هاى تعادل که جزء نیازهاى اساسى براى انجام دادن فعالیت هاى 
روزمره است، در فعالیت هاى ایستا و پویا نقش مهمى را ایفا روزمره است، در فعالیت هاى ایستا و پویا نقش مهمى را ایفا 
امر  این  به  تا  برآمده اند  درصدد  متخصصان  بنابراین  امر  مى کند؛  این  به  تا  برآمده اند  درصدد  متخصصان  بنابراین   مى کند؛ 
مهم بپردازند [مهم بپردازند [19،1819،18]. از اقدامات مهم براى بررسى وضعیت ]. از اقدامات مهم براى بررسى وضعیت 
تعادل در سالمندان، ساخت و هنجارسازى ابزارهاى مختلف از تعادل در سالمندان، ساخت و هنجارسازى ابزارهاى مختلف از 

جمله «شاخص راه رفتن پویا»جمله «شاخص راه رفتن پویا»2 است. است.

آزمون شاخص راه رفتن پویا معتبرترین آزمون  براى شناسایى آزمون شاخص راه رفتن پویا معتبرترین آزمون  براى شناسایى 
افراد در معرض خطر افتادن است [افراد در معرض خطر افتادن است [2020]. در سال هاى اخیر، ]. در سال هاى اخیر، 
و  پونام  جمله:  از  بسیارى  تحقیقات  در  پویا  راه رفتن  و شاخص  پونام  جمله:  از  بسیارى  تحقیقات  در  پویا  راه رفتن  شاخص 
و  مارچتى  و )؛  مارچتى  همکاران (20112011)؛  و  جانسون  ()؛  همکاران  و  جانسون  (همکاران (20122012)؛  همکاران 

ویتنى (ویتنى (20082008) و... استفاده شده است. ) و... استفاده شده است. 

سالمندان  افتادن  خطر  که  آزمون هایى  تعداد  یک سو،  سالمندان از  افتادن  خطر  که  آزمون هایى  تعداد  یک سو،  از 
ایرانى را پیش بینى  مى کنند بسیار اندکند، از سوى  دیگر این ایرانى را پیش بینى  مى کنند بسیار اندکند، از سوى  دیگر این 
آزمون در کشور ایران رواسازى نشده است؛ بنابراین درصدد آزمون در کشور ایران رواسازى نشده است؛ بنابراین درصدد 
برآمدیم تا روایى و پایایى شاخص راه رفتن پویا را در  ایران و برآمدیم تا روایى و پایایى شاخص راه رفتن پویا را در  ایران و 
در افراد سالمند با سابقه و بدون سابقه افتادن بررسى کنیم؛ در افراد سالمند با سابقه و بدون سابقه افتادن بررسى کنیم؛ 
از  دراین راستا،  است.  افزایش  درحاِل  نیز  آنها  جمعیت  از زیرا  دراین راستا،  است.  افزایش  درحاِل  نیز  آنها  جمعیت  زیرا 
معتبرى  ابزار  به عنوان  پویا  راه رفتن  شاخص  پایایى  و  معتبرى روایى  ابزار  به عنوان  پویا  راه رفتن  شاخص  پایایى  و  روایى 
براى شناسایى افراد سالمند در معرض خطر افتادن استفاده براى شناسایى افراد سالمند در معرض خطر افتادن استفاده 

مى کنیم؛ زیرا آنان قشر حساس جامعه هستند.مى کنیم؛ زیرا آنان قشر حساس جامعه هستند.

روش مطالعهروش مطالعه
این پژوهش علّى-مقایسه اى برگرفته از پایان نامۀ کارشناسى این پژوهش علّى-مقایسه اى برگرفته از پایان نامۀ کارشناسى 
 ارشد است که در بهار ارشد است که در بهار13911391، در شهر اراك انجام شد. جامعۀ ، در شهر اراك انجام شد. جامعۀ 
بودند.  اراك  شهر  سالمند  مردان  تمامى  پژوهش،  این  بودند. آمارى  اراك  شهر  سالمند  مردان  تمامى  پژوهش،  این  آمارى 
نمونۀ آمارى این پژوهش، نمونۀ آمارى این پژوهش، 180180 سالمند مرد با سابقۀ افتادن  سالمند مرد با سابقۀ افتادن 
و بدون سابقه افتادن در شهر اراك بود که به صورت تصادفى و بدون سابقه افتادن در شهر اراك بود که به صورت تصادفى 
انتخاب شده اند. براى این کار به مدت شش ماه به پارك ها و انتخاب شده اند. براى این کار به مدت شش ماه به پارك ها و 
کوچه ها و خیابان هاى اراك مراجعه شد که در این مدت، از کوچه ها و خیابان هاى اراك مراجعه شد که در این مدت، از 
انتخاب  تصادفى  به طور  سالمند  انتخاب   تصادفى  به طور  سالمند   180180 اراك  سالمندان  اراك میان  سالمندان  میان 

شدند.شدند.

Fuc onal Gait Assessment (FGA)Fuc onal Gait Assessment (FGA) .1
Dynamic Gait Index (DGI)Dynamic Gait Index (DGI) .2

پویا»  راه رفتن  «شاخص  پویا» )  راه رفتن  «شاخص   (19971997) والکوت  و  (شاموى کوك  والکوت  و  شاموى کوك 
خطر  معرض  در  که  مسن  افراد  در  تعادل  ارزیابى  براى  خطر را  معرض  در  که  مسن  افراد  در  تعادل  ارزیابى  براى  را 
سقوط هستند، توسعه داده اند. این ابزار شامل هشت وظیفۀ سقوط هستند، توسعه داده اند. این ابزار شامل هشت وظیفۀ 
متداول راه رفتن است. این وظایف به شرح زیر است: پیاده روى متداول راه رفتن است. این وظایف به شرح زیر است: پیاده روى 
چرخش هاى  با  پیاده روى  سطح،  روى  متفاوت  سرعت هاى  چرخش هاى با  با  پیاده روى  سطح،  روى  متفاوت  سرعت هاى  با 
عمودى و افقى سر، حرکت در طول و اطراف موانع، راه رفتن عمودى و افقى سر، حرکت در طول و اطراف موانع، راه رفتن 
در  سریع  چرخش هاى  و  پله ها  از  نزولى  و  صعودى  در به صورت  سریع  چرخش هاى  و  پله ها  از  نزولى  و  صعودى  به صورت 

هنگام راه رفتن. هنگام راه رفتن. 

