
 (1932 و تابستانبهار ) 1شماره  -2دوره  -مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد

 

62 

 

Psychometric evaluation of the short forms of barthel index in the elderly residing in 

nursing home 
Tagharrobi

 
Z

1
, Sharifi KH

1
, Sooky Z

2 

 

Abstract 

Purpose: The continuous assessment of functional independence level in daily activities of 

elderly, residing in nursing homes is necessary. It seems that one of the important 

characteristics of the proper tools is their shortness. This study was designed to evaluate the 

reliability and validity of the 3-item, 4-item and 5- item versions of Barthel index in the 

elderly, residing in a nursing home. 

Methods: After translating the tools, sampling was performed by using census method in 

Kashan Golabchi nursing home in 2006 (n=100). The questionnaires were completed through 

interview and observation. Inter-rater agreement was assessed. The tools reliability was 

determined via internal consistency method. Their validity was determined via Concurrent 

validity and Known-groups approach. The data were analyzed using Pearson correlation 

coefficient, Intra-class Correlation Coefficient (ICC), Kappa, Cronbach’s alpha coefficient 

and Kruskal-wallis test. 

Results: In all of the assessed tools, the inter-rater reliability for every item was good 

(Kappa>0.61). In relation to the total score, all of the tools Intra-class correlation coefficients 

were more than 0.9. The questionnaires reliability coefficients (internal consistency) were 

calculated 0.83-0.93. Item-total correlation confirmed their reliability too. Their concurrent 

validity with Persian Original Barthel index were confirmed (r=0.98, p<0.0001). The known-

groups approach also revealed that these tools are valid (p<0.0001). 

Conclusion: The Persian versions of short 3, 4 and 5- item Barthel index for evaluation of 

disability in elderly, residing in Golabchi nursing home are valid and reliable. 
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 در سالمندان مقيم خانه سالمندان مقياس بارتل  روانسنجی فرمهای کوتاه
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نظر میی رسید   ه ب. ارزیابی مداوم سطح توانمندی سالمندان مقیم خانه سالمندان در انجام عملکرد روزمره ضروری است: هدف

این مطالعه با هدف بررسی رواییی و پاییایی نسیخه    . باشدپرسشنامه می  فرمهای کوتاهیکی از ویژگیهای مهم ابزارهای مناسب، 

 .ه استسوالی مقیاس بارتل در سالمندان مقیم خانه سالمندان طراحی شد 5و  9،4

انتخیا    1981پس از ترجمه ابزارها، نمونه ها به صورت سرشماری در مرکز سالمندان گالبچی کاشان در سال : روش بررسی

پاییایی  . بررسیی شید  وافق بین افیراد ارزییا    ضریب ت. ه مشاهده و مصاحبه جمع آوری گردیدداده ها بوسیل(.  =111n) شدند

جهیت تعییین رواییی ابزارهیا از شییوه رواییی همزمیان و مقایسیه         . پرسشنامه ها با استفاده از شیوه ثبات داخلی تعیین گردید

یرسیون، ضیریب همبسیت ی درون طبقیه     اطالعیات بیا اسیتفاده از ضیریب همبسیت ی پ     . گروههای شناخته شده، استفاده شد

 .، کاپا، آلفای کرونباخ و آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت(ICC)ای

ضریب توافق بین افراد ارزیا  در ارتباط با هر یک از گویه ها در کلیه ابزارهای مورد بررسیی در حید خیو  گیزار       :یافته ها

 .بود 3/1ا کل هر یک از مقیاسها بیش از در ارتباط ب ICC ؛(کاپا < 11/1) شد

رو  همبست ی هر سوال با نمره کل  نیز کلیه فرمهای کوتاه . محاسبه شد 89/1-39/1ضریب ثبات داخلی ابزارهای مورد نظر 

؛ مقایسه گروههیای شیناخته   (r =  ,1111/1>p 38/1)تایید شد  OBIاعتبار همزمان آنها بانسخه فارسی . را پایا تشخیص داد

 (.p<1111/1)شده نیز روایی ابزارها را مسجل ساخت 
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سوالی پرسشنامه  بارتل جهت سنجش ناتوانی در عملکرد روزانه در  5و9،4ترجمه فارسی فرمهای کوتاه : بحث و نتيجه گيری

