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Abstract
Background and aim: Many people suffer from chronic nonspecific low back pain among other musculoskeletal disorders during their life
time. There is a close relationship between low back pain and one’s physical activity type. Therefore, it is important to have a satisfactory
measurement tool to identify and measure the type and rate of physical activity and give some information about type and rate of physical activity
to patients and therapists. The aim of this research was to investigate the face validity and test-retest reliability of Persian translation of "Baeck
physical activity questionnaire" in patients with chronic nonspecific low back pain.
Methods: Baeck Physical Activity Questionnaire was translated to Persian in accordance with the standards set by the International Quality of
Life Assessment (IQOLA) translation protocol with the help of an expert panel. Face validity of the final translation was investigated by both
qualitative and quantitative methods. Pearson’s correlation and ICC were used to measure the test retest reliability of the test.
Results: Experts’ opinions were sought as to the wording and clarity of each statement in the instrument. In addition, the opinions of the target
population (N=20) was asked as to the face validity of each item. A reliability of 0.85 calculated through ICC and 0.90 calculated through
Pearson Correlation Coefficient confirmed the test-retest reliability of the instrument.
Conclusion: Persian translation of Baeck Physical Activity Questionnaire enjoys an acceptable face validity and test-retest reliability in patients
with Low Back Pain.
Keywords: Test-retest Reliability, Face Validity, Baecke Physical Activity Questionnaire, Chronic Nonspecific Low Back Pain.
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روایی صوری و پایایی آزمون-بازآزمون نسخٔه فارسیشدٔه پرسشنامٔه فعالیت فیزیکی بائک در
بیماران مبتال به کمردرد
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چکیده
زمینه و هدف :افراد زیادی در زندگی خود به کمردرد مبتال میشوند که این درد با میزان و نوع فعالیت فیزیکی آنها ارتباط دارد .داشتن پرسشنامهای که بتواند ،میزان و نوع
فعالیتهای فیزیکی را برای درمانگر مشخص کند حائز اهمیت است؛ بنابراین هدف این مطالعه ترجمٔه فارسی ،بررسی روایی صوری و پایایی پرسشنامٔه فعالیت فیزیکی بائک
در بیماران مبتال به کمردرد غیراختصاصی و مزمن جهت مشخصکردن فعالیتهای فیزیکی و نمرهدهی به آنها بود.

روشبررسی :نسخٔه فارسی برای پرسشنامٔه فعالیت فیزیکی بائک برطبق پروتکل ترجمه و معادلسازی ارزیابی بینالمللی کیفیت زندگی ،تهیه و پس از بحث در پانل خبرگان،
ترجمٔه نهایی آماده گردید .روایی صوری به دو صورت کیفی (با حضور متخصصین) و کمی (با کسب نظرات جمعیت هدف) حاصل شد .برای تعیین مگزان پایایی در دفعات
آزمون ،ضریب همبستگی درونی و ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد.
یافتهها :روایی صوری بهصورت کیفی با تأیید خبرگان و بهصورت کمی با محاسبٔه امتیاز تأثیر (بیش از  )1٫۵و توافق بیش از ۸۰درصد در افراد بررسیشده تعیین شد .به کمک
ضریب همبستگی درونی و ضریب همبستگی پیرسون وجود پایایی بین دفعات آزمون (آزمون-بازآزمون) تأیید گردید ،بهصورتی که مقادیر آنها بهترتیب  ۰٫۸۵و ۹۰درصد به

دست آمد.

نتیجهگیری :نتایج مطالعه نشان می دهد نسخٔه فارسی پرسشنامٔه فعالیت فیزیکی بائک در افراد دچار کمردرد غیراختصاصی مزمن از روایی صوری و پایایی پذیرفتهشدهای در
دفعات آزمون برخوردار است.