ترتیبى  مقیاس  از  نمره  سطح  چهار  گزینه ها  از  یک  ترتیبى هر  مقیاس  از  نمره  سطح  چهار  گزینه ها  از  یک  هر 
دارد: دارد: 3= طبیعى؛ = طبیعى؛ 2= اختالل جزئى؛ = اختالل جزئى؛ 1=اختالل متوسط و =اختالل متوسط و 0= = 
اختالل شدید. بیشترین نمرة ممکن اختالل شدید. بیشترین نمرة ممکن 2424 امتیاز است. شاخص  امتیاز است. شاخص 
راه رفتن پویا ممکن است در ده دقیقه و با تجهیزات کم اجرا راه رفتن پویا ممکن است در ده دقیقه و با تجهیزات کم اجرا 
شود. آزمودنى ها باید گزینه ها را در فضایى به طول شود. آزمودنى ها باید گزینه ها را در فضایى به طول 6 متر و  متر و 9 
سانتى متر و عرض سانتى متر و عرض 3838 سانتى متر، بنابر دستورالعمل شاخص  سانتى متر، بنابر دستورالعمل شاخص 
راه رفتن پویا اجرا کنند. هر سالمندى از آزمون شاخص راه رفتن راه رفتن پویا اجرا کنند. هر سالمندى از آزمون شاخص راه رفتن 
پویا نمرة بیشتر از پویا نمرة بیشتر از 2222/2424 بگیرد، از خطر زمین خوردن ایمن  بگیرد، از خطر زمین خوردن ایمن 
به معناى  بگیرد،  به معناى   بگیرد،   1919/2424 از  کمتر  نمرة  سالمندى  اگر  از است.  کمتر  نمرة  سالمندى  اگر  است. 

پیش بینى خطر زمین خوردن است [پیش بینى خطر زمین خوردن است [2020].].

گویه هاى  انگلیسى،  زبان  به  مسلط  شخص  و  محّقق  گویه هاى ابتدا  انگلیسى،  زبان  به  مسلط  شخص  و  محّقق  ابتدا 
ابزار شاخص راه رفتن پویا را به طور مستقل ترجمه کردند. دو ابزار شاخص راه رفتن پویا را به طور مستقل ترجمه کردند. دو 
ترجمۀ مستقل در بحث مشترك پس از رفع برخى ابهامات، ترجمۀ مستقل در بحث مشترك پس از رفع برخى ابهامات، 
به فرمى واحد تبدیل شد و در ادامه، متخصص روان شناس و به فرمى واحد تبدیل شد و در ادامه، متخصص روان شناس و 

یک آسیب شناس ورزشى آنها را بررسى کردند. یک آسیب شناس ورزشى آنها را بررسى کردند. 

در مطالعۀ مقدماتى اول، سى نفر از سالمندان شهر اراك در مطالعۀ مقدماتى اول، سى نفر از سالمندان شهر اراك 
گویه هاى ابزار شاخص راه رفتن پویا را اجرا کردند. هدف از این گویه هاى ابزار شاخص راه رفتن پویا را اجرا کردند. هدف از این 
کار بررسى این نکته بود که آیا سالمندان جمله هاى گویه هاى کار بررسى این نکته بود که آیا سالمندان جمله هاى گویه هاى 
مختلف را مطابق با منظور و اهداف تهیه کنندة آزمون درك مختلف را مطابق با منظور و اهداف تهیه کنندة آزمون درك 
 مى کنند یا خیر و آیا یک فهم و برداشت واحد براى هر گویه  مى کنند یا خیر و آیا یک فهم و برداشت واحد براى هر گویه 
در بین سالمندان وجود دارد یا خیر؟ براى این منظور، پس  در بین سالمندان وجود دارد یا خیر؟ براى این منظور، پس  
اجرا  را  ابزار  گویه هاى  انفرادى،  به صورت  سالمندان  اجرا از  آنکه  را  ابزار  گویه هاى  انفرادى،  به صورت  سالمندان  از  آنکه 
کردند، در جلسۀ مباحثه انفرادى نیز شرکت کردند و آزمونگر کردند، در جلسۀ مباحثه انفرادى نیز شرکت کردند و آزمونگر 
درخصوص گویه هاى ابزار یکى پس از دیگرى با آنان صحبت درخصوص گویه هاى ابزار یکى پس از دیگرى با آنان صحبت 

کرده و منظور هر گویه را جویا شده است. کرده و منظور هر گویه را جویا شده است. 

راه رفتن  شاخص  ابزار  ترجمه شدة  فرم  مرحله،  این  از  راه رفتن بعد  شاخص  ابزار  ترجمه شدة  فرم  مرحله،  این  از  بعد 
فارسى  و  انگلیسى  زبان  دو  به  آشنا  فردى  اختیار  در  فارسى پویا  و  انگلیسى  زبان  دو  به  آشنا  فردى  اختیار  در  پویا 
قرار گرفت و از او خواسته شد تا با استفاده از روش ترجمۀ قرار گرفت و از او خواسته شد تا با استفاده از روش ترجمۀ 
معکوسمعکوس3، این آزمون را به انگلیسى برگرداند. هدف از این کار،  این آزمون را به انگلیسى برگرداند. هدف از این کار، 
کسب اطمینان مضاعف از صحت ترجمۀ گویه هاى ابزار بوده کسب اطمینان مضاعف از صحت ترجمۀ گویه هاى ابزار بوده 

است. است. 

سپس دو ترجمۀ ابزار (به انگلیسى) و متن اصلى گویه هاى سپس دو ترجمۀ ابزار (به انگلیسى) و متن اصلى گویه هاى 

BackwardBackward Transla onTransla on .3

روایى و پایایى نسخه فارسى شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند روایى و پایایى نسخه فارسى شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند 
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مقدماتى  مطالعۀ  نتایج  مرحله،  همین  در  شد.  مقایسه  مقدماتى ابزار  مطالعۀ  نتایج  مرحله،  همین  در  شد.  مقایسه  ابزار 
اول و همچنین ابهامات ایجادشده بر اثر ترجمۀ معکوس ابزار، اول و همچنین ابهامات ایجادشده بر اثر ترجمۀ معکوس ابزار، 
دوباره در بحث گروهى با مترجمان بررسى شد و اصالحات دوباره در بحث گروهى با مترجمان بررسى شد و اصالحات 
الزم صورت گرفت. در مطالعۀ مقدماتى دوم، روى سى نفر از الزم صورت گرفت. در مطالعۀ مقدماتى دوم، روى سى نفر از 
سالمندان شهر اراك و به همان روش مطالعۀ مقدماتى اول سالمندان شهر اراك و به همان روش مطالعۀ مقدماتى اول 
اعمال شد. این کار موجب شد تا اطمینان بیشترى از ترجمه اعمال شد. این کار موجب شد تا اطمینان بیشترى از ترجمه 

نسخۀ نهایى گویه هاى شاخص راه رفتن پویا به دست آید. نسخۀ نهایى گویه هاى شاخص راه رفتن پویا به دست آید. 