 .سالمندان مقیم خانه سالمندان گالبچی کاشان ابزاری روا و پایا می باشند
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کارشناس ارشد پرستاری  و دانشجوی دکترای پرستاری تربیت مدرس، عضو هیات علمی دانش اه علوم پزشکی کاشان، گروه پرستاری  -1

 مدیریت بهداشت 

 کارشناس ارشد مامایی و دانشجوی دکترای بهداشت باروری، عضو هیات علمی دانش اه علوم پزشکی کاشان، گروه مامایی -2

 

 مقدمه

امروزه در عرصه جهانی انقالبی در سطح جمعیت شناسی 

در شرف وقوع است که با توجه به رشد روزافزون و قابل 

انقال  ساکت یاد توجه جمعیت سالمند از آن به عنوان 

حال حاضر نرخ رشد کلی جمعیت در(. 1)شده است 

است % 3/1و نرخ رشد جمعیت سالمند جهان % 2/1جهان 

در برابر  1/1شور ایران به ترتیب ؛ همین ارقام در ک(2)

این امر نشان دهنده اهمیت پرداختن (. 9)می باشد % 5/2

، اما بار سالمندی بیماری نیست. المندی استبه موضوع س

بعد از سن (. 4)بیماریها در آن بسیار چشم یر است 

از کارآیی عملکرد % 5/1میانسالی هر ساله بطور میان ین 

؛ این در حالی (5)می شود  جسمی و ذهنی افراد کاسته

است که ناتوانی یکی از عوامل خطر عمده اقامت در خانه 

با افزایش جمعیت سالمند، شیوع (. 1)سالمندان است 

ناتوانی های جسمی به عنوان یک مشکل جدی بهداشت 

؛ (7)عمومی از سیر صعودی برخوردار بوده و خواهد بود 

ابل توجهی از بدین جهت انتظار می رود در آینده درصد ق

سالمندان جامعه در انجام فعالیتهای روزمره خود به 

دی ران وابسته باشند و به موجب آن جهت دریافت 

 (. 8)مراقبتهای مورد نیاز به خانه سالمندان سپرده شوند 

بررسی سطح وابست ی در انجام فعالیتهای روزمره در    

دان ، سالمنندان اعم از سالمندان ساکن جامعهکلیه سالم

بستری در بیمارستان، و باالخص سالمندان مقیم خانه 

اطالعات کافی در این (. 11،3)سالمندان ضروری است 

زمینه در تصمیم گیری بهتر و اصولی تر جهت تخصیص و 

؛ ارائه (8،11)تامین هزینه های درمانی و مراقبتی 

یین نوع خدمات ؛ تع(8)مراقبتهای کافی و مناسب 

؛ (5)حمایتی و اجتماعی مورد نیاز  ،مراقبتی، توانبخشی

ت در محیطهای بهداشتی درمانی سطح بندی ارائه خدما

؛ تامین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز در (2)