کلیدواژهها :روایی ،پایایی آزمون-بازآزمون ،پرسشنامٔه فعالیت فیزیکی بائک ،کمردرد غیراختصاصی مزمن.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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۶

۱

میکند ،در  ۷روز گذشته ،گردآوری مینماید .پرسشهای این پرسشنامه

مقدمه

بهصورت :چند روز در هفته این فعالیتها را انجام میدهید ،است

1

براساس تعریف انجمن بینالمللی مطالعٔه در د ( )IASPکمردرد

( .)1۹بررسی روایی و پایایی نسخٔه فارسی این پرسشنامه توسط

براساس ناحیٔه تشریحی عبارتست از دردی که در ناحیٔه کمر و خاجی

باغیانی مقدم و همکاران در سال  )۲1( ۲۰1۲در  ۲۰۰کارمند خانم

ایجاد میشود و از مشکالتی بسیار مهم و رایج است که یک فرد در

دانشگاه تبریز صورت گرفته است .ضریب آلفای کرونباخ در این مطالعه

طول زندگی ممکن است به آن مبتال شود ( .)1کمردرد حاد  ۶تا

 ۰٫۷و ضریب همبستگی اسپیرمن  ۰٫۹به دست آمد که بهترتیب

1۲هفته ( )۲و نوع مزمن بیش از 1۲هفته به طول میانجامد.
طبقهبندی کمردرد براساس علت ایجاد درد معموالً به دو دستٔه کلی

است.

کمردرد اختصاصی (با منشأ پاتولوژیک یا آناتومیکی) و کمردردهای

پرسشنامٔه فعالیتهای فیزیکی عمومی پرسشنامهی سادهای است که

غیراختصاصی که علت ایجاد درد مشخص نیست صورت میگیرد

برای نمرهدهی سطح فعالیت فیزیکی افراد در یک هفته گذشته استفاده

( .)۳کمردردهای غیراختصاصی ۸۵-۹۰درصد از کمردردها را شامل

میشود و بهصورت خود گزارشی است .این پرسشنامه در سال ۲۰۰۹

میشود ( .)۳کمردرد بهعلل مختلف در افراد ایجاد میشود که از جملٔه

در مدرسٔه بهداشت پزشکی لندن تهیه شد ( .)۲۲پرسشنامه دارای ۳

آنها تروما و آسیب مستقیم ،انجام کارها ۲بهصورت نادرست (،)۴

پرسش است .پرسش اول دربارٔه نوع و میزان فعالیت فیزیکی هنگام

کمتحرکی و بهدنبال آن اضافه وزن است ( ،)۵-۷در صورت عدم توجه

کار ،پرسش دوم دربارٔه میزان زمان صرفشده برای فعالیتهای

کافی ،کمردرد میتواند بسیار ناتوانکننده شود و هزینههای سنگین

ورزشی متعدد و پرسش سوم دربارٔه نوع پیادهروی فرد است.

درمان را بر فرد تحمیل نماید ( .)۸،۹کمردرد میتواند سبب کنارهگیری

پرسشنامٔه جهانی فعالیت فیزیک ی ۷که به کمک مصاحبهگر تکمیل

از کار ( ،)1۰ناتوانی ( )11و ضعف در عملکرد )1۲( ۳بهینٔه بیمار

میشود و در سال  ۲۰۰۶توسط تیموتی آرمسترانگ طراحی شد (،)۲۳

شود ( )1۳و از مواردی بسیار معمول است که سبب شود یک فرد برای

۸

فعالیتهای فیزیکی را در سه حوزٔه فعالیتهای فرد هنگام کار ،

درمان به بیمارستان مراجعه نماید (.)1۴

فعالیت فیزیکی در سفر و فعالیتهای فیزیکی در کارهای خالقانه

باتوجه به تحقیقات انجامشده در سال  ،1۳۹1شیوع کمردرد در ایران

ارزیابی میکند .پرسشنامه دارای 1۶پرسش است .مصاحبهگر از فرد

در یک سال بین  ۴٫1۷تا ۸1درصد در گروههای سنی مختلف متغیر

دربارٔه مدتزمانی که در یک هفته صرف انجام انواع مختلف فعالیت

است ،همچنین در گروه سنی بیشتر از بیستوچهار سال با میانگین

میکند سؤال میکند.

