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رفتار حرکتی

ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی مقياس کوتاه "کارآمدی افتادن" فرم
بينالمللی در بيماران تصلب چندگانه
3

ولیاله کاشانی ،1بهروز گلمحمدی ،2سمانه عطارزاده فدکی
 .1استادیار دانشگاه

سمنان *
1

 .2استادیار دانشگاه سمنان
 .3کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
تاریخ دریافت1394/07/12 :

تاریخ پذیرش1394/10/14 :

چکيده
هدف از پژوهش حاضر ،تعیین ویژگیهای روانسنجی نسخۀ فارسی "مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن ،فرم بینالمللی" در
بیماران تصلب چندگانه میباشد .بدینمنظور و جهت تأیید روایی سازه 170 ،نفر از افراد مبتال به تصلب چندگانه ( 95مرد و
 75زن) شهرستان مشهد (با میانگین سنی  46/02سال) بهشکل نمونۀ دردسترس انتخاب شدند و نسخۀ فارسی "مقیاس
کوتاه کارآمدی افتادن" فرم بینالمللی را تکمیل کردند .ابتدا با استفاده از روش ترجمه ـ بازترجمه ،روایی صوری
و صحت ترجمۀ نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن فرم بینالمللی تأیید شد .درادامه ،برای تعیین روایی
سازة مقیاس از تحلیل عاملی تأییدی مبتنیبر مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شد .همچنین ،جهت تعیین
همسانی درونی مقیاس ،ضریب آلفای کرونباخ مورداستفاده قرار گرفت و بهمنظور تعیین پایایی زمانی گویهها نیز
ضریب همبستگی درونطبقهای در روش آزمون ـ آزمون مجدد بهکار رفت .یافتهها نشان میدهند که شاخصهای
برازندگی( ،)TLI=0.99, CFI=1, RMSEA=0.067همسانی درونی ( )0/94و پایایی زمانی ( )0/83از مقدار قابلقبولی
برخوردار هستند که بیانگر روایی و پایایی مطلوب نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن فرم بینالمللی میباشد .با توجه
به این نتایج ،نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن فرم بینالمللی میتواند بهعنوان ابزاری روا و پایا جهت مطالعه و
ارزیابی خودکارآمدی افتادن در افراد مبتال به تصلب چندگانۀ ایرانی استفاده شود.
واژگان کليدی :کارآمدی افتادن ،روایی سازه ،همسانی درونی ،پایایی زمانی
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مقدمه
تصلب چندگانه 1یك بيماري مزمن و ناتوانکنندۀ سيستم عصبی است که ميلين دستگاه اعصاب مرکزي
(مغز و نخاع) را تخریب میکند و بهدنبال آن بهتدریج بخش عضالنی بدن توانایی خود را از دست میدهد.
براساس اعالم انجمن ام .اس ایران ،حدود  7000نفر عضو این انجمن میباشند ( .)1شيوع این بيماري در
ایران در حدود  15تا  30نفر در هر  100هزار نفر است و زنان بيشتر از مردان (به نسبت دو به یك) به
تصلب چندگانه مبتال میشوند ( .)2جنسيت ،عوامل ژنتيك ،فاصله از خط استوا (با فاصلهگرفتن از خط
استوا به شيوع این بيماري افزوده میشود) و وضعيت اجتماعی ـ اقتصادي از عوامل مؤثر در افزایش شيوع
این بيماري میباشد ( .)3در این بيماري ،تخریب ميلين در نواحی خاصی نظير عصب بينایی ،ساقۀ مغز،
مخچه و مادۀ سفيد نيمکرههاي مغز منجر به بروز عالئم بالينی بهصورت تاري دید ناگهانی ،ناتوانی در
حرکت اندامها ،عدم تعادل ،دوبينی و اختالالت حسی بهصورت احساس خوابرفتگی در اندامها میشود
( .)4در بيماران نورولوژیك از جمله ام .اس بهدليل بروز نقایص حسی ،حرکتی ،شناختی و یا ترکيبی از
اینها ،شيوع افتادن باال میباشد؛ بهگونهاي که بيش از  50درصد از بيماران مبتال به این بيماري از افتادن
و عواقب ناشی از آن شاکی هستند ( .)5اختالالت راهرفتن در  10الی  20درصد از بيماران در سالهاي
ابتدایی ابتال وجود دارد که با پيشرفت بيماري ،بيشتر شده و در  50درصد از بيماران دیده میشود؛
بهگونهاي که  18سال پس از شروع بيماري ،قادر به راهرفتن بدون وسایل کمکی نمیباشند و براي سهولت
تحرك خود از وسایل کمکی نظير عصا ،عصاي چهارپایه و یا صندلی چرخدار استفاده میکنند (.)7،6
سازمان بهداشت جهانی ،افتادن را سومين دليل ناتوانیهاي مزمن در جهان میداند ( .)8مطالعات نشان
دادهاند که افتادن با ابتال به بيماريهاي مزمن ( ،)9ضعف اندام تحتانی ( ،)10مصرف داروهاي آرامبخش
( ،)11عملکرد شناختی ( )12،14-8سابقۀ افتادن ( ،)15مؤنث بودن ( )16و ترس از افتادن ( )17در
ارتباط میباشد .اضطراب و ترس از افتادن منجر به کاهش مشارکت افراد در فعاليتهاي بدنی معمول و
متعادل میشود که میتواند باعث کاهش فعاليت بدنی و افزایش خطر افتادن بعدي شود ( .)19،18ترس
از افتادن ،آسيبی روانشناختی میباشد که ممکن است به افتی خودتحميلشده در فعاليت و کارکرد
منجر شود و این افت بهوسيلۀ ناتوانیهاي جسمانی یا آسيب ،تحميل نشده میباشد ( .)20یکی از عوامل
روانشناختی که با افتادن ارتباط دارد خودکارآمدي افتادن است .خودکارآمدي ریشه در نظریۀ شناختی ـ
اجتماعی باندورا 2دارد ( .)21در نظام باندورا ( ،)1997منظور از خودکارآمدي ،احساس شایستگی و کفایت
در کنارآمدن با زندگی میباشد و درواقع ،عبارت است از یك عقيدۀ محکم که ما براساس منابع اطالعاتی