پس از ترجمه و انطباق آزمون هشت گویه اى شاخص راه رفتن پس از ترجمه و انطباق آزمون هشت گویه اى شاخص راه رفتن 
مراجعه  ورزشى  سالن  به  آزمودنى ها  ایرانى،  جامعۀ  براى  مراجعه پویا  ورزشى  سالن  به  آزمودنى ها  ایرانى،  جامعۀ  براى  پویا 
کردند و فرم رضایتنامه کردند و فرم رضایتنامه به طورکامل براى آنها خوانده شد و در به طورکامل براى آنها خوانده شد و در 
صورت رضایت، دکتر عمومى آزمودنى را ارزیابى مى کرد تا از نظر صورت رضایت، دکتر عمومى آزمودنى را ارزیابى مى کرد تا از نظر 
سالمتى در صحت کامل باشد. سپس آزمودنى فرم مشخصات را سالمتى در صحت کامل باشد. سپس آزمودنى فرم مشخصات را 
پُر کرد که شامل این  شاخص ها بود: سن، سابقۀ زمین خوردن در پُر کرد که شامل این  شاخص ها بود: سن، سابقۀ زمین خوردن در 
شش ماه گذشته، سابقۀ زمین خوردن در یک سال گذشته، سطح شش ماه گذشته، سابقۀ زمین خوردن در یک سال گذشته، سطح 
تحصیالت، وضعیت تأهل و... . از طریق فرم مشخصات، افرادى تحصیالت، وضعیت تأهل و... . از طریق فرم مشخصات، افرادى 

مشخص شدند که سابقۀ افتادن داشتند. مشخص شدند که سابقۀ افتادن داشتند. 

سپس، محقق، آزمون هشت مرحله اى شاخص راه رفتن پویا سپس، محقق، آزمون هشت مرحله اى شاخص راه رفتن پویا 
که  مى خواست  آزمودنى  از  و  مى کرد  اجرا  آزمودنى  براى  که را  مى خواست  آزمودنى  از  و  مى کرد  اجرا  آزمودنى  براى  را 
توسط  گویه  اجراى  با  محقق  کند.  اجرا  به ترتیب  را  توسط گویه ها  گویه  اجراى  با  محقق  کند.  اجرا  به ترتیب  را  گویه ها 
آزمودنى، نزدیک ترین امتیاز به هر گویه را در فرم مخصوص آزمودنى، نزدیک ترین امتیاز به هر گویه را در فرم مخصوص 

یادداشت  مى کرد. یادداشت  مى کرد. 

با  توجه  به مطالعۀ پژوهش هاى مشابه به این نتیجه رسیدیم با  توجه  به مطالعۀ پژوهش هاى مشابه به این نتیجه رسیدیم 
عاملى  تحلیل  روش  از  ابزار،  این  روایى  بررسى  براى  عاملى که  تحلیل  روش  از  ابزار،  این  روایى  بررسى  براى  که 
واریماکس5  چرخش  با  واریماکس  چرخش  با  اصلى4  مؤلفه هاى  تحلیل  و  اصلىاکتشافى  مؤلفه هاى  تحلیل  و  اکتشافى 
استفاده کنیم. همچنین براى بررسى پایایى این ابزار از سه استفاده کنیم. همچنین براى بررسى پایایى این ابزار از سه 
آلفاى  و  آلفاى   و  ارزیاب ها7  بین  پایایى  ارزیاب ها  بین  پایایى  مجدد،6  آزمون   آزمون  مجدد،روش  آزمون   آزمون  روش 
من -ویتنى8  یو  ناپارامتریک  آزمون  از  شد.  استفاده  من -ویتنىکرونباخ  یو  ناپارامتریک  آزمون  از  شد.  استفاده  کرونباخ 
سابقۀ  بدون  و  با  گروه  دو  رتبه هاى  میانگین  مقایسۀ  سابقۀ براى  بدون  و  با  گروه  دو  رتبه هاى  میانگین  مقایسۀ  براى 

افتادن استفاده شده است.افتادن استفاده شده است.

یافته هایافته ها
آنها،  ِسنى  میانگین  که  بودند  نفر  آنها،   ِسنى  میانگین  که  بودند  نفر   180180 آزمودنى ها  آزمودنى ها تعداد  تعداد 
درصد)  درصد)   نفر (3535/5656   ) نفر  تعداد، 6464  این  از  بود.  تعداد،   این  از  بود.   6666/8585 ±  7/0202
سابقۀ افتادن داشتند و سابقۀ افتادن داشتند و 116116 نفر دیگر که معادل  نفر دیگر که معادل 6464/4444 درصد  درصد 
است در طول سال گذشته سابقۀ افتادن نداشتند. میانگین و است در طول سال گذشته سابقۀ افتادن نداشتند. میانگین و 
راه رفتن  شاخص  آزمون  پرسش هاى  نمرة  استاندارد  راه رفتن انحراف  شاخص  آزمون  پرسش هاى  نمرة  استاندارد  انحراف 
پویا در دو گروه با سابقه و بدون سابقه افتادن در طول سال پویا در دو گروه با سابقه و بدون سابقه افتادن در طول سال 

گذشته، در جدول گذشته، در جدول 1 ارائه شده است. ارائه شده است.

PrinciplePrinciple ComponentComponent AnalysisAnalysis .4
VarimaxVarimax Rota onRota on .5

TestTest -  - RetestRetest .6
InterraterInterrater RelibilityRelibility .7

 MannMann-whitneywhitney U .8

انحراف استانداردانحراف استانداردمیانگینمیانگینپرسشپرسشگروهگروه

بدون سابقه افتادنبدون سابقه افتادن
(زمین خوردن)(زمین خوردن)

12/952/950/2760/276
22/802/800/4410/441
32/682/680/5030/503
42/652/650/4950/495
52/792/790/4660/466
62/772/770/4580/458
72/892/890/3330/333
82/702/700/5590/559

با سابقه افتادنبا سابقه افتادن
 (زمین خوردن) (زمین خوردن)

12/292/290/7490/749
22/012/010/7230/723
31/891/890/6450/645
42/022/020/7010/701
51/951/950/6280/628
61/931/930/7740/774
72/122/120/7230/723
81/811/810/7940/794