۵۵٫۲درصد (فاصلٔه اطمینان ۹۵درصد ( )۷۶٫۸-۳۳٫۷بیشترین میزان

۹

پرسشنامٔه فعالیت فیزیکی بائک ( )BPAQپرسشنامهای است که در

را به خود اختصاص میدهد ( .)1۵در کشورهای غربی کمردرد بیش

سال  1۹۸۲توسط بائک و همکاران در هلند طراحی شد .هدف ،تدوین

از ۸۰درصد افراد را حداقل یکبار در زندگی مبتال میسازد .در میان

پرسشنامهای خودگزارشی بود که در یک بازٔه زمانی طوالنی در

علل ذکرشده برای بروز کمردرد ،میزان تحرک و فعالیت فیزیکی در

خردهمقیاسهای مختلف ،اطالعاتی را در زمینٔه فعالیتهای فیزیکی

زندگی روزمره اهمیت ویژهای دارد ،زیرا از یک طرف فرد بهدنبال اضافه

افراد گردآوری نماید ۳ .خردهمقیاسی که این پرسشنامه بررسی میکند

وزن و کمتحرکی مبتال به دردکمر میشود( )1۶و از طرف دیگر دردکمر

شامل :فعالیتهای فرد هنگام کار ، 1۰حین فعالیتهای ورزشی 11و

سبب کمتحرکی ( )1۷،1۸و افزایش وزن است.

فعالیتهای اوقات فراغت است ( .)۲۴پرسشنامٔه فعالیت فیزیکی

باتوجه به نقش فعالیتهای فیزیکی در ایجاد کمردرد ،دسترسی به

بائک عالوهبر نمرهدهی ،امکان مقایسه بین فعالیتهای فیزیکی در

پرسشنامهای که بتواند با پرسش از مراجع ،اطالعاتی در خصوص این

خردهمقیاسهای اندازهگیریشده را فراهم میسازد ،توسط خود مراجع

فعالیتها در زندگی روزمره فرد بهصورت کمی برای ما فراهم سازد،
حائز اهمیت است.

6

تکمیل میشود و جهت مطالعات اپیدمیولوژی نیز استفاده میگردد.

باتوجه به شیوع باالی کمردرد در کشور و ارتباط نزدیک آن با فعالیت

4

پرسشنامٔه بینالمللی فعالیت فیزیکی ( )IPAQکه بهصورت خود

فیزیکی افراد و اهمیت میزان فعالیت فیزیکی در زمان تفریح ،هنگام

گزارشی است و در سال  1۹۹۸توسط کرایک و همکاران تهیه شد

کار و حین ورزش در ایجاد کمردرد و نبود پرسشنامهای به زبان فارسی

( )۲۰دارای دو نسخٔه کوتاه و بلند است .نسخٔه کوتاه آن  ۹سؤال و

که بتواند فعالیتهای فیزیکی افراد را در بازٔه زمانی طوالنی مشخص

نسخٔه بلند آن  ۳1سؤال دارد .این پرسشنامه برای افراد در بازٔه سنی 1۵

نماید ،این مطالعه با هدف ترجمٔه پرسشنامٔه فعالیت فیزیکی بائک به

تا  ۶۹سال است و پرسشهایی که در آن وجود دارد اطالعاتی دربارٔه

زبان فارسی ،بررسی روایی صوری و پایایی در دفعات آزمون اجرا شد.

فعالیتهای خانهداری ،باغبانی ،فعالیتهای کار ی ، 5جابجایی،
فعالیتهای فیزیکی در زمان تفریح و زمانی که فرد برای نشستن صرف
1.

8.

2.

9.

Work
Baecke Physical activity questionnaire
10. Occupation
11. Sport Activities

International Association for the Study of Pain
Occupation
3. Function
)4. International Physical Activity Questionnaire (IPAQ
5. Work activities
6. General Physical Activity Questionnaire
7. Global Physical Activity Questionnaire

۲
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نشاندهندٔه همبستگی درونی خوب و پایایی آزمون بازآزمون خوب

2

بائک .برای استفاده از پرسشنامه ابتدا اقدامات الزم جهت برقراری

روش بررسی

ارتباط با طراحان پرسشنامه (بائک و همکاران) ۳صورت گرفت اما

روش مطالعه در این پژوهش از نوع غیرتجربی و بهصورت

بهعلت عدم دریافت پاسخ و این مسئله که پرسشنامه در دسترس عموم

توصیفیتحلیلی بود .جامعٔه آماری را بیماران مبتال به کمردرد

بهطور آزاد قرار داشت ،تیم تحقیق تصمیم گرفت تا بر توافق گروهی

غیراختصاصی مزمن و مراجعهکننده به مراکز توانبخشی در شهر همدان

پانل خبرگان و مترجمین بهمنظور تطبیق ترجمه پسرو با نسخٔه اصلی

تشکیل دادند .در این پژوهش از روش نمونهگیری دردسترس استفاده

صحه بگذارد .سپس مراحل ترجمه و معادلسازی جهت بهدستآوردن

شد.