1. Multiple Sclerosis
2. Bandura
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مختلف ،تواناییهایمان را ارزیابی میکنيم .پاول و ميرس )1995( 1خودکارآمدي افتادن را باورهاي فرد به
توانایی خود براي شرکت در فعاليتهاي خاصی از زندگی روزانه ،بدون افتادن یا ازدستدادن تعادل تعریف
کردهاند .بهدليل اهميت موضوع افتادن در افراد مبتال به تصلب چندگانه ،پژوهشهاي متعددي بهمنظور
سنجش و اندازهگيري مرتبط با آن انجام شده است؛ بهطوريکه پژوهشگران بهدفعات ،ضرورت وجود ابزار
معتبر روانشناختی که بتواند دامنۀ وسيعی از مهارتهاي ذهنی و شناختی را موردارزیابی قرار دهد را
بيان نمودهاند .دراینميان ،پرسشنامههاي روانی توجه بيشتري را بهخود جلب کردهاند .عالوهبراین ،ماهيت
ارزشيابی و سنجش مهارتهاي شناختی ،پژوهشگران را به توسعه و گسترش آزمونهاي روانی متعددي
رهنمون کرده است؛ اگرچه بسياري از این آزمونها در کاربردپذیري و روایی پيشگو و سازه ،موردتردید
میباشند ( .)22دراینراستا و بهمنظور سنجش ترس از افتادن میتوان به "مقياس کارآمدي افتادن"2
اشاره نمود .این مقياس بهعنوان اولين و پرکاربردترین مقياس اندازهگيري ترس از افتادن توسط تينتی 3و
همکاران ( )1990تدوین شد و ویژگیهاي روانسنجی آن موردارزیابی قرار گرفت .این مقياس داراي 10
گویه است که فرد از طریق آن ،ترس از افتادن خود را در طول انجامدادن  10فعاليت زندگی روزانه از
جمله تميزکردن خانه ،پوشيدن و درآوردن لباس ،آمادهکردن غذایی ساده و حمامکردن ،از یك تا 10
ارزیابی میکند .یاردلی 4و همکاران ( )2005معتقد بودند که این مقياس به دالیل متعدد از جمله احتمال
نبود رابطۀ مستقيم بين خودکارآمدي و ترس از افتادن ،حساسبودن به افراد ناتوان و معلول ،نبود حساسيت
به افراد فعالتر و نيز عدم سنجش ترس مرتبط با فعاليتهاي اجتماعی بهعنوان مقياس سنجش ترس از
افتادن ،میبایست بهبود یابد؛ بنابراین ،براي رفع این مشکالت" ،مقياس کارآمدي افتادن بينالمللی" توسط
یاردلی و همکاران ( )2005طراحی و تدوین گردید که بهطور مکرر جهت اندازهگيري ترس از افتادن و
خودکارآمدي افتادن استفاده شده است .این ابزار ،شکل بهبودیافتۀ مقياس کارآمدي افتادن است و داراي
 16گویه میباشد که پرسشهاي یك تا  ،10گویههاي کارآمدي افتادن اصلی ( )20بوده و شش گویۀ دیگر
شامل :راهرفتن روي سطح لغزنده ،به دیدن دوستان و آشنایان رفتن ،دستهجمعی به جایی رفتن ،راهرفتن
روي مکان غيرهمسطح ،باالرفتن و پایينآمدن از سرازیري و بيرونرفتن براي شرکت در مراسم نيز به آن
اضافه شده است .هر پرسش ميزان نگرانی یا ترس از افتادن را حين انجامدادن هر فعاليت در مقياسی چهار
ارزشی اندازهگيري می کند .گزینۀ اول (هرگز نگران افتادن نيستم) بيانگر فقدان آن سازه بوده و در
گزینههاي بعدي بهترتيب بر شدت وجود آن افزده میشود و کسب نمرۀ باالتر از این مقياس ،به معناي
1. Powell & Myers
2. Fall Efficacy Scale
3. Tinetti
4. Yardley
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داشتن ترس از افتادن بيشتر است ( .)23روایی و پایایی این ابزار در پژوهشهاي متعددي از جمله پژوهش
یاردلی و همکاران ( ،)2005کمپن 1و همکاران ( )2008و دایاس 2و همکاران ( )2006تأیيد شده است.
عالوهبراین ،خواجوي ( )1392براي اولينبار به رواسازي نسخۀ  16گویهاي این مقياس در ایران پرداخت
و نتيجه گرفت که نسخۀ فارسی مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی ،روایی و پایایی قابلقبولی براي
جامعۀ سالمندان ایرانی دارد و میتوان از آن در موقعيتهاي پژوهشی و بالينی استفاده کرد ( .)24اولوس3
و همکاران ( )2012و دایاس و همکاران ( )2006نيز بهترتيب نسخۀ ترکی و آلمانی مقياس یاد شده را
بهلحاظ روایی عاملی و پایایی درونی در دو کشور ترکيه و آلمان موردارزیابی قرار دادند .همچنين ،کمپن
و همکاران ( )2007به بررسی ویژگیهاي روانسنجی این مقياس در آلمان ،انگلستان و هلند پرداختند و
نشان دادند که این مقياس بين نمونههاي متفاوت و در کشورهاي مختلف داراي روایی و پایایی قابلقبولی
میباشد و میتواند در مطالعات توانبخشی ميانفرهنگی و آزمایشات بالينی مورداستفاده قرار گيرد.
بيليس 4و همکاران ( )2011نيز ویژگیهاي روانسنجی این مقياس را در یونان موردارزیابی قرار دادند و
نتيجه گرفتند که این مقياس قابليت استفاده در پژوهشهاي توانبخشی بينفرهنگی را دارا میباشد.
درادامه و بهمنظور بهبود ویژگیهاي روانسنجی و افزایش قابليت استفاده از ابزار مربوطه ،کمپن و همکاران
( )2008فرم کوتاه هفت گویهاي آن را تدوین کردند و پس از بررسی روایی سازه و پایایی آن اظهار داشتند
که این ابزار ،مقياسی مناسب و قابلاجرا براي سنجش ترس از افتادن است و جهت مقاصد آزمایشی و
بالينی ،نسخۀ کوتاه (هفت گویهاي) این مقياس مفيدتر میباشد .نسخۀ کوتاه این مقياس اولينبار با
استفاده از اطالعات بهدستآمده از پژوهشی در انگلستان (تعداد  704نفر) توسعه یافت و روایی و پایایی
آن نيز طی پژوهشی در هلند (تعداد  300نفر) بررسی گردید .پایایی آزمون مجدد در مطالعۀ کمپن و
همکاران ( )2008براي فرم کوتاه ( )0/83و براي نسخۀ اصلی ( )0/82بهدست آمد .آنها پایایی درونی
این ابزار را در فرم کوتاه (هفت گویهاي) و در وضعيت کاربردي و بالينی در طول چهار هفته ( )0/92و
براي مقياس اصلی ( 16گویهاي) ( )0/96گزارش کردند .پایایی درونی در نسخۀ کوتاه نسبت به نسخۀ
کامل آن تاحدودي پایينتر میباشد که دليل آن احتماأل این است که در نسخۀ کوتاه (هفت گویهاي)،
تعداد گویهها کمتر است .بااینحال ،همبستگی بين گویهها بسيار مشابه اعالم شده است (ضریب همبستگی
اسپيرمن بين دو نسخه  0/97میباشد) .بهطورکلی ،هر دو نسخۀ کوتاه و بلند مقياس خودکارآمدي افتادن
در این پژوهش ،ویژگیهاي روانسنجی بسيار خوبی را نشان دادند .بااینحال ،نسخۀ کوتاه آن ممکن است
در موقعيتهاي بالينی ،کاربرديتر باشد و راحتتر مورداستفاده قرار گيرد .عالوهبراین ،زمان کمتري براي
1. Kempen
2. Dias
3. Ulus
4. Belis
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ارزیابی آن موردنياز است و شرکتکنندگان ملزم به تکميلکردن پرسشنامههاي طوالنی نمیباشند.
دلبائر 1و همکاران ( )2010نيز بهمنظور بررسی ویژگیهاي روانسنجی این ابزار ،مطالعۀ طولی جامعی را
انجام دادند و شکل  16و هفت گویهاي را در مطالعهاي جامع رواسازي کردند و نتيجه گرفتند که هر دو
مقياس ،ساختارهاي پذیرفتنی و روایی و پایایی قابلقبولی دارند و میتوان از آنها براي اهداف پژوهشی
و بالينی استفاده کرد .عالوهبراین ،هائر 2و همکاران ( )2010هر دو ابزار کارآمدي افتادن و کارآمدي افتادن
بينالمللی را در بيمارانی با نقص شناختی و بدون آن بهلحاظ روایی و پایایی موردبررسی قرار دادند و
نتيجه گرفتند که پایایی درونی و پایایی آزمون مجدد و روایی تفکيکی ،خوب تا عالی است .وليت و
همکاران ( )2013نيز به بررسی روایی و پایایی دو نسخۀ  16و هفت گویهاي مقياس کارآمدي افتادن فرم
بينالمللی ميان  169نفر از مبتالیان به تصلب چندگانه (با ميانگين سنی  50/6سال) پرداختند .براساس
نتایج مشخص شد که پایایی درونی در هر دو نسخه عالی میباشد .همچنين ،آلفايکرونباخ در نسخۀ 16
گویهاي ( )0/94و در نسخۀ هفت گویهاي ( )0/86گزارش شد .عالوهبراین ،نتایج نشان داد که هر دو نسخۀ