.(.(n=180180) میانگین و انحراف استاندارد شاخص راه رفتن پویا در افراد سالمند) جدول جدول 1. . میانگین و انحراف استاندارد شاخص راه رفتن پویا در افراد سالمند
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عاملى  تحلیل  آزمون  از  ابزار،  این  عاملى   تحلیل  آزمون  از  ابزار،  این  روایى9  آزمودن  روایىبراى  آزمودن  براى 
واریماکس  چرخش  با  اصلى  مؤلفه هاى  تحلیل  و  واریماکس اکتشافى  چرخش  با  اصلى  مؤلفه هاى  تحلیل  و  اکتشافى 
استفاده شده است. براى این منظور، ابتدا از آزمون هاى کیزر و استفاده شده است. براى این منظور، ابتدا از آزمون هاى کیزر و 
مایرو اولکینمایرو اولکین1010 و مقیاس  و مقیاس KMO و مقیاس کرویت بارتلت  و مقیاس کرویت بارتلت 1111براى براى 
تأیید کافى بودن حجم نمونه و همچنین، تناسب تحلیل عاملى تأیید کافى بودن حجم نمونه و همچنین، تناسب تحلیل عاملى 
این  در  است.  آمده  این   در  است.  آمده   2 جدول  در  نتایج  است.  شده  جدول استفاده  در  نتایج  است.  شده  استفاده 
به دست آمده  به دست آمده   اولکین 0/948948  مایر  کیزر  آزمون  مقدار  اولکین جدول،  مایر  کیزر  آزمون  مقدار  جدول، 
 KMO که بیان کنندة کفایت حجم نمونه است. هر چه مقدار که بیان کنندة کفایت حجم نمونه است. هر چه مقدار

ValidityValidity .9
KaiserKaiser- - MeyerMeyer- - OlkinOlkin MeasureMeasure ofof SamplingSampling .1010

Bartle 'sBartle 's TestTest ofof SphericitySphericity .1111

کفایت  نشان دهندة  این  که  است  بهتر  باشد،  نزدیک تر  کفایت   نشان دهندة  این  که  است  بهتر  باشد،  نزدیک تر   1 به به 
حجم نمونه است. بنابراین، پیش فرض هاى تحلیل عاملى تأیید حجم نمونه است. بنابراین، پیش فرض هاى تحلیل عاملى تأیید 

شده و عامل یابى توجیه پذیر است. شده و عامل یابى توجیه پذیر است. 

نتایج جدول نتایج جدول 3 نشان  مى دهد که هشت عامل از این آزمون  نشان  مى دهد که هشت عامل از این آزمون 
را  پراکنش  صددرصد  تراکمى،  به طور  که  شدند  را استخراج  پراکنش  صددرصد  تراکمى،  به طور  که  شدند  استخراج 
شده  حفظ  نخست  عامل  فقط  این،  وجود  با   داده اند.  شده توضیح  حفظ  نخست  عامل  فقط  این،  وجود  با   داده اند.  توضیح 
بود؛ زیرا مقدار ویژه بیش از یک را داشت. مقدار ویژة عامل بود؛ زیرا مقدار ویژه بیش از یک را داشت. مقدار ویژة عامل 
پراکنش  درصد  پراکنش   درصد  به تنهایى 7676/133133  که  است  به تنهایى   که  است  موجود، موجود، 6/091091 
یک  از  کمتر  ویژه  مقدار  عامل ها  دیگر  توضیح  مى دهد.  یک را  از  کمتر  ویژه  مقدار  عامل ها  دیگر  توضیح  مى دهد.  را 
میزان  نشدند.  انتخاب  عامل  به عنوان  که  کرده اند  انتخاب  میزان را  نشدند.  انتخاب  عامل  به عنوان  که  کرده اند  انتخاب  را 

مقدار مقدار Pآمارة یو من- ویتنىآمارة یو من- ویتنىانحراف استانداردانحراف استانداردمیانگینمیانگینمتغیرمتغیر

22/28522/2852/4942/494بدون سابقه افتادنبدون سابقه افتادن
100910090/00010/0001

16/01516/0155/0445/044با سابقه افتادنبا سابقه افتادن

جدول جدول 4. . نتایج آزمون یو من- ویتنى براى مقایسه میانگین رتبه هاى دو گروه.نتایج آزمون یو من- ویتنى براى مقایسه میانگین رتبه هاى دو گروه.

مؤلفه هامؤلفه ها ارزش ویژهارزش ویژه درصد تبیین پراکنشدرصد تبیین پراکنش درصد تبیین پراکنش تجمعىدرصد تبیین پراکنش تجمعى

1 6/091091 7676/133133 7676/133133

2 0/465465 5/811811 8181/945945

3 0/351351 4/382382 8686/327327

4 0/286286 3/570570 8989/898898

5 0/247247 3/087087 9292/985985

6 0/216216 2/701701 9595/685685

7 0/204204 2/546546 9898/232232

8 0/141141 1/768768 100100

جدول جدول 3. . درصد پراکنش تبیین شده و مقادیر ویژه عامل ها.درصد پراکنش تبیین شده و مقادیر ویژه عامل ها.

مقدارمقدارآزمونآزمون

0/9480/948مقدار کیزر مایر اولکین مقدار کیزر مایر اولکین (KMOKMO) ) براى کفایت حجم نمونهبراى کفایت حجم نمونه

1357/981357/98آزمون کرویت بارتلت (مقدار مجذور کاى)آزمون کرویت بارتلت (مقدار مجذور کاى)

P 0/00010/0001مقدار مقدار

جدول جدول 2. . نتایج آزمون هاى نتایج آزمون هاى KMO و بارتلت براى تأیید پیش فرض هاى آزمون عاملى شاخص راه رفتن پویا. و بارتلت براى تأیید پیش فرض هاى آزمون عاملى شاخص راه رفتن پویا.

روایى و پایایى نسخه فارسى شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند روایى و پایایى نسخه فارسى شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند 
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اشتراك بعد از استخراج عامل ها براى متغیرهاى وارد شده در اشتراك بعد از استخراج عامل ها براى متغیرهاى وارد شده در 
بیان کنندة  که  است  درصد  بیان کنندة   که  است  درصد   0/820820 از  بیشتر  عاملى،  از تحلیل  بیشتر  عاملى،  تحلیل 
متغیرهاى  پراکنش  تبیین  در  تعیین شده  عامل هاى  متغیرهاى توانایى  پراکنش  تبیین  در  تعیین شده  عامل هاى  توانایى 

موضوع مطالعه است. موضوع مطالعه است. 

و  اکتشافى  تحلیل  و  تجزیه  به  توجه  با  نتایج،  و بنابر  اکتشافى  تحلیل  و  تجزیه  به  توجه  با  نتایج،  بنابر 
به دست آوردن عاملى که به تنهایى، به دست آوردن عاملى که به تنهایى، 7676/133133 درصد پراکنش را  درصد پراکنش را 
توضیح  مى دهد، میزان اشتراك بعد از استخراج عامل ها براى توضیح  مى دهد، میزان اشتراك بعد از استخراج عامل ها براى 
متغیر هاى واردشده در تحلیل عاملى، بیشتر از متغیر هاى واردشده در تحلیل عاملى، بیشتر از 0/820820 درصد  درصد 
است. این درصد بیان کنندة این است که روایى سازهاست. این درصد بیان کنندة این است که روایى سازه1212 در کل  در کل 

آزمون در دامنۀ آزمون در دامنۀ 0/820820 تا  تا 0/904904 متغیر است. متغیر است.