معیارهای ورود افراد به این پژوهش شامل تشخیص کمردرد

بینالمللی ارزیابی کیفیت زندگی» 4به شکل زیر صورت گرفت:

غیراختصاصی مزمن توسط پزشک متخصص ،بهصورتی که این درد به

 .1ترجمٔه نسخٔه اصلی به زبان فارسی توسط دو مترجم بهصورت

خاطر اختالالت نورولوژیک و پاتولوژیک شناختهشده نباشد و بیش از

جداگانه (مترجمین  1و )۲؛  .۲تهیٔه نسخه مشترک فارسی؛  .۳ترجمٔه

 ۳ماه طول کشیده باشد ،همچنین سن بین  ۲۵-۶۵سال ،داشتن سواد

نسخٔه فارسی به زبان انگلیسی توسط دو مترجم (مترجمین  ۳و )۴؛ .۴

حداقل در حد خواندن و نوشتن ،کسب حداقل امتیاز  ۲1از آزمون

مقایسٔه نسخٔه انگلیسی با نسخٔه اصلی توسط گروه مترجمین و تهیٔه

معاینه مختصر وضعیت روان ی 1و داشتن توانایی راهرفتن بود.

نسخٔه فارسی نهایی .در مرحلٔه اول از فرآیند ترجمه ،ترجمٔه پیشرو از

معیارهای خروج از مطالعه عبارت بودند از :عدم همکاری فرد در حین

مقیاس (انگلیسی به فارسی) توسط دو مترجم (مترجمین  1و  )۲که به

ارزیابی یا تکمیل پرسشنامه ،دردسترس نبودن برای ارزیابی بار دوم و

زبان فارسی آشنایی داشتند صورت پذیرفت .مترجمان سابقٔه ترجمٔه

همچنین بروز هرگونه مشکالت جسمانی و شناختی که مانع از ادامٔه

مقیاس را داشتند اما با پرسشنامٔه این تحقیق ناآشنا بودند .بعد از

مشارکت فرد در طول دوهفتٔه ارزیابی گردد.

توضیح فرآیند ترجمه برای مترجمین توسط محققین ،هر مترجم یک

تأییدیٔه اخالقی جهت انجام پژوهش از کمیتٔه اخالق دانشگاه علوم

ترجمه از آیتمهای مقیاس مدنظر و لیستی از ترجمههای ممکن

پزشکی ایران کسب شد .نمونهگیری از یک مرکز جامع توانبخشی در

جایگزین را ارائه داد .بعد از تهیه و مستندسازی ترجمهها ،دیداری بین

شهر همدان طی بهار و تابستان سال  ۹۴صورت گرفت .همچنین جهت

مترجمین و تیم تحقیق صورت گرفت و توافق بر سر ترجمههای

ورود به مرکز توانبخشی و انتخاب بیمار ،توضیحات الزم دربارٔه این

انجامشده حاصل شد .سپس در پانلی که با حضور محققین و خبرگان

تحقیق به مسئوالن مربوطه داده شد و رضایت آنان جلب شد .از همٔه

تشکیل شد اصالحات و توافقات مدنظر بر روی ترجمٔه فارسی

شرکتکنندگان جهت شرکت در پژوهش حاضر رضایتنامٔه کتبی و

تهیهشده ،صورت گرفت.

شفاهی اخذ گردید .براساس مطالعٔه مقدماتی و با درنظرگرفتن ضریب

پس از اتمام مراحل ترجمٔه اولیه ،دو مترجم دوزبانه (مترجمین  ۳و )۴

اطمینان ۹۵درصد و انحراف معیار فعالیت فیزیکی در مطالعٔه آلکس

که دانش کافی از زبان فارسی را دارا بودند انتخاب و به برگردان ترجمٔه

آنتونیو و همکاران معادل  ،۰٫۸۸1حجم نمونه با استفاده از فرمول
𝑧 2 𝑠2
𝑑2

فارسی به انگلیسی پرداختند .پس از برگردان ترجمه به زبان اصلی،

= 𝑛  ۷۵ ،نفر تعیین گشت .با توجه به پیشبینی ریزش ، ۲در

آیتمهایی که به نظر میرسید با منبع اولیه دارای همسانی درکی نیستند

نهایت تعداد افراد مطالعه  ۸۰نفر انتخاب شد.