؛ بررسی (19،12)آسایش اهها و بخشهای بستری 

؛ برنامه (11،14)اثربخشی مداخالت درمانی و حمایتی 

ت ساده و در قالب یک عبار( 11،15)ریزی جهت ترخیص 

، کمک کننده خواهد کوتاه در امر مدیریت ارائه خدماتو 

 .بود

جهت بررسی سطح توانمندی در انجام فعالیتهای    

(. 5،8،3،17)روزمره ابزارهای متعدد پیشنهاد شده است 

 (Barthel Index) در این زمینه مقیاس بارتل

معمولترین ابزاری است که بطور گسترده توسط 

پژوهش ران و پرسنل بهداشتی درمانی مورد استفاده قرار 

 Original Barthel)نسخه اولیه این ابزار . گرفته است

Index / OBI)  به زبان ان لیسی   می باشد و در سال

و  Florence  Mahoney در آمریکا توسط 1315

Dorothea Barthel (. 17،18،13)ه است طراحی شد 

مقیاس بارتل تاکنون به زبانهای متعدد ترجمه شده و    

در کشورهای مختلف مورد بررسی و یا استفاده قرار گرفته 

ابزار مذکور بطور وسیع در سالمندان استفاده (. 21) است

، اما مطالعات مربوط به (21،13،11،15-28)شده 

روانسنجی آن در سالمندان مقیم خانه سالمندان بسیار 

 (. 3)محدود می باشد 

نظر سوالی تجدید 11مقیاس بارتل دارای دو نسخه    

 ه شاهنسخ" یکی از این نسخ تحت عنوان. باشدشده   می 

 Modified Barthel) "نظر شده مقیاس بارتل تجدید

Index/MBI )نسخه دی ر توسط . مصطلح می باشد

Collin ان لیس پیشنهاد شده که به  و همکاران در کشور

؛ تفاوت (17،18)امتیازی اطالق می شود  21آن نسخه 

در نسخه شاه به . دهی می باشد این نسخ در سبک نمره

 عاریفسوال تهای هر  گزینه یات بیشتر توجه و برایجزئ

  نسخه عبارت دی ر این؛ به نظر گرفته شده استمفصل در

mailto:sooki812000@yahoo.com
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 (.15،23،91،91)به تغییرات جزئی نیز حساس است 

نظر به لزوم بررسی وضعیت بیماران و ارزیابی اثر بخشی    

مداخالت انجام شده در مراکز بهداشتی درمانی به صورت 

الت ابزارهای مورد روتین؛ به حداقل رساندن تعداد سوا

در واقع به منظور . نظر می رسده استفاده ضروری ب

سهولت انجام این گونه بررسی ها، صرفنظر از پایایی، 

روایی و حساسیت ابزار، کوتاهی آن نیز مهم می باشد؛ 

با اشاره به موارد  Thompsonو Hobart بدین جهت 

مختلف از جمله  کاربرد مقیاس بارتل در گروههای

دان، ضرورت طراحی فرمهای کوتاه مقیاس بارتل را سالمن

نیز برای بررسی تاثیر  Ellul(. 92)خاطر نشان ساخته اند 

مراقبتهای بیمارستانی ارزیابی توانمندی عملکردی بیمار 

را ضروری دانسته و در این راستا اضافه نموده استفاده 

روتین از مقیاس بارتل بخصوص در بخشهای شلوغ ممکن 

نباشد؛ لذا به منظور سهولت استفاده از این  است آسان

 ابزار، تقلیل تعداد گویه های آن را پیشنهاد نموده است

نیز با اشاره به کوتاه نمودن مدت زمان  Hseuh ؛(99)

بنظر می (. 94)تکمیل ابزار به این مهم تاکید نموده است 

سالمندان و آسایش اههای رسد با توجه به شرایط 

توجه به این مسئله در سالمندان مقیم ، اهمیت سالمندان

تاکنون چندین فرم کوتاه  خانه های سالمندان بیشتر باشد

 از آن می(. 3، 92 -97)برای مقیاس بارتل طراحی شده 

 .                ن به دو فرم سه سوالی اشاره نمودتوا

   Ellul,  Barer وWatkins  کشور  در 1388در سال

را به عنوان ابزاری ساده و  ان لیس یک فرم سه سوالی

کاربردی جهت بررسی توانمندی عملکردی بیماران 

برگیرنده سه گویه  ؛ این ابزار در(99)پیشنهاد نموده اند 

می باشد؛ نامبردگان  "تحرک "و  "انتقال"، "کنترل ادرار"