آلفاى  از  پویا  راه رفتن  شاخص  پایایى  به دست آوردن  آلفاى براى  از  پویا  راه رفتن  شاخص  پایایى  به دست آوردن  براى 
استفاده  مجدد  آزمون  و  ارزیاب ها  بین  پایایى  و  استفاده کرونباخ  مجدد  آزمون  و  ارزیاب ها  بین  پایایى  و  کرونباخ 
شد.  محاسبه  شد.   محاسبه   0/953953 آزمون،  در  کرونباخ  آلفاى  میزان  آزمون، شد.  در  کرونباخ  آلفاى  میزان  شد. 
همبستگى  که  نشان  مى دهد  ارزیاب ها  بین  پایایى  همبستگى همچنین  که  نشان  مى دهد  ارزیاب ها  بین  پایایى  همچنین 
زیاد  آزمونگر،  دو  توسط  جمع آورى شده  نمره هاى  زیاد بین  آزمونگر،  دو  توسط  جمع آورى شده  نمره هاى  بین 
همچنین،  همچنین، ).   .(P<0/00010001 و  و    r=0/792792) است  معنى دار  (و  است  معنى دار  و 
مقدار در  ارزیاب  دو  پرسش هاى  از  یک  هر  بین  مقدارهمبستگى  در  ارزیاب  دو  پرسش هاى  از  یک  هر  بین  همبستگى 

 P، در سطح ، در سطح 0/00010001 نیز معنى دار بود که نشان از همبستگى  نیز معنى دار بود که نشان از همبستگى 
 .( .(P<0/00010001) زیاد بین دو ارزیاب دارد) زیاد بین دو ارزیاب دارد

زیاد  همبستگى  که  داد  نشان  مجدد  آزمون  زیاد همبستگى  همبستگى  که  داد  نشان  مجدد  آزمون  همبستگى 
به دلیل  دارد.  وجود  گیرى  اندازه  بار  دو  بین  معنى دارى  به دلیل و  دارد.  وجود  گیرى  اندازه  بار  دو  بین  معنى دارى  و 
رتبه اى بودن داده ها، از آزمون ناپارامتریک یو من- ویتنى براى رتبه اى بودن داده ها، از آزمون ناپارامتریک یو من- ویتنى براى 
سابقۀ  بدون  و  سابقه  با  گروه  دو  رتبه هاى  میانگین  سابقۀ مقایسۀ  بدون  و  سابقه  با  گروه  دو  رتبه هاى  میانگین  مقایسۀ 

افتادن استفاده شده است. افتادن استفاده شده است. 

میانگین  بین  که  نشان  مى دهد  میانگین   بین  که  نشان  مى دهد   4 جدول  اطالعات  جدول نتایج  اطالعات  نتایج 
اختالف  افتادن  سابقۀ  بدون  و  سابقه  با  گروه  دو  اختالف رتبه هاى  افتادن  سابقۀ  بدون  و  سابقه  با  گروه  دو  رتبه هاى 

معنى دارى وجود دارد. معنى دارى وجود دارد. 

بحثبحث
نتایج تحقیق دربارة روایى این آزمون نشان داد که در بخش نتایج تحقیق دربارة روایى این آزمون نشان داد که در بخش 
اعتبار سازه عاملى آزمون شاخص راه رفتن پویا، این آزمون از یک اعتبار سازه عاملى آزمون شاخص راه رفتن پویا، این آزمون از یک 
عامل تشکیل شده است که این عامل، ارزش ویژة برابر با عامل تشکیل شده است که این عامل، ارزش ویژة برابر با 6/091091 
دارد و درکل، دارد و درکل، 7676/133133 درصد پراکنش را پیش بینى  مى کند که  درصد پراکنش را پیش بینى  مى کند که 
براساس رسم نمودار ارزش هاى ویژه (نمودار اسکرى) و الگوى براساس رسم نمودار ارزش هاى ویژه (نمودار اسکرى) و الگوى 
عاملى  بار  دقیق  بررسى  است.  شده  پیشنهاد  عاملى  عاملى وزن هاى  بار  دقیق  بررسى  است.  شده  پیشنهاد  عاملى  وزن هاى 
بیش ازحد  عاملى  بار  پرسش ها  تمامى  که  داد  نشان  بیش ازحد پرسش ها  عاملى  بار  پرسش ها  تمامى  که  داد  نشان  پرسش ها 
پذیرش (پذیرش (0/5) دارند؛ به طورى که دامنۀ روایى سازة این مقادیر از ) دارند؛ به طورى که دامنۀ روایى سازة این مقادیر از 

0000/820820 تا  تا 0/904904 متغیر بود.  متغیر بود. 

روایى سازه در پژوهش اصلى که شاموى کوك و همکاران انجام روایى سازه در پژوهش اصلى که شاموى کوك و همکاران انجام 
دادند، دادند، 0/7 به دست آمده است. دیگر عامل ها مقدار ویژه کمتر از  به دست آمده است. دیگر عامل ها مقدار ویژه کمتر از 
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یک را انتخاب کرده اند که به عنوان عامل انتخاب نشدند. همچنین، یک را انتخاب کرده اند که به عنوان عامل انتخاب نشدند. همچنین، 
نمودار اسکرى از این نتیجه گیرى حمایت  مى کند که فقط یک نمودار اسکرى از این نتیجه گیرى حمایت  مى کند که فقط یک 
عامل وجود دارد. این موضوع نشان دهندة این است که هر هشت عامل وجود دارد. این موضوع نشان دهندة این است که هر هشت 
گزینه با عامل پیداشده، همبستگى مثبت فراوانى دارد. همسو با گزینه با عامل پیداشده، همبستگى مثبت فراوانى دارد. همسو با 
این یافته تحقیق (روایى)، تحقیقات بسیارى انجام شده است که این یافته تحقیق (روایى)، تحقیقات بسیارى انجام شده است که 

به تعدادى از آنها که در دسترس ما بوده اند، اشاره  مى کنیم.به تعدادى از آنها که در دسترس ما بوده اند، اشاره  مى کنیم.

 براى اولین بار شاموى کوك و همکاران ( براى اولین بار شاموى کوك و همکاران (19971997) در مطالعه اى، ) در مطالعه اى، 
با عنوان طراحى شاخص راه رفتن پویا براى تشخیص خطر افتادن با عنوان طراحى شاخص راه رفتن پویا براى تشخیص خطر افتادن 
در افراد سالمند دچار اختالل تعادل، به این نتیجه رسیدند که در افراد سالمند دچار اختالل تعادل، به این نتیجه رسیدند که 
شاخص راه رفتن پویا از یک عامل تشکیل شده است و روایى شاخص راه رفتن پویا از یک عامل تشکیل شده است و روایى 
سازة این آزمون، سازة این آزمون، 0/7171 بوده است که نتایج این پژوهش با نتایج  بوده است که نتایج این پژوهش با نتایج 

پژوهش حاضر همخوانى دارد [پژوهش حاضر همخوانى دارد [2020]. ]. 