در گروه محققین اصلی و گروهی از کارشناسان در یک پانل به بحث

خردهمقیاسهایی که پرسشنامٔه فعالیت فیزیکی بائک بررسی میکند

گذاشته شدند .ترجمهها آیتم به آیتم توسط محققین اصلی بررسی شده

همگی مبتنیبر کارهای روزمرٔه زندگی بوده و نمرهای که از آن در مجموع

و اصالحات الزم صورت پذیرفت و در پایان نسخٔه نهایی به دست

به دست میآید نشاندهندٔه میزان فعالیت فیزیکی فرد است ،یعنی هرچه

آمد.

نمرٔه بهدستآمده بیشتر باشد فعالیت فیزیکی او بیشتر و هر چه نمره

مرحلٔه دوم :بررسی روایی صوری -برای ارزیابی روایی صوری

کمتر باشد فعالیت کمتر است .عالوهبراین با استفاده از این پرسشنامه

بهصورت کمی از نظرات  ۲۰نفر از جمعیت هدف (افراد مبتال به

میتوان پی برد که در هر کدام از خردهمقیاسهای بررسیشده ،چه نوع

کمردرد غیراختصاصی مزمن) در رابطه با دشواری درک مفاهیم ،5ابهام

فعالیتی بیشتر و چه نوع فعالیتی کمتر انجام میشود.

و برداشتهای ناروا 6و تناسب و ارتباط ۷آیتمها بهصورت مجزا در

از میان پرسشنامههای فعالیت فیزیکی ،پرسشنامٔه بائک عالوه بر

طیف لیکرتی استفاده شد .برای معیار تناسب و ارتباط آیتمها ،امتیاز

جمعآوری اطالعات در خردهمقیاسهای کاری مرتبط با کمردرد ،برای

تأثیر ۸با استفاده از فرمول مربوطه محاسبه شد.

فعالیتهای فیزیکی فرد وزن و ارزش در نظر میگیرد و نمرهای از  1تا

امتیاز تأثیر :درصد فراوانی × نمرٔه اهمیت

 ۵به ما میدهد که امکان مقایسٔه بین خردهمقیاسهای ارزیابیشده را

توضیح فرمول :منظور از فراوانی برحسب درصد ،تعداد افرادی است

بهخوبی فراهم میکند.

که به آیتم ،امتیاز  ۴و ( ۵مهم ،ساده ،واضح و کامالً مهم ،ساده و

روش اجرا :مرحلٔه اول :تهیٔه نسخٔه فارسی پرسشنامٔه فعالیت فیزیکی

واضح) دادهاند و مراد از اهمیت ،میانگین نمرٔه اهمیت ( )۳براساس

1.

6.

2.

7.

Ambiguous
Relevancy
8. Impact score

Mini Mentlal Status Examnation
Attrition
3. Baecke et al
)4. International Quality Of Life Assessment (IQOLA
5. Difficulty

۳
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برگردان مناسب از پرسشنامٔه فعالیت فیزیکی بائک مطابق با «پروتکل

آنها استفاده شده است .در تمامی آزمونهای انجامشده در این مطالعه،

طیف لیکرتی پاسخها از  1تا  ۵است.

عالوهبر بررسی کمی ،روایی صوری بهصورت کیفی در پانل خبرگان که

سطح معناداری آماری برابر با  ۰٫۰۵در نظر گرفته شده است .آنالیز

با شرکت تیم تحقیق ،مترجمین و متخصصین تشکیل شد ،تأیید

آماری با استفاده از  SPSSنسخٔه  1۸انجام شد.

گردید.