از واریانس نمره کل بارتل % 9/39بیان نموده اند که 

است و برای پیش بینی توسط سه عامل مزبور قابل تبیین 

+ نمره تحرک)" نمره کل مقیاس بارتل میتوان از رابطه

استفاده  "14/1+ 93/2×( نمره کنترل ادرار+ نمره انتقال

 2تواند با حدود  نمود؛ به گونه ای که فرمول فوق می

نمونه ها نمره واقعی مقیاس بارتل % 35امتیاز اختالف در 

از  سوالی دی ری نیز 9نسخه (. 91،97)را برآورد نماید 

توسط  2111 سالابزار بارتل موجود است که در 

Hobart  وThompson  به منظور استفاده در بخش

بازتوانی مبتالیان به بیماریهای عصبی در ان لیس طراحی 

 "و  "حمام"، "انتقال"گویه های  شده، این ابزار دارای

و  4محققین مزبور نسخ . می باشد "استفاده از دستشویی

سوالی را نیز در همین گروه از بیماران مورد بررسی قرار  5

در برگیرنده گویه  سوالی پیشنهادی آنها 4داده اند، نسخه 

 "و  "استفاده از دستشویی "، "حمام "، "انتقال "های 

سوالی نیز  5می باشد؛ نسخه  "باال و پایین رفتن از پله

نیز را  "تحرک "سوالی گویه  4عالوه بر سواالت نسخه 

سوالی از نظر  5در بررسی انجام شده فرم . شود شامل می

سوالی عنوان شده، با  11ویژگیهای روانسنجی مشابه فرم 

حال این محققین به ضرورت بررسی بیشتر در این  این

 (.     92)زمینه اذعان داشته اند 

   Hsueh 5نجی مقیاس بارتل نیز ویژگیهای روانس 

حد قابل قبول ران تایوانی دردر گروهی از بیما راسوالی 

گزار  کرده و به ضرورت مطالعه فرمهای کوتاه بخصوص 

(. 94)از نظر توافق بین افراد ارزیا  اشاره نموده است 

الزم به ذکر است در کلیه فرمهای کوتاه مد نظر در 

مطالعات قبلی سبک نمره دهی از نسخه کولین اقتباس 

 (. 17، 18)شده بود 

ی از مطالعات خارجی ویژگیهای در تعداد اندک   

روانسنجی نسخ کوتاه مقیاس بارتل بررسی شده است 

بحال در هیچ مطالعه منتشر  در ایران تا(. 92،99،94،91)

وتاه این ابزار استفاده نشده یک از نسخ ک شده ای از هیچ

و نسخه شاه به  OBI ؛ صرفا روایی و پایایی نسخهاست

راد سالمند بررسی ترتیب در گروهی از بیماران و اف

و  OBIو در برخی مطالعات نیز نسخه ( 98،21)گردیده 

اند  فقط به عنوان یک ابزار استفاده شده Collin یا نسخه

(2،12،93.) 

با توجه به وجود تفاوت در نحیوه انجیام برخیی از ابعیاد        

عملکرد روزانه در فرهن های مختلیف، برخیی از محققیین    

ضرورت ترجمیه و ارزییابی مقییاس بارتیل را در جوامیع و      

گروههای اجتماعی و فرهن ی مختلف خاطرنشان سیاخته  

ر موارد کاربرد جدید مقییاس  نیز د Lubke؛ (11،14)اند 

(. 11)رورت روانسنجی آن تاکید نمیوده اسیت   بر ضبارتل، 

گروهی از پژوهش ران نیز به ضیرورت بررسیی ویژگیهیای    

روانسنجی فرمهای کوتاه مقییاس بارتیل اشیاره کیرده انید      

لذا این مطالعه با هدف ترجمه و بررسی روایی و (. 94،92)

و  Hobartو  Ellulپایایی نسخه شاه فرمهای سه سیوالی  

در سالمندان مقیم خانه سالمندان  Hobartسوالی  5و  4

امیید  . طراحی و اجیرا شید   1981گالبچی کاشان در سال 

است که نتایج آن پرسنل بهداشتی درمانی را در ارائه بهتر 
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بییه سییالمندان مقیییم خانییه  خییدمات درمییانی و مراقبتییی

 .، یاری دهدسالمندان

 