جونسدوتیر و کاتانو (جونسدوتیر و کاتانو (20072007) در مطالعه اى با عنوان «پایایى ) در مطالعه اى با عنوان «پایایى 
مغزى  سکتۀ  به  مبتال  افراد  در  پویا  راه رفتن  شاخص  روایى  مغزى و  سکتۀ  به  مبتال  افراد  در  پویا  راه رفتن  شاخص  روایى  و 
مزمن» به این نتیجه رسیدند که شاخص راه رفتن پویا از یک مزمن» به این نتیجه رسیدند که شاخص راه رفتن پویا از یک 
عامل تشکیل شده است و روایى سازة این آزمون از عامل تشکیل شده است و روایى سازة این آزمون از 0/6868 تا  تا 
0/8383 متغیر است که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر  متغیر است که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر 
همخوانى دارد [همخوانى دارد [2121]. مارچتى و ویتنى (]. مارچتى و ویتنى (20062006) در مطالعه اى ) در مطالعه اى 
با عنوان «روایى و ساخت چهار آیتم شاخص راه رفتن پویا» به با عنوان «روایى و ساخت چهار آیتم شاخص راه رفتن پویا» به 
این نتیجه رسیدند که شاخص راه رفتن پویا از یک عامل تشکیل این نتیجه رسیدند که شاخص راه رفتن پویا از یک عامل تشکیل 
متغیر  متغیر   تا 0/9090  تا   از 0/6767  آزمون  این  سازة  روایى  و  است  از شده  آزمون  این  سازة  روایى  و  است  شده 
است که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر همخوانى است که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر همخوانى 

دارد [دارد [2222]. ]. 

همکاران  و  جانسون  نتایج  با  پژوهش  این  نتایج  همکاران همچنین،  و  جانسون  نتایج  با  پژوهش  این  نتایج  همچنین، 
(20112011)، رومرو و همکاران ()، رومرو و همکاران (20112011)، الرك و جانیا ()، الرك و جانیا (20092009)، )، 
 ،( ،(20032003) همکاران  و  وریسلى   ،() همکاران  و  وریسلى   ،(20092009) همکاران  و  (هرمان  همکاران  و  هرمان 
بنابراین،  دارد.  همخوانى  بنابراین، )  دارد.  همخوانى   (13891389) همکاران  و  کامرانى  (اکبرى  همکاران  و  کامرانى  اکبرى 
 مى توان نتیجه گرفت «شاخص راه رفتن پویا» در مردان سالمند  مى توان نتیجه گرفت «شاخص راه رفتن پویا» در مردان سالمند 
دارد  روایى  اراك  شهر  افتادن  سابقۀ  بدون  و  افتادن  سابقۀ  دارد با  روایى  اراك  شهر  افتادن  سابقۀ  بدون  و  افتادن  سابقۀ  با 

 .( .(P<0/00010001)

همچنین، نتایج تحقیق درباره پایایى این آزمون نشان داد همچنین، نتایج تحقیق درباره پایایى این آزمون نشان داد 
که میزان آلفاى کرونباخ در آزمون، که میزان آلفاى کرونباخ در آزمون، 0/953953 به دست آمده است.  به دست آمده است. 
بار  دو  نمره هاى  بین  که  نشان  مى دهد  ارزیاب ها  بین  بار پایایى  دو  نمره هاى  بین  که  نشان  مى دهد  ارزیاب ها  بین  پایایى 
جمع آورى داده ها توسط دو آزمونگر همبستگى زیاد و معنى دار جمع آورى داده ها توسط دو آزمونگر همبستگى زیاد و معنى دار 
وجود دارد (وجود دارد (r=0/792792 و  و P<0/00010001). به  عالوه، همبستگى بین ). به  عالوه، همبستگى بین 
هر یک از پرسش هاى دو ارزیاب در مقدار هر یک از پرسش هاى دو ارزیاب در مقدار P، در سطح ، در سطح 0/001001 
معنى دار بود که نشان از همبستگى فراوان بین دو ارزیاب دارد معنى دار بود که نشان از همبستگى فراوان بین دو ارزیاب دارد 

 .( .(P<0/00010001)

همبستگى آزمون- آزمون مجدد نشان  مى دهد که همبستگى همبستگى آزمون- آزمون مجدد نشان  مى دهد که همبستگى 
 r=0/810810) فراوان و معنى دارى بین دو بار اندازه گیرى وجود دارد (فراوان و معنى دارى بین دو بار اندازه گیرى وجود دارد
و و P<0/00010001) که این همبستگى بین پیش آزمون و پس آزمون ) که این همبستگى بین پیش آزمون و پس آزمون 
هر یک از پرسش ها دیده  مى شود (هر یک از پرسش ها دیده  مى شود (P<0/00010001). در پژوهش ). در پژوهش 
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بین  پایایى  داده اند،  انجام  همکاران  و  شاموى کوك  که  بین اصلى  پایایى  داده اند،  انجام  همکاران  و  شاموى کوك  که  اصلى 
که  است  آمده  به دست  که   است  آمده  به دست  مجدد 0/9898  آزمون  و  مجدد   آزمون  و  ارزیاب ها ارزیاب ها 0/9696 

باعث  مى شود اهمیت پژوهش حاضر دوچندان شود.باعث  مى شود اهمیت پژوهش حاضر دوچندان شود.

همسو با این یافتۀ تحقیق (پایایى)، تحقیقات بسیارى انجام همسو با این یافتۀ تحقیق (پایایى)، تحقیقات بسیارى انجام 
بوده اند  ما  دسترس  در  که  آنها  از  تعدادى  به  که  است  بوده اند شده  ما  دسترس  در  که  آنها  از  تعدادى  به  که  است  شده 
اشاره  مى کنیم. جانسون و همکاران (اشاره  مى کنیم. جانسون و همکاران (20112011) در مطالعه اى با ) در مطالعه اى با 
عنوان «پایایى و تأیید نسخۀ دانمارکى شاخص راه رفتن پویا در عنوان «پایایى و تأیید نسخۀ دانمارکى شاخص راه رفتن پویا در 
افراد سالمند با اختالل تعادل» به این نتیجه دست یافتند که افراد سالمند با اختالل تعادل» به این نتیجه دست یافتند که 
شاخص راه رفتن پویا ابزار پایا (پایایى بین ارزیاب ها از شاخص راه رفتن پویا ابزار پایا (پایایى بین ارزیاب ها از 0/9090 تا  تا 
0/9292 متغیر بود) براى شناسایى افراد سالمند در معرض خطر  متغیر بود) براى شناسایى افراد سالمند در معرض خطر 
زمین خوردن است که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر زمین خوردن است که نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش حاضر 

همخوانى دارد (همخوانى دارد (2323). ). 