۳

مرحلٔه سوم :بررسی پایایی آزمون باز آزمون -تعیین میزان پایایی در

یافتهها

 ۸۰مراجع دچار کمردرد غیراختصاصی مزمن ( ۷۰درصد زن و ۳۰

دفعات آزمون با محاسبٔه ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی

درونی 1صورت گرفت .فاصلٔه دو نوبت ارزیابی ۲ ،هفته بود.

انحراف معیار  ۹٫۹1سال) و میانگین نمرٔه  ۲۵٫۳۷از شاخص تودٔه

برای ارائٔه اطالعات جمعیتشناختی (متغیرهای کمی) مطالعه ،از

بدنی در این مطالعه شرکت داشتند .اطالعات کامل جمعیتشناختی در

شاخصهای میانگین ،انحراف معیار ،کمینه و بیشینه مقادیر بهره گرفته

جدول ( )1آمده است.

شده است .همچنین برای توصیف متغیرهای کیفی از فراوانی و درصد

جدول  .1اطالعات جمعیت شناختی شرکتکنندگان

متغیرهای کمی

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

سن

۴۲٫۹۵

۹٫۹1

۲۵

۶۵

قد

1۶۴٫۳۶

۷٫۶۵

1۴۹

1۸۳

وزن

۷۳٫۸1

1۳٫۵۳

۴۵

1۰۵

۲۷٫۴۴

۴٫۸۸

1۸٫۳۰

۴۰٫۶۵

شاخص توده بدنی
امتیاز آزمون معاینٔه مختصر وضعیت روانی
مقیاس آنالوگ بصری

۲

۳

روزهای دوچرخهسواری

۲۵٫۳۷

۲٫۵1

۲1

۳۰

۶٫۰۲۵

۲٫1۲

۲

1۰

۰٫۷۶۲

1٫۴۲

۰

۷

رده

فراوانی

درصد

مرد

۲۴

۳۰٫۰

زن

۵۶

۷۰٫۰

خانهدار

۳۲

۴۰٫۰

آزاد

۲۶

۳۲٫۵

دولتی

۲۲

۲۷٫۵

زیردیپلم

۳۵

۴۳٫۸

دیپلم

1۷

۲1٫۳

کارشناسی و باالتر

۲۸

۳۵٫۰

متغیرهای کیفی
جنسیت
شغل

تحصیالت

در بررسی روایی صوری بهصورت کمی« ،امتیاز تأثیر» محاسبه شد و

نمرٔه کل پرسشنامٔه بائک۸۵ ،درصد به دست آمد که از سطح پایایی

این تفسیر که آیتم از روایی صوری مناسبی برخوردار است و برای گروه

بین دفعات آزمون (آزمون-بازآزمون) ۹۰درصد محاسبه گشت .نتایج

خبرگان با شرکت تیم تحقیق ،مترجمین و متخصصین که بهمنظور

از نظر آماری نشان میدهد که هر دو آزمون ضریب همبستگی و

عالی برخوردار است .همچنین ضریب همبستگی پیرسون وجود پایایی

نتایج حاکی از توافق باالی ۸۰درصد و امتیاز تأثیر باالی  1٫۵بود ،با

این پایایی در جدول  1برای هر  ۳رده مقیاس ارائه شده است .نتایج

نمونه بهراحتی قابل فهم ،ساده ،رسا و روان است .همچنین در پانل

همچنین همبستگی درونی دارای ضرایب باالیی هستند و پایایی

بررسی کیفیت ترجمه و روایی صوری آن تشکیل گردید ،روایی صوری

معناداری میان اندازهها در تمام خردهمقیاسها وجود دارد (.)p>۰٫۰۵

بهصورت کیفی نیز تأیید شد.

ضریب همبستگی درونی ) )ICCبرای پایایی نسبی آزمون-بازآزمون

جدول  .۲پایایی آزمون-بازآزمون خردهمقیاسهای پرسشنامٔه بائک

خرده مقیاس

ضریب همبستگی درونی

فعالیت فیزیکی هنگام کار

فعالیت فیزیکی هنگام ورزش
Intra- Class Correlation Coefficient
Mini Mental Status Examination

۰٫۹۹
۰٫۹۸
1.

ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی

مقدار p

۰٫۹۵

>۰٫۰۰1

۰٫۹۳

>۰٫۰۰1
Visual Analog Scale

2.