کوتاه و اصلی مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی ،اطالعات ارزشمندي را درمورد ترس از افتادن در
افراد مبتال به تصلب چندگانه ارائه میدهد ،اما نسخۀ هفت گویهاي ،ویژگیهاي روانسنجی بهتري نسبت
به نسخۀ اصلی در افراد مبتال به تصلب چندگانه دارد.
اگرچه روایی و پایایی نسخۀ کوتاه مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی )FES-I( 3توسط طراحان این
پرسشنامه بررسی و تأیيد شده است ،اما روایی و پایایی نسخۀ کوتاه فارسی آن تاکنون در کشور مورد-
بررسی قرار نگرفته است؛ بنابراین ،جهت قابلاستفادهبودن این ابزار از یكسو بهدليل ترجمه و برگردان
واژههاي اصلی به زبان دیگر ،احتمال تغير لفظ وجود دارد و ازسويدیگر ممکن است برخی از
خردهمقياسها داراي اعتبار فرهنگی الزم در آن جامعه نباشند؛ لذا ،تأیيد مجدد روایی سازۀ این ابزار با
استفاده از تحليل عاملی تأیيدي براي استفادۀ مقياس مذکور در جامعۀ افراد مبتال به تصلب چندگانۀ
ایرانی ضروري بهنظر میرسد؛ ازاینرو ،تأیيد روایی سازه از طریق روایی عاملی و به روش تحليل عاملی
تأیيدي براي ارزیابی قابل– استفادهبودن پرسشنامه در جامعۀ جدید (بيماران تصلب چندگانۀ ایرانی) نيز
ضروري میباشد .ازسويدیگر ،تعيين پایایی یکی دیگر از ملزومات و پيشفرضهاي مهم روانسنجی
میباشد که بهنوعی با تکرارپذیربودن پاسخها در شرایط و زمانهاي مختلف ارتباط دارد و الزم است که با
تغيير جامعه ،بار دیگر پایایی زمانی و همسانی درونی پرسشنامهها آزمون شود ()25؛ بنابراین ،با تعيين
1. Delbaere
2. Hauer
3. Fall Efficacy Scale - International
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شاخصهاي آماري فوق ،استفاده از این ابزار براي بيماران تصلب چندگانۀ داخل کشور امکانپذیر خواهد
بود .بهطورکلی ،پژوهش حاضر که با هدف تعيين ویژگیهاي روانسنجی نسخۀ کوتاه مقياس کارآمدي
افتادن فرم بينالمللی انجام گرفت ،در پی پاسخ به این سؤال میباشد که آیا ترجمۀ فارسی مقياس مذکور
در بين بيماران تصلب چندگانۀ جامعه ایرانی از روایی و پایایی (همسانی درونی و پایایی زمانی) مناسبی
برخوردار است یا خير؟
روش پژوهش
جامعۀ آماري پژوهش حاضر را تمامی زنان و مردان مبتال به بيماري تصلب چندگانۀ شهرستان مشهد با
ميانگين سنی  46/02سال تشکيل دادند .بهدليل عدم اطالع از حجم دقيق و واقعی جامعه ،انتخاب حجم
نمونه برحسب نوع هدف پژوهش صورت گرفت؛ لذا ،با توجه به اینکه نمونۀ موردنياز در مطالعات تحليل
عاملی 10 ،آزمودنی بهازاي هر گویۀ پرسشنامه پيشنهاد شده است ( ،)26در پژوهش حاضر براي انجام
تحليل عاملی تأیيدي 170 ،نفر از افراد مبتال به تصلب چندگانۀ زن و مرد بهشکل دردسترس انتخاب
شدند و نسخۀ کوتاه فارسی مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی را تکميل کردند؛ لذا ،نمونۀ پژوهش
حاضر فراتر از نمونۀ موردنياز پيشنهادشده (بهازاي هر گویه  10نفر) در مطالعات تحليل عاملی بود که
منجر به افزایش احتمال برازش مدلهاي مفروض و درنتيجه ،روایی سازه خواهد شد.
ابزار اصلی این پژوهش ،نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی بود که توسط کمپن
و همکاران ( )2008بهمنظور اندازهگيري ترس از افتادن سالمندان با دامنۀ سنی 92ـ 70طراحی شده
است .این مقياس هفت گویه دارد و از طریق دستورالعملی اجرا میشود که هر پرسش ميزان نگرانی یا
ترس از افتادن را حين انجامدادن هر فعاليت در مقياسی چهار ارزشی (از هرگز نگران افتادن نيستم تا
خيلی نگران افتادن هستم) اندازهگيري میکند .گزینۀ اول (هرگز نگران افتادن نيستم) بيانگر فقدان آن
سازه است که در گزینههاي بعدي بهترتيب بر شدت وجود آن افزوده میشود و کسب نمرۀ باالتر از این
مقياس ،بهمعناي داشتن ترس بيشتر از افتادن میباشد .ویژگیهاي روانسنجی این ابزار توسط پژوهشگران
مذکور مورد بررسی و تأیيد قرار گرفت .نسخۀ بلند این ابزار با  16گویۀ کارآمدي ،افتادن را در انجام 16
مورد از فعاليت زندگی روزمره موردارزیابی قرار میدهد .شایانذکر است که روایی و پایایی نسخۀ بلند این
ابزار در سالمندان ایرانی توسط خواجوي ( )1392بررسی شده و موردتأیيد قرار گرفته است .روایی و پایایی
نسخۀ بلند این ابزار نيز توسط پژوهشگرانی همچون تينيتی و همکاران ( ،)1990یاردلی و همکاران
( ،)2005کمپن و همکاران ( )2008و دایاس و همکاران ( )2006تأیيد گردیده است .همچنين ،بررسی
همزمان ویژگیهاي روان سنجی این ابزار (نسخۀ بلند و کوتاه) در بين سالمندان توسط دلبائر و همکاران
( )2010و هائر و همکاران ( )2010صورت گرفته است .روایی و پایایی نسخۀ بلند و کوتاه مقياس کارآمدي
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افتادن در بيماران تصلب چندگانه نيز توسط وليت و همکاران ( )2013بررسی شده و ویژگیهاي روان-
سنجی آنها موردتأیيد قرار گرفته است.
1
ابتدا با استفاده از روش ترجمه ـ بازترجمه  ،روایی صوري و صحت ترجمۀ نسخۀ کوتاه فارسی مقياس
کارآمدي افتادن فرم بينالمللی توسط سه متخصص و مترجم موردتأیيد قرار گرفت .روش ترجمه ـ
بازترجمه بدینشکل بود که در ابتدا ،پرسشنامه توسط سه نفر از متخصصان روانشناسی ورزش ترجمه
گردید و سپس ،نسخۀ فارسی توسط سه متخصص آموزش زبان انگليسی به انگليسی برگردان شد .در-
نهایت ،از طریق مقایسۀ دو متن انگليسی (متن اصلی و متن بهدستآمده از ترجمۀ فارسی به انگليسی)،
اصالحات الزم انجام گرفت و فرم نهایی نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی تهيه
گردید ( .)26پس از تأیيد صحت ترجمه ،پرسشنامه در جامعهاي کوچك ( 30نفر) از بيماران مبتال به
تصلب چندگانه (که نيمی از آنها زن بودند) توزیع گردید و توسط آنها تکميل گشت و اصالحات احتمالی
آن لحاظ شد (مطالعۀ مقدماتی) .در مرحلۀ بعد ،مجوزهاي الزم بهمنظور توزیع پرسشنامهها از مسئوالن
مربوطه اخذ گردید و پرسشنامهها بين نمونههاي آماري توزیع گشت ،تکميل شد و جمعآوري گردید و
سپس ،با استفاده از روشهاي آماري مناسب توسط متخصص آمار مورد تجزیهوتحليل قرار گرفت.
روشهاي آماري مورداستفاده در پژوهش حاضر ،آمار توصيفی و استنباطی بود .از آمار توصيفی (ميانگين
و انحراف استاندارد) بهمنظور محاسبۀ شاخصهاي مرکزي پراکندگی و ترسيم نمودارها استفاده شد .در
آمار استنباطی نيز از تحليل عاملی تأیيدي ،آلفاي کرونباخ و ضریب همبستگی درونطبقهاي استفاده
شد .مطابق نظر متخصصين مدلیابی معادالت ساختاري مبنیبر اینکه زمانیکه پژوهشگران یك مدل
مفروض را در اختيار دارند ،روش آماري مورد استفاده در مرحلۀ اول باید تحليل عاملی تأیيدي باشد و نه
اکتشافی ،از روش تحليل عاملی تأیيدي مبتنیبر مدلیابی معادالت براي بررسی و تأیيد عاملهاي
پرسشنامه و بهعبارتدیگر ،تأیيد روایی سازه (عاملی) استفاده شد ( .)25همسانی (ثبات) درونی
پرسشنامه نيز از طریق تعيين ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی زمانی گویهها بهوسيلۀ تعيين ضریب هم-
بستگی درونطبقهاي 1در روش آزمون ـ آزمون مجدد تعيين گردید .شایانذکر است که تحليل عاملی
تأیيدي و همسانی درونی نسخۀ کوتاه فارسی مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی بر روي تمامی
آزمودنیهاي پژوهش انجام گرفت و آزمون ـ آزمون مجدد نسخۀ کوتاه فارسی مقياس کارآمدي افتادن
فرم بينالمللی نيز با دو هفته فاصله بر روي  30نفر از مبتالیان به تصلب چندگانه (که نيمی از آنها زن