مارچتى و ویتنى (مارچتى و ویتنى (20082008) در مطالعه اى با عنوان مشخصات ) در مطالعه اى با عنوان مشخصات 
زمانى و مکانى شاخص راه رفتن پویا در افراد با سابقه و بدون زمانى و مکانى شاخص راه رفتن پویا در افراد با سابقه و بدون 
اختالالت تعادلى یا ویستیبوالر به این نتیجه رسیدند که پایایى اختالالت تعادلى یا ویستیبوالر به این نتیجه رسیدند که پایایى 
بیشتر پارامترهاى شاخص راه رفتن پویا در طول عملکرد بین بیشتر پارامترهاى شاخص راه رفتن پویا در طول عملکرد بین 
ارزیاب ها عالى بوده است و افراد با اختالالت تعادلى یا دهلیزى ارزیاب ها عالى بوده است و افراد با اختالالت تعادلى یا دهلیزى 
در اجراى شاخص راه رفتن پویا در مقایسه  با گروه کنترل تفاوت در اجراى شاخص راه رفتن پویا در مقایسه  با گروه کنترل تفاوت 

معنى دارى داشتند. معنى دارى داشتند. 

متغّیرهاى راه رفتن که زیربناى شاخص راه رفتن پویاست، در متغّیرهاى راه رفتن که زیربناى شاخص راه رفتن پویاست، در 
افراد دچار اختالالت تعادلى یا دهلیزى پایاست و در تشخیص افراد دچار اختالالت تعادلى یا دهلیزى پایاست و در تشخیص 
خطر  تشخیص  و  راه رفتن  بهبود  ارزیابى  و  راه رفتن  خطر انحرافات  تشخیص  و  راه رفتن  بهبود  ارزیابى  و  راه رفتن  انحرافات 
افتادن مفید است. نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر همخوانى افتادن مفید است. نتایج این پژوهش با پژوهش حاضر همخوانى 

دارد (دارد (2424). ). 

جونسدوتیر و کاتانو (جونسدوتیر و کاتانو (20072007) در مطالعه اى با عنوان «پایایى ) در مطالعه اى با عنوان «پایایى 
مغزى  سکته  به  مبتال  افراد  در  پویا  راه رفتن  شاخص  روایى  مغزى و  سکته  به  مبتال  افراد  در  پویا  راه رفتن  شاخص  روایى  و 
مزمن» به این نتیجه رسیدند که شاخص راه رفتن پویا با پایایى مزمن» به این نتیجه رسیدند که شاخص راه رفتن پویا با پایایى 
پایا  ابزارى  پایا   ابزارى  مجدد 0/9696  آزمون -آزمون  و  مجدد   آزمون -آزمون  و  ارزیاب ها 0/9696  ارزیاب ها بین  بین 
در افراد مبتال به سکتۀ مغزى مزمن است که با نتایج پژوهش در افراد مبتال به سکتۀ مغزى مزمن است که با نتایج پژوهش 

حاضر همخوانى دارد (حاضر همخوانى دارد (2222). ). 

کانوى و بنت (کانوى و بنت (20052005) در مطالعه اى با عنوان «پایایى شاخص ) در مطالعه اى با عنوان «پایایى شاخص 
این  به  اسکلروزیس»  مولتیپل  به  مبتال  افراد  در  پویا  این راه رفتن  به  اسکلروزیس»  مولتیپل  به  مبتال  افراد  در  پویا  راه رفتن 
نتیجه رسیدند که شاخص راه رفتن پویا ابزار مطمئن عملکردى نتیجه رسیدند که شاخص راه رفتن پویا ابزار مطمئن عملکردى 
است و پایایى بین ارزیاب هاى آن، است و پایایى بین ارزیاب هاى آن، 0/7676 تا  تا 0/9898 به دست آمده  به دست آمده 
است که نتایج آن با پژوهش حاضر همخوانى دارد (است که نتایج آن با پژوهش حاضر همخوانى دارد (2525)؛ تى و )؛ تى و 
هارو (هارو (20042004) در مطالعه اى با عنوان «پایایى و روایى شاخص ) در مطالعه اى با عنوان «پایایى و روایى شاخص 
نتیجه  این  به  مغزى»  آسیب  به  مبتال  افراد  در  پویا  نتیجه راه رفتن  این  به  مغزى»  آسیب  به  مبتال  افراد  در  پویا  راه رفتن 
رسیدند که شاخص راه رفتن پویا با پایایى بین ارزیاب ها رسیدند که شاخص راه رفتن پویا با پایایى بین ارزیاب ها 0/9797 
تا تا 0/9999 در افراد با آسیب مغزى پایاست که با نتایج پژوهش  در افراد با آسیب مغزى پایاست که با نتایج پژوهش 

حاضر همخوانى دارد (حاضر همخوانى دارد (2626). ). 

مطالعه اى  در  مطالعه اى )  در   (19971997) همکاران  و  شاموى کوك  (به عالوه،  همکاران  و  شاموى کوك  به عالوه، 

تشخیص  براى  پویا  راه رفتن  شاخص  «طراحى  عنوان  تشخیص با  براى  پویا  راه رفتن  شاخص  «طراحى  عنوان  با 
این  به  تعادل»  اختالل  دچار  سالمند  افراد  در  این به خطرافتادن  به  تعادل»  اختالل  دچار  سالمند  افراد  در  به خطرافتادن 
نتیجه رسیدند که شاخص راه رفتن پویا با پایایى بین ارزیاب ها، نتیجه رسیدند که شاخص راه رفتن پویا با پایایى بین ارزیاب ها، 
0/9696 و آزمون -آزمون مجدد  و آزمون -آزمون مجدد 0/9898 ابزارى پایا براى شناسایى  ابزارى پایا براى شناسایى 
افراد در معرض خطر افتادن است که با نتایج پژوهش حاضر افراد در معرض خطر افتادن است که با نتایج پژوهش حاضر 
همخوانى دارد [همخوانى دارد [2020]. بنابراین،  مى توان نتیجه گرفت «شاخص ]. بنابراین،  مى توان نتیجه گرفت «شاخص 
چرخۀ راه رفتن پویا» در مردان سالمند با سابقۀ افتادن و بدون چرخۀ راه رفتن پویا» در مردان سالمند با سابقۀ افتادن و بدون 

.(.(P<0/0505) سابقه افتادن در شهر اراك پایایى دارد) سابقه افتادن در شهر اراك پایایى دارد