۴

3.
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درصد مرد) با دامنٔه سنی  ۲۵-۶۵سال (با میانگین سنی  ۴۲٫۹۵و

فعالیت فیزیکی اوقات فراغت

۰٫۹۷

۰٫۹۰

>۰٫۰۰1

نمرٔه کل پرسشنامه

۰٫۸۵

۰٫۹۰

>۰٫۰۰1

میانگین (انحراف معیار) خردهمقیاس کار برار با ،)۰٫۶۴۴( ۲٫۷۶۸

دارای میانگین  ۴1٫۴۳۷با انحراف معیار  ۸٫۵۲۵مشاهده شد.

برابر با  )۰٫۶۷۴( ۲٫۵1۵بودند .همچنین مجموع نمرات کل پرسشنامه

پرسشنامه در جدول  ۳آورده شده است.

جزئیات بیشتر دربارٔه خردهمقیاسها و همچنین مجموع نمرات کل

خردهمقیاس ورزش برابر با  )1٫۰۸۸( ۲٫۵1۲و خردهمقیاس فراغت

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

خرده مقیاس
میانگین نمرٔه ورزش ( ۴پرسش)

۲٫۷۶
۲٫۵1

۰٫۶۴

1٫۶۲

۴٫۶۴

میانگین نمرٔه فراغت ( ۴پرسش)

۲٫۵1

۰٫۶۷

1٫۲۵

۴٫۵۰

میانگین نمرٔه کار ( ۸پرسش)

مجموع نمرات کل پرسشنامه

4

۴1٫۴۳

1٫۰۸
۸٫۵۲

1

۲۹

۵

۶۶

ورزش و اوقات فراغت بهترتیب  ۰٫۸۳ ،۰٫۸۴و  ۰٫۷۸به دست آمد.

بحث

مقدار کل ضریب همبستگی درونی در این مطالعه  ۰٫۸۷به دست آمد.

مطالعٔه حاضر در سه بخش ترجمه ،بررسی روایی صوری و بررسی

در مطالعٔه آلکس آنتونیو و همکاران بر روی روایی و پایایی پرسشنامٔه

پایایی آزمون-بازآزمون پرسشنامٔه فعالیت فیزیکی بائک در مبتالیان به

بائک بر روی جمعیت مبتال به ایدز با نمونٔه  ۳۰نفری که جهت بررسی

کمردرد غیراختصاصی مزمن اجرا شد .در مراحل ترجمٔه پیشرو و پسرو

از همبستگی پیرسون استفاده شد ،مقدار ضریب همبستگی  ۰٫۷به

پرسشنامه ،جلسات پانل متعددی با حضور مترجمین ،تیم تحقیق و

دست آمد که تأییدی بر پایایی پرسشنامه در این جمعیت بود.

متخصصان کاردرمانی و توانبخشی جهت تأیید مراحل کار و وضوح

نتایج بهدستآمده از این مطالعات همسو با نتایج مطالعٔه انجامشده بر

ترجمه واژههای بهکاررفته برگزار گردید .در عنوان پرسشنامه ،کلمٔه

روی بیماران مبتال به کمردرد غیراختصاصی مزمن در ایران است که

«عادتی »1در عبارت «فعالیتهای عادتی فرد» به واژٔه «معمول» تغییر

میتوان آنرا با تعیین فاصلٔه زمانی مناسب جهت بازآزمون مطابق با

یافت (فعالیتهای معمول فرد) .در بخش کار ،پاسخ آیتم اول سه گزینه

مطالعات پیشین مرتبط دانست.