1. Translation-Back Translation
2. Intra-Class Correlation Coefficient
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بودند) (از ميان آزمودنیهاي پژوهش) اجرا شد .همچنين ،جهت انجام محاسبات آماري مذکور از دو
نرمافزار اس .پی .اس .اس 1نسخۀ  20و ليزرل 2نسخۀ  8/8استفاده شد.
نتایج
در این بخش ،ابتدا توصيف ویژگیهاي جمعيتشناختی آزمودنیهاي شرکتکننده در پژوهش در بخش
ذیل ارائه شده است .در ادامه نيز گویههاي پژوهش از طریق آزمونهاي آماري استنباطی موردبررسی قرار
میگيرد.
جدول 1ـ ویژگیهای جمعیتشناختی بیماران تصلب چندگانه با توجه به جنس
شرکت کننده
مرد
جنسيت

زن
کل

شاخص
تعداد
درصد
تعداد

کل
95
% 56
75

درصد

% 44

تعداد

170

درصد

% 100

همانطورکه در جدول شماره یك نشان داده شده است ،درمجموع 170 ،نفر زن و مرد مبتال به بيماري
تصلب چندگانه ( 56درصد مرد و  44درصد زن) نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم
بينالمللی را بهطور صحيح تکميل کردند.
جدول  2ـ شاخص گرایش مرکزی و پراکندگی بیماران تصلب چندگانۀ حاضر در پژوهش
شرکتکنندگان
جنسيت

مردان
زنان

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

13/02
12/97

6/05
6/26

95
75

با توجه به جدول شماره دو مشخص میشود که مقادیر ميانگين نمرات خودکارآمدي افتادن مردان و زنان
بهترتيب  13/02و  12/97بوده است .درادامه و بهمنظور بررسی روایی سازه (عاملی) از روش مدلیابی
معادالت ساختاري و تحليل عاملی تأیيدي استفاده شد .با توجه به اینکه این مقياس پس از طی مراحل
مقدماتی؛ یعنی ترجمه ـ بازترجمه و تأیيد روایی محتوایی و صوري توسط متخصصان آموزش زبان انگليسی