بین  معنى دارى  تفاوت  که  شد  مشخص  تحقیق،  این  بین در  معنى دارى  تفاوت  که  شد  مشخص  تحقیق،  این  در 
زمین خوردن  سابقۀ  بدون  و  زمین خوردن  سابقۀ  با  زمین خوردن سالمندان  سابقۀ  بدون  و  زمین خوردن  سابقۀ  با  سالمندان 
یافته هاى  با  نتایج،  این  دارد.  وجود  پویا  راه رفتن  آزمون  یافته هاى در  با  نتایج،  این  دارد.  وجود  پویا  راه رفتن  آزمون  در 
اکبرى  کامرانى و همکاران (اکبرى  کامرانى و همکاران (20112011) در بررسى نسخۀ فارسى ) در بررسى نسخۀ فارسى 
آزمون ارزیابى عملکردى راه رفتن آزمون ارزیابى عملکردى راه رفتن (FGA) نشان دادند که تفاوت  نشان دادند که تفاوت 
معنى دارى بین اجراى آزمون گفته شده در دو گروه با سابقۀ معنى دارى بین اجراى آزمون گفته شده در دو گروه با سابقۀ 
این  که  دارد  وجود  زمین خوردن  سابقۀ  بدون  و  این زمین خوردن  که  دارد  وجود  زمین خوردن  سابقۀ  بدون  و  زمین خوردن 

پژوهش اعتبار سازة تحقیق حاضر را بیشتر  مى کند. پژوهش اعتبار سازة تحقیق حاضر را بیشتر  مى کند. 

این  به  بودند،  دسترس  در  که  دیگر  تحقیقات  مطالعه  این با  به  بودند،  دسترس  در  که  دیگر  تحقیقات  مطالعه  با 
نتیجه رسیدیم که نتایج تحقیق حاضر با یافته هاى تحقیقات نتیجه رسیدیم که نتایج تحقیق حاضر با یافته هاى تحقیقات 
 ،( ،(20082008) همکاران  و  مارچیتى   ،() همکاران  و  مارچیتى   ،(20062006) ویتنى  و  (مارچیتى  ویتنى  و  مارچیتى 
 ( (20122012) همکاران  و  پونام  و   () همکاران  و  پونام  و   (20112011) همکاران  و  (جانسون  همکاران  و  جانسون 
مختلف  آزمون هاى  بررسى  در  تحقیقات  این  دارد.  مختلف همخوانى  آزمون هاى  بررسى  در  تحقیقات  این  دارد.  همخوانى 
راه رفتن و تعادل که به منظور شناسایى سالمندان با سابقه و راه رفتن و تعادل که به منظور شناسایى سالمندان با سابقه و 
نتیجه  این  به  بودند،  شده  ساخته  زمین خوردن  سابقۀ  نتیجه بدون  این  به  بودند،  شده  ساخته  زمین خوردن  سابقۀ  بدون 
در  آنها  توانایى  آزمون ها،  این  جنبۀ  مهم ترین  که  در رسیدند  آنها  توانایى  آزمون ها،  این  جنبۀ  مهم ترین  که  رسیدند 

تشخیص زمین خوردن سالمندان است.تشخیص زمین خوردن سالمندان است.

نتیجه گیرى نهایىنتیجه گیرى نهایى
شاخص  آزمون  فارسى  نسخۀ  که  داد  نشان  تحقیق  شاخص نتایج  آزمون  فارسى  نسخۀ  که  داد  نشان  تحقیق  نتایج 
سالمندان  بین  در  پذیرفتنى  پایایى  و  روایى  از  پویا،  سالمندان راه رفتن  بین  در  پذیرفتنى  پایایى  و  روایى  از  پویا،  راه رفتن 
آزمون  که  مى دهد  نشان  تحقیق  این  است.  برخوردار  آزمون ایرانى  که  مى دهد  نشان  تحقیق  این  است.  برخوردار  ایرانى 
شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند با سابقه و بدون سابقۀ شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند با سابقه و بدون سابقۀ 
افتادن اختالف معنى دارى وجود دارد و این نشان دهندة این افتادن اختالف معنى دارى وجود دارد و این نشان دهندة این 
است که آزمون شاخص راه رفتن پویا، توانایى درخور توجه اى است که آزمون شاخص راه رفتن پویا، توانایى درخور توجه اى 

در تشخیص افراد سالمند در معرض خطر افتادن دارد. در تشخیص افراد سالمند در معرض خطر افتادن دارد. 

بنابراین،  مى توان از نسخۀ فارسى شاخص راه رفتن پویا در بنابراین،  مى توان از نسخۀ فارسى شاخص راه رفتن پویا در 
محیط هاى بالینى و درمانى که افراد در آنها به  علل گوناگون، محیط هاى بالینى و درمانى که افراد در آنها به  علل گوناگون، 
مشکل راه رفتن دارند، استفاده کرد؛ مانند: سالمندى، بیمارى، مشکل راه رفتن دارند، استفاده کرد؛ مانند: سالمندى، بیمارى، 
آسیب دیدگى و... یا براى درمان و توان بخشى به چنین مراکزى آسیب دیدگى و... یا براى درمان و توان بخشى به چنین مراکزى 
به  پویا  راه رفتن  شاخص  اینکه  توجه  به  با   مى کنند.  به مراجعه  پویا  راه رفتن  شاخص  اینکه  توجه  به  با   مى کنند.  مراجعه 
پیشنهاد  نمى شود؛  اجرا  به  راحتى  و  دارد  نیاز  کمى  پیشنهاد تجهیزات  نمى شود؛  اجرا  به  راحتى  و  دارد  نیاز  کمى  تجهیزات 
مى کنیم سازمان ها و مؤسسات مسئول، ساخت آزمون مشابه را مى کنیم سازمان ها و مؤسسات مسئول، ساخت آزمون مشابه را 

در زمرة طرح هاى پژوهشى خود قرار دهند.در زمرة طرح هاى پژوهشى خود قرار دهند.

روایى و پایایى نسخه فارسى شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند روایى و پایایى نسخه فارسى شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند 



   Spring 2014. Vol 9. Num 2

132

S A L M A N D

تشکر و قدردانىتشکر و قدردانى

به صورت  که  سالمندان  تمامى  از  مى دانیم  واجب  خود  به صورت بر  که  سالمندان  تمامى  از  مى دانیم  واجب  خود  بر 
داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و تمامى کسانى که در داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و تمامى کسانى که در 
این پژوهش نقش داشتند تقدیر و تشکر کنیم. امیدواریم نتایج این پژوهش نقش داشتند تقدیر و تشکر کنیم. امیدواریم نتایج 

این تحقیق براى این قشر حساس جامعه مفید باشد. این تحقیق براى این قشر حساس جامعه مفید باشد. 
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