دارد شامل :کمفعالیت ،فعالیت متوسط و فعالیت زیاد .این بخش در

علت بهدستآمدن ضریب مطلوب در همبستگی درونی در این مطالعه

برگردان فارسی با پیشنهاد اعضای پانل به ابتدای پرسشنامه منتقل شد

که نشان از همگنی باال در آیتمهای این پرسشنامه است را میتوان با

تا در همان ابتدا فردی که پرسشنامه را تکمیل میکند سطح کار خود را

تعداد زیاد افراد مشارکتکننده در تحقیق ،دقتی که در تهیٔه برگردان

مشخص نموده و به پرسش اول پاسخ دهد .در انتهای بخش کار و دو

فارسی این پرسشنامه صورت گرفت و استفاده از لغات مناسب و

بخش دیگر (ورزش و اوقات فراغت) در پرسشنامٔه اصلی فرمولی

مفهوم ،مرتبط دانست .در فرآیند ترجمه ،به مفهومبودن بیش از استفاده

دادهشده که امکان محاسبٔه امتیاز هر بخش را در انتهای همان بخش

از عین کلمات توجه شد و علت بهدستآمدن روایی صوری مطلوب و

فراهم میکند .باتوجه به نظر اعضای پانل مبنیبر این که نیازی به

پایایی عالی را با این موضوع میتوان مرتبط دانست .از علل دیگری که

محاسبٔه امتیازها در انتهای همان بخش نیست ،هر سٔه این قسمتها به

میتوان در همسوبودن نتایج این مطالعه با سایر مطالعات پیشین در

انتهای پرسشنامه منتقل شدند .همچنین اعضای پانل متفقالقول بودند

سایر کشورها ذکر کرد عدم پیچیدگی سؤاالت این پرسشنامه هم از نظر

که محاسبٔه امتیاز خردهمقیاس ورزش به انتهای آن منتقل شود.

درمانگران و هم از نظر افراد جمعیت هدف در تحقیق است.

بهمنظور ارزیابی آزمون-بازآزمون ،نسخٔه فارسی پرسشنامٔه فعالیت

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به عدم امکان ارتباط با طراح

فیزیکی بائک با فاصلٔه زمانی  ۲هفته توسط  ۲۰نفر از جمعیت هدف

اصلی پرسشنامه اشاره کرد .اجرای مطالعٔه حاضر در یکی از شهرهای

تکمیل شد .مقایسٔه پایایی آزمون-بازآزمون با استفاده از محاسبٔه

کشور و عدم امکان انجام بررسیهای الزم در سایر استانهای کشور

ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی درونی صورت گرفت و

بهعلت محدودیت زمانی ،بودجهای و مشکل دسترسی به افراد دچار

نتایج نشاندهندٔه پایایی آزمون بازآزمون در حدمطلوب است

کمردرد در سایر استانها ،از دیگر محدودیتهای این مطالعه بود.

(۸۵درصد و ۹۰درصد).

باتوجه به مزیتهای این پرسشنامه و کاربرد آسان آن برای ارزیابی

ریوانو و همکاران پایایی پرسشنامٔه بائک را در خانمهای بالغ ژاپنی با

بیماران و همچنین نتایج حاصلشده در این مطالعه ،پیشنهاد میشود

مشکالت لگن بررسی کردند و نتایج حاصل از مطالعٔه آنها نشان از

پرسشنامٔه بائک در سایر بیماریهای شایع در ایران که با تحرک افراد

پایایی خوب این پرسشنامه در خردهمقیاسهای مختلف آن داشت،

در ارتباط است نیز بررسی شود.

بهصورتی که مقدار ضریب همبستگی درونی در خردهمقیاسهای کار،
Habitual

1.

۵
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جدول  .۳میانگین و انحراف معیار خردهمقیاسهای کار ،ورزش و اوقات فراغت

۵

پایایی ترجمٔه فارسی پرسشنامٔه فعالیت فیزیکی بائک در بیماران مبتال

نتیجهگیری

به کمردرد غیراختصاصی مزمن» در مقطع کارشناسی ارشد در سال

نتایج این پژوهش نشان داد که برگردان فارسی پرسشنامٔه فعالیت

 ۹۵-۹۴است .از تمامی شرکتکنندگان و خانوادههای محترم آنان

فیزیکی بائک از روایی صوری و پایایی مطلوبی در دفعات آزمون

جهت شرکت در این پژوهش و همچنین از معاونت پژوهشی دانشگاه

برخوردار بوده و قابلیت ارزیابی فعالیت فیزیکی افراد دچار کمردرد

علوم پزشکی ایران جهت همکاریهای علمی الزم سپاسگزاری

غیراختصاصی مزمن را داراست.

تشکر و قدردانی

دکتر یزدانی که در امر شناسایی بیماران دارای معیارهای ورود به مطالعه

این مقاله حاصل بخشی از پایاننامهای تحت عنوان« :بررسی روایی و

کمک نمودند مراتب قدردانی به عمل میآید.

۶
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