)1. Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
2. Lisrel
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و متخصص روانشناسی ورزشی ،دچار تغيير و حذف گویه نگردید ،جهت بررسی و تأیيد روایی سازۀ این
پرسشنامهها در جامعۀ بيماران تصلب چندگانۀ ایرانی کافی است با استفاده از تحليل عاملی تأیيدي
مبتنیبر مدل معادالت ساختاري ،به تأیيد ساختار عاملی و یا بهعبارتدیگر ،به بررسی و تأیيد روایی سازۀ
آن در جامعۀ حاضر پرداخت ( .)26درخصوص گزارش شاخصهاي برازندگی با عنایت به اینکه در بين
متخصصين مدلیابی معادالت ساختاري ،توافق عمومی و کلی در این مورد که کدامیك از شاخصهاي
برازندگی برآورد بهتري از مدل را فراهم مینمایند وجود ندارد ،توصيه میگردد ترکيبی از سه تا چهار
شاخص گزارش گردد ( .)27عالوهبراین ،با توجه به اینکه شاخصهاي برازندگی در سه طبقۀ مطلق،1
مقایسهاي 2و صرفهجو 3قرار میگيرد و شاخصهاي هر طبقه ،اطالعات متفاوتی را درمورد برازندگی و
مناسببودن مدل ارائه میدهد ،توصيه میگردد حداقل یك شاخص از هر طبقه بررسی و گزارش شود
( .)27در پژوهش حاضر از ميان شاخصهاي مطلق برازندگی ،شاخصهاي نسبت خیدو به درجۀ آزادي
2

( ،)x ⁄dfشاخص نيکویی برازش 4و شاخص ریشۀ ميانگين مجذور برآورد تقریب  5استفاده شد و از ميان
شاخصهاي برازندگی تطبيقی یا مقایسهاي ،6شاخص تاکر ـ لویيس 7یا همان شاخص برازندگی غيرهنجار
بنتلر بونت 8و نيز شاخص برازندگی تطبيقی 9مورداستفاده قرار گرفت .نتایج تحليل عاملی تأیيدي با
استفاده از روش برآورد بيشينۀ احتمال ،)ML( 10نسخۀ کوتاه فارسی کارآمدي افتادن فرم بينالمللی که
در شکل شماره یك ارائه گردیده است و نيز شاخصها بيانگر آن است که مدل تخمين استاندارد نسخۀ
کوتاه فارسی مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی از برازش مطلوبی برخوردار میباشد و شاخصهاي
برازندگی مدل اندازهگيري نيز مقادیر قابلقبولی دارند که این امر بيانگر مناسب و معقولبودن مدل است
(جدول شماره سه).

1. Absolute Fit Index
2. Comparative Fit Index
3. Parsimonious Fit Index
4. Goodness-of-Fit Index
5. Root Mean Square Error of Approximation
6. Comparative Fit Indices
7. Tucker-Lewis Fit Index
8. Non-normed Fit Index
9. Comparative Fit Index
10. Maximum likelihood Estimation
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شکل 1ـ مدل تخمین استاندارد نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن فرم بینالمللی در
بیماران تصلب چندگانه
جدول 3ـ شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه کارآمدی افتادن فرم
بینالمللی در بیماران تصلب چندگانه
شاخصهای برازش

اختصار

مقادیر مشاهدهشده

مجذور کاي دو
درجۀ آزادي
سطح معناداري
نسبت مجذور کاي دو به درجۀ آزادي
شاخص نيکویی برازش
شاخص برازش تاکر ـ لویس
شاخص برازش مقایسهاي بنتلر
شاخص ریشۀ ميانگين مجذور برآورد تقریب

X2
df
P
2
X /df
GFI
TLI/NNFI
CFI
RMSEA

19/23
11
0/0001
1/74
0/97
0/99
1
0/067

همانطور که در جدول شماره سه مشاهده میشود ،در مدل تحليل عاملی تأیيدي نسخۀ کوتاه فارسی
مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی ،رابطۀ هر گویه با عاملهاي مرتبط بيانگر آن است که تمامی
شاخصهاي برازش باالتر از ( )0/85میباشند .شاخص ریشۀ ميانگين مجذور برآورد تقریب نيز ()0/067
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گزارش شده است که نشانگر قابلقبول و معقولبودن شاخصهاي برازندگی (تناسب) و درنتيجه ،برازش
مناسب ،مطلوب و تقریباً عالی مدل اندازهگيري میباشد ( .)28در ارتباط با بررسی معناداربودن ارتباط
بين متغيرهاي مشاهدهشده (گویهها) و متغيرهاي مکنون (عامل) نمیتوان براساس بزرگی یا کوچکی
ضرایب تصميمگيري کرد؛ لذا ،شاخص تی جهت تعيين معناداري ضرایب مسير مورداستفاده قرار گرفت.
مشاهدۀ پارامترها و شاخص تی درمورد رابطۀ بين سؤاالت با عامل مربوطه نشان میدهد که مقدار تی در
تمام سؤاالت ،باالتر از دو می باشد که حاکی از وجود ارتباط معنادار بين سؤاالت و عامل کلی است؛
بهطوريکه تمامی متغيرهاي مشاهدهشده (گویهها) قادر به پيشگویی عامل کارآمدي افتادن میباشند.
بررسی دقيقتر مقادیر تخمين پارامتر هریك از سؤاالت مربوط به عامل خودکارآمدي افتادن نشان میدهد
که سؤال سه (مقدار تی  18/26و بار عاملی  0/97صدم) مهمترین متغير پيشگو در عامل ترس از افتادن
محسوب میشود.
جدول 4ـ تخمین پارامتر ،ارزش تی و معناداری رابطۀ بین سؤاالت و عوامل نسخۀ فارسی مقیاس کوتاه
کارآمدی افتادن فرم بینالمللی در بیماران تصلب چندگانه
عامل

شمارة
سؤاالت

تخمین
پارامتر

تی

ترس از
افتادن

1
2
3
4
5
6
7

0/95
0/97
0/97
0/75
0/99
0/42
0/99

16/76
18/24
18/26
12/83
17/95
5/02
17/95

همانطورکه در جدول شماره چهار مشاهده میشود ،مقدار تی در تمام گویهها باالتر از دو است که حاکی
از وجود رابطۀ معنادار بين گویهها و عامل کلی میباشد؛ بهطوريکه تمامی متغيرهاي مشاهدهشده
(گویهها) قادر به پيشگویی عامل کارآمدي افتادن میباشند.
همسانی درونی نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی با استفاده از ضریب آلفاي
کرونباخ ( )0/94بهدست آمد و پایایی زمانی گویهها بهوسيلۀ تعيين ضریب همبستگی درونطبقهاي در
روش آزمون ـ آزمون مجدد با  15روز فاصله برابر با ( )0/83گزارش شد که این مقدار مطلوب و قابلقبول
میباشد.
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جهت برآورد و تعيين روایی سازۀ همزمان نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی در
بيماران تصلب چندگانه از ضریب همبستگی بين دو فرم هفت گویهاي و  16گویهاي استفاده شد و با توجه
به اینکه مقدار ضریب همبستگی بين دو نسخۀ کوتاه و اصلی (هفت گویه و  16گویه) ( )0/937بهدست
آمده است و این مقدار باالتر از ( )0/70میباشد ،میتوان گفت که نسخۀ کوتاه فارسی مقياس کارآمدي
افتادن فرم بينالمللی با نسخۀ  16گویهاي ،از روایی همزمان قابلقبولی در ميان بيماران تصلب چندگانه
برخورداراست و هر دو نسخۀ کوتاه و اصلی مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی ،اطالعات ارزشمندي
را درمورد خودکارآمدي افتادن در بيماران تصلب چندگانه در شهرستان مشهد ارائه میدهند.
برمبناي جدول شماره پنج مشخص میشود که ميان مردان و زنان مبتال به بيماري تصلب چندگانه تفاوت
معناداري وجود ندارد.
جدول 5ـ آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهمنظور مقایسۀ جفتی بیماران زن و مرد مبتال به تصلب چندگانه در
عامل خودکارآمدی افتادن
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

میانگین مجذورات

اِف

سطح معناداری

بينگروهی

0/095

1

0/095

0/003

0/960

درونگروهی
کل

6351/905
6352/000

170
170

37/809
-

-

-

بحث و نتيجهگيری
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی ویژگیهاي روانسنجی نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم
بينالمللی کمپن و همکاران ( )2008در زنان و مردان مبتال به تصلب چندگانه بود .نتایج نشان داد که
نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی داراي روایی سازۀ مناسبی میباشد .عالوهبراین،
در بخش دیگري از پژوهش یافتهها بيانگر این است که نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم
بينالمللی داراي همسانی درونی و پایایی زمانی مناسبی میباشد .در بخش ابتدایی با توجه به نتایج تحليل
عاملی تأیيدي نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی ،شاخصهاي برازش مقایسهاي
بنتلر ) (CFIبا مقدار یك و شاخص تاکر ـ لویيس ) (TLIبا مقدار ( ،)0/99باالتر از مالك مطلوب ()0/85
میباشد و شاخص ریشۀ ميانگين مجذور برآورد تقریب ) (RMSEAنيز با مقدار ( ،)0/06کمتر از حد نقطۀ
برش مالك ( )0/8است که تمامی آنها در محدودۀ قابلقبولی قرار دارند و این امر نشان میدهد که مدل
اندازهگيري نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی ،برازندگی مطلوبی دارد .وليت و
همکاران ( )2013به رواسازي مقطعی دو نسخۀ  16و هفت گویهاي مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی
در افراد مبتال به تصلب چندگانه ( )MSپرداختند .نتایج حاصل از این پژوهش که از طریق روش آماري
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تحليل راش 1انجام گرفت نشان داد که ساختار و ویژگیهاي روانسنجی نسخۀ هفت گویهاي مقياس
کارآمدي افتادن فرم بينالمللی ،از نسخۀ  16گویهاي آن بهتر میباشد .همچنين ،روایی سازه در هر دو
مقياس که به تفاوتهاي گروهی مربوط به ویژگیهاي جمعيتشناختی و عوامل مؤثر بر افتادن حساس
بود نيز موردتأیيد قرار گرفت .در ایران نيز خواجوي ( )1392به بررسی روایی و پایایی مقياس  16گویهاي
کارآمدي افتادن فرم بين المللی پرداخت .نتایج حاصل از تحليل عاملی همراه با چرخش واریماکس ،به
استخراج یك عامل انجاميد .یافتههاي پژوهش وي با نتایج یاردلی و همکاران ( )2005مشابه بود .آنها
اظهار داشتند که این مقياس ،یك عامل زیرساخت است و دو بعد دارد .یاردلی و همکاران براي این عامل،
دو بعد معرفی میکنند :نگرانی از انجام فعاليتهاي بدنی با نياز جسمانی کمتر که بهطور معمول شامل
فعاليتهاي درون خانه میشود و فعاليتهاي بدنی با نياز جسمانی بيشتر که عمدتاً در بيرون از خانه انجام
میشود .درنهایت ،مقياس کارآمدي افتادن را محدود معرفی کرده و ویژگیهاي روانسنجی و قدرت
تفکيکی مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی را عالی گزارش کردند .هائر و همکاران ( )2010نيز روایی
سازه را براي مقياس کارآمدي افتادن ،فرم بينالمللی و روایی تفکيکی خوب گزارش کردند .عالوهبراین،
نتيجۀ تحليل عاملی مطالعۀ هلبستاد و همکاران ( )2010در ارتباط با سالمندان مستعد افتادن ،با این
پژوهش که دو عامل با ارزش ویژۀ بيش از یك را استخراج کردند ناهمخوان میباشد؛ بدینمعنا که در
عامل اول ،فعاليتهاي پایه و ابزاري زندگی روزانه ( 35/8درصد پراکنش) و در عامل دوم ،فعاليتهاي
جسمانی بيرون از خانه ( 28/9درصد پراکنش) غالب بود .بخش دیگر نتایج تحليل عاملی تأیيدي درزمينۀ
بررسی روایی سازۀ نسخۀ کوتاه فارسی مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی نشان داد که در مدل
اندازهگيري نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی ،تمامی گویهها از ارتباط معناداري
با عامل موردنظر خود برخوردار هستند .نتایج آزمون تی تحليل عاملی نيز بيانگر این بود که تمامی گویهها
قدرت پيشگویی مناسب خودکارآمدي افتادن را دارند .احتماال ً،برازش مطلوب نسخۀ فارسی مقياس کوتاه
کارآمدي افتادن فرم بينالمللی به انتخاب آزمودنیهاي پژوهش در دو جنس زن و مرد در پژوهش حاضر
مربوط میباشد؛ لذا ،این مسأله منجر به افزایش احتمال برازش مدلهاي مفروض و درنتيجه ،روایی سازۀ
مطلوب نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی گردیده است ( .)27بدینترتيب ،مدل
تحليلی عاملی نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی در بين بيماران زن و مرد مبتال
به تصلب چندگانه ( )MSدر شهرستان مشهد مورد حمایت و تأیيد قرار گرفت .از نقاط قوت پژوهش حاضر
میتوان به استفاده از حجم باالي نمونه در افراد مبتال به تصلب چندگانه ( )MSبهصورت نامتجانس (زن
و مرد) که منجر به افزایش احتمال برازندگی و قابليت تعميم نتایج در جامعۀ بيماران تصلب چندگانه
1. Rasch Analysis
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( )MSایرانی میگردد اشاره کرد ( .)27نتایج مطالعۀ حاضر با نتایج کمپن و همکاران ( )2008که به
طراحی و روانسنجی نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی پرداختند همراستا
میباشد .در نسخۀ انگليسی هفت گویه وجود دارد و در نسخۀ فارسی نيز هيچگونه تغييري در تعداد
گویهها رخ نداده است؛ ازاینرو ،تأیيد مدل نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی
بدون تغيير در تعداد گویهها ،ناشی از ترجمۀ مناسب و هماهنگ اصطالحات موجود بين دو زبان انگليسی
و فارسی بوده و ارزیابی ترس از افتادن بيماران زن و مرد مبتال به تصلب چندگانه ( )MSدر ایران با
استفاده از نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی موجب درك و تفسير صحيحی از
گویهها بهشکل مشابهی با نسخۀ انگليسی شده است .همچنين ،تأیيد بیکموکاست مدل تكعاملی کمپن
و همکاران ( )2008در جامعۀ فارسیزبان ،نشاندهندۀ قابليت باالي نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي
افتادن فرم بينالمللی در ارزیابی این سازه ،علیرغم تفاوتهاي فرهنگی میباشد .در بخش دیگري از
پژوهش حاضر ،روایی افتراقی (روایی تفکيکی و یا تشخيصی) نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن
فرم بينالمللی موردبررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج آزمون تحليل واریانس یكطرفه ،تفاوت معناداري
بين ترس از افتادن در دو جنس زن و مرد مشاهده نشد؛ بدینمعنیکه بيماران مبتال به تصلب چندگانه
در دو جنس زن و مرد ،تفاوت معناداري در مقادیر ميانگين کارآمدي افتادن نسبت به یکدیگر ندارند.
کمپن و همکاران ( )2008و یاردلی و همکاران ( )2005قدرت تفکيکی مقياس کارآمدي افتادن فرم
بينالمللی را عالی گزارش کردند .عالوهبراین ،هائر و همکاران ( )2010نيز روایی تفکيکی براي مقياس
کارآمدي افتادن و مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی را خوب گزارش کردند .عدم همراستایی نتایج
پژوهش حاضر (نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن) با مطالعات مذکور ،احتماالً ناشی از تفاوتهاي
فرهنگی میباشد.
در بخش دیگري از پژوهش حاضر ،روایی همزمان نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم
بينالمللی در بيماران تصلب چندگانه موردبررسی قرار گرفت .همچنين ،جهت برآورد و تعيين روایی
همزمان نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی در بيماران زن و مرد مبتال به تصلب
چندگانه ( ،)MSاز ضریب همبستگی پيرسون بين دو نسخۀ هفت گویهاي و  16گویهاي استفاده شد و با
توجه به اینکه مقدار ضریب همبستگی بين دو نسخۀ کوتاه و بلند (هفت گویهاي و  16گویهاي) در بيماران
زن و مرد مبتال به تصلب چندگانه ( )0/93بهدست آمده است و این مقدار باالتر از ( )0/70میباشد میتوان
بيان کرد که نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی ،از روایی همزمان قابلقبولی (با
نسخۀ  16گویهاي) در ميان بيماران تصلب چندگانه برخوردار است و هر دو نسخۀ کوتاه و بلند این مقياس،
اطالعات ارزشمندي را درمورد ترس از افتادن در بيماران زن و مرد مبتال به تصلب چندگانه ( )MSارائه
میدهند .نتایج این بخش از پژوهش با نتایج مطالعۀ کمپن و همکاران ( )2008که به طراحی و روانسنجی
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نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی پرداختند همراستا میباشد .کمپن و همکاران
( )2008در پژوهش خود ضریب همبستگی بين دو فرم هفت گویهاي و  16گویهاي را ( )0/97گزارش
کردند .همچنين ،نتایج حاصل از همسانی درونی نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم
بينالمللی با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ نشاندهندۀ مطلوببودن همسانی و یا ثبات درونی نسخۀ
فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن در بيماران مبتال به تصلب چندگانه بود .پایایی درونی نسخۀ فارسی
مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی که به روش آلفايکرونباخ محاسبه شد نيز ( )0/94بهدست
آمد که از مقدار قابلقبول ( )α<0.70بيشتر میباشد .یافتههاي این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش کمپن
و همکاران ( )2008همسو میباشد .ضریب آلفاي کرونباخ نسخۀ کوتاه فارسی مقياس کارآمدي افتادن فرم
بينالمللی در پژوهش کمپن و همکاران ( )2008براي فرم کوتاه (هفت گویهاي) ( )0/92و براي فرم بلند
( 16گویهاي) ( )0/96گزارش شده است .عالوهبراین ،وليت و همکاران ( )2013به رواسازي مقطعی دو
نسخۀ  16و هفت گویهاي مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی در افراد مبتال به تصلب چندگانه ()MS
پرداختند .پایایی درونی در هر دو نسخه عالی بود و آلفاي کرونباخ در نسخۀ  16گویهاي ( )0/94و در فرم
هفت گویهاي ( )0/86صدم گزارش گردید .همچنين ،نتایج نشان داد که هر دو نسخۀ کوتاه و بلند مقياس
کارآمدي افتادن فرم بينالمللی ،اطالعات ارزشمندي را درمورد ترس از افتادن در افراد مبتال به تصلب
چندگانه ارائه میدهند ،اما نسخۀ کوتاه (هفت گویهاي) ،ویژگیهاي روانسنجی بهتري نسبت به نسخۀ
بلند در افراد مبتال به تصلب چندگانه دارد .در پژوهش دلبائر و همکاران ( )2010آلفاي کرونباخ براي فرم
کوتاه (هفت گویهاي) این ابزار معادل ( )0/63و پذیرفتنی گزارش شد .خواجوي ( )1392نيز پایایی درونی
نسخۀ فارسی و فرم بلند ( 16گویهاي) این مقياس را ( )0/98گزارش کرد .عالوهبراین ،هائر و همکاران
( )2010آلفاي کرونباخ را براي سالمندان بدون نقص شناختی ( )0/95و براي سالمندان دچار نقص
شناختی ( )0/94بهدست آوردند .دایاس و همکاران ( )2006نيز پایایی درونی ( )0/96را براي نسخۀ آلمانی
آن گزارش کردند .همچنين ،هلباستد و همکاران )2010( 1پایایی درونی این مقياس را در سالمندان
مستعد افتادن در کشور نروژ ( )0/95عنوان کردند .برایناساس ،مشخص میشود که نتایج و یافتههاي
پيشين تطابق نزدیکی با نتایج پژوهش حاضر دارند .شایانذکر است که نسخۀ فارسی مقياس کوتاه -
کارآمدي افتادن فرم بينالمللی از ثبات (همسانی) درونی مطلوب و قابلقبولی برخوردار است .البته ،نتایج
ضریب آلفاي کرونباخ در نسخۀ فارسی درمقایسه با نسخۀ انگليسی بهتر بود که احتماالً ،به ترجمۀ روان
و درك مناسب و هماهنگ پاسخدهندگان در نسخۀ فارسی مربوط میشود .بررسی ثبات درونی با استفاده
از آلفاي کرونباخ نشان داد که گویههاي نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی
1. Helbostad
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بهعنوان یك مجموعه با هم پيوند مطلوبی دارند که بهصورت مستقيم ،مفهوم یکسانی را میسنجند و
پاسخدهندگان مفهوم کلی یکسانی را از هریك از گویهها دریافت میکنند .نتایج پژوهش حاضر نشان داد
که پایایی آزمون مجدد این ابزار با استفاده از ضریب همبستگی درونطبقهاي در روش آزمون ـ آزمون
مجدد با  15روز فاصله ( )0/83است که بيانگر پایایی زمانی بسيار خوب نسخۀ فارسی مقياس کوتاه
کارآمدي افتادن فرم بينالمللی میباشد .عالوهبراین ،پایایی آزمون مجدد در مطالعۀ کمپن و همکاران
( )2008براي فرم کوتاه ( )0/83و براي فرم بلند ( )0/82بهدست آمد .مقدار ضریب همبستگی درون-
طبقهاي نسخۀ کوتاه مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی در مطالعۀ وليت و همکاران ( )2013نيز که
به رواسازي مقطعی دو نسخۀ  16و هفت گویهاي مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی در افراد مبتال
به تصلب چندگانه پرداختند ،در دامنهاي از ( )0/25تا ( )0/84متغير بود که نشاندهندۀ قابلقبولبودن
پایایی زمانی یا قابليت تکرارپذیري نسخۀ کوتاه مقياس کارآمدي افتادن فرم بينالمللی در بيماران تصلب
چندگانه است .همچنين ،خواجوي ( ) 1392پایایی آزمون مجدد فرم بلند را با استفاده از ضریب همبستگی
پيرسون ( )0/7گزارش کرد .تينتی و همکاران ( )1990نيز ضریب همبستگی ( )0/71را براي فرم 16
گویهاي ثبت کردند .عالوهبراین ،دلبائر و همکاران ( )2010پایایی بين ( )0/66تا ( )0/83را در طول سه
ماه گزارش کردند .هائر و همکاران ( )2010نيز آزمون مجدد براي فرم بلند ( 16گویهاي) در سالمندان
دچار نقص شناختی و بدون نقص شناختی را بين ( )0/58تا ( )0/92گزارش کردند .موافق با یافتههاي
پژوهش حاضر ،دایاس و همکاران ( )2006نيز پایایی آزمون مجدد را براي نسخۀ آلمانی این مقياس ،خوب
تا عالی گزارش کردند .بررسی پایایی زمانی با استفاده از ضریب همبستگی درونطبقهاي نشان داد که این
ابزار از قابليت تکرارپذیري مناسبی برخوردار میباشد .بهطورکلی ،نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر
نشان داد که نتایج تحليل عاملی تأیيدي ،ضریب آلفاي کرونباخ و همبستگی درونطبقهاي نسخۀ فارسی
مقياس کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی از ساختار تكعاملی و هفت گویهاي نسخۀ فارسی مقياس
کوتاه کارآمدي افتادن فرم بينالمللی حمایت میکند و روایی سازۀ عاملی ،همسانی درونی و پایایی زمانی
فرم کوتاه مقياس کارآمدي افتادن را تأیيد مینماید.
پیام مقاله :بهطورکلی ،یافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدي افتادن
فرم بينالمللی بهعنوان ابزاري روا و پایا قابليت آن را دارد که براي مطالعه و ارزیابی ترس از افتادن بيماران
تصلب چندگانۀ شهرستان مشهد در موقعيتهاي پژوهشی و بالينی ،قابلاستفاده باشد؛ لذا ارائه این ابزار
به عنوان یك دستاورد بهشکلی که زمان کمتري براي ارزیابی ترس از افتادن بيماران مبتال به تصلب
چندگانه موردنياز است و شرکتکنندگان ملزم به تکميلکردن پرسشنامههاي طوالنی نخواهند بود.
پيشنهاد میشود در مطالعات آتی به رواسازي فرم بلند ( 16گویهاي) این ابزار در بيماران تصلب چندگانۀ
ایرانی با حجم نمونۀ گستردهتر پرداخته شود.
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تشکر و قدردانی
 اس و هيأت شناي استان خراسان. مسئوالن انجمن ام،بدینوسيله از تمامی بيماران عزیز و گرانقدر
،رضوي و متخصصان و پزشکان محترم شهرستان مشهد که در اجراي این پژوهش ما را یاري رساندند
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پيوست
«نسخۀ فارسی مقياس کوتاه کارآمدی افتادن ،فرم بينالمللی»
با عرض سالم و احترام
لطفاً پرسشهای زیر را با دقت بخوانید و با عالمت مناسب مشخص کنید که هنگام انجامدادن هریک
از فعالیتهای زیر ،تا چه اندازه نگران افتادن هستید؟
سن:

ردیف

هرگز نگران افتادن نيستم

7

بيرونرفتن براي شرکت در مراسم

کمی نگران افتادن هستم

6

لباسپوشيدن و درآوردن
حمامکردن یا دوشگرفتن
نشستن روي صندلی یا برخاستن از روي صندلی
باالرفتن یا پایينآمدن از پلهها
دسترسی به چيزي در باالي سرتان یا خمشدن براي برداشتن
چيزي
باالرفتن یا پایينآمدن از سرازیري

تقریبًاً نگران افتادن هستم

5

گویهها

خيلی نگران افتادن هستم

1
2
3
4

جنس:

رشتۀ ورزشی:

سابقۀ ورزشی در این رشته:
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Abstract
The purpose of this study was to determine validity and reliability of the Persian
shortened version of the Falls Efficacy Scale-International (FES-I) in people with
multiple sclerosis. In this regard, and to confirm the construct validity of the Persian
shortened version of FES-I, 170 (95 male and 75 female) people with multiple sclerosis
were recruited by convenience sampling and completed the Persian shortened version of
FES-I. First, the face validity and translation accuracy of the Persian version of the
questionnaire were confirmed through translation-back translation method. Then,
confirmatory factor analysis based on structural equations was used for validation of the
structure of questionnaire, Cronbach’s alpha coefficient was used for internal
consistency of questionnaire, and intra-class correlation coefficient under test-retest
method was used to study temporal reliability of items, and percentile points were used
for normalization. Fit indices (RMSEA=0.067, CFI=1.00, TLI=0.99), internal
consistency (0.94) and temporal reliability (0.83), all are indicative of good validity and
reliability of the Persian shortened version of FES-I. Therefore, the Persian shortened
version of FES-I can be characterized as an applicable tool to study and evaluate the fear
of falling of Iranian people with multiple sclerosis.

Keywords: Falls Efficacy, Construct Validity, Internal Consistency, Temporal
Reliability
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