 روش بررسی

ر مطالعه ای از نوع رو  شناسی است که د این مطالعه، 

آن در قدم اول ابزارهای الزم مشخص گردید؛ جهت جمع 

سن، )آوری اطالعات از پرسشنامه اطالعات دموگرافیک 

جنس، سطح تحصیالت، وضعیت تاهل، نوع انتقال، محل 

مدت اقامت، وجود بیماری جسمانی یا  سکونت قبلی،

روانی شناخته شده، تعداد بیماری شناخته شده، تعداد 

  و نسخه شاه OBI؛ (چه بیمهفرزند و داشتن دفتر

    . فرمهای کوتاه پرسشنامه بارتل استفاده شد

( نسخه شاه) در قدم دوم فرمهای کوتاه پرسشنامه بارتل   

 با استفاده از رو  ترجمه استاندارد مستقیم و بالعکس

(Back & forward )  از زبان ان لیسی به فارسی

اصلی که کپی در این رو  ابتدا نسخ . (41) ترجمه گردید

رایت شده نیست وکلیه پژوهش ران مجاز به استفاده از آن 

توسط دو مترجم ، (18،91،99،94،91،92). می باشند

طور همزمان به فارسی ترجمه شده و سپس ه مستقل ب

مجددا توسط دو مترجم مستقل از مترجمان مرحله 

نخست به زبان ان لیسی برگردانده شد و در نهایت یک نفر 

ن هماهنگ کننده با کنارهم قرار دادن ترجمه های به عنوا

فارسی را  فارسی و ان لیسی بدست آمده پرسشنامه های

در اختیار تعدادی از اعضاء  سپس پرسشنامه ها. تهیه نمود

هیات علمی قرار گرفت و نظرات آنها در طراحی نهایی 

اعمال شد؛ یعنی در واقع روایی محتوایی ابزارها تائید 

ابزارهای مورد نظر در یک بررسی رحله بعد در م. گردید

سالمند تکمیل گردید و  11مقدماتی توسط دو نفر برای 

برای رفع نواقص مطرح شده، شکل ظاهری ابزارها قدری 

تغییر داده شد؛ به این صورت نسخ نهایی فرمهای کوتاه 

در این مطالعه . پرسشنامه بارتل  به زبان فارسی آماده شد

فرم پیشنهادی ) دو فرم سه سوالیاز مقیاس بارتل، 

Hobart و Ellul( )92،99،91) ( 92) سوالی 4؛ یک فرم

چون نحوه استفاده شد؛ ( 92،94) سوالی 5و یک فرم 

نمره دهی نسخه شاه پرسشنامه بارتل دقیق تر و عینی تر 

بدین ( 23) است و از حساسیت بیشتر برخوردار می باشد

. از آن اقتباس شدجهت نحوه نمره دهی در این مطالعه 

استفاده از "یا  "ضعیت تحرکو"در ارتباط با گویه 

 گویه، "تحرک"صورت اخذ نمره صفر از گویه، در "ویلچر

به عنوان گویه جای زین مورد بررسی  "استفاده از ویلچر"

انتقال از صندلی به تخت و  "به گویه های. قرار می گرفت

 "ویه هایبه گ امتیاز؛ 15حداکثر  "تحرک "و  "بالعکس

 "؛ و "استفاده از دستشویی "؛ "از پلهباال و پایین رفتن 

 "امتیاز و به گویه های 11حداکثر  ؛ هر کدام"کنترل ادرار

 5هر کدام حداکثر  "حمام کردن "و  "استفاده از ویلچر

 . امتیاز اختصاص داده شده بود

الزم به ذکر است در این ابزارها بسته به سطح    

، با توجه به فرد در هر یک از ابعاد مد نظر توانمندی

گزینه  5وضعیت نمره دهی پیشنهادی، در مقیاس لیکرت 

ای که برای هر سوال متفاوت بود، نمره داده می شد؛ 

اولین گزینه هر سوال به عدم توانایی و پنجمین گزینه آن 

براین (. 15،17،18،91) به استقالل کامل اختصاص داشت

ه ماهیت گویه های هر پرسشنامه، اساس و با توجه ب

 4؛ پرسشنامه  1-55سوالی در مقیاس  5پرسشنامه 

 Hobart؛ پرسشنامه سه سوالی 1-41سوالی در مقیاس 

در مقیاس  Ellulسوالی  9و پرسشنامه  1-91در مقیاس 

 4در . دادند توانایی در عملکرد روزانه را نشان می 41-1

 (.92،99) ت بهتر بودابزار مزبور نمره باالتر بیان ر وضعی

برای سهولت بررسی های مقایسه ای، نمرات هر یک 

نمره خام منهای  "ازفرمهای کوتاه با استفاده از فرمول

تقسیم بر تفاضل حداقل و  111 حداقل نمره، ضربدر عدد

 تبدیل شد 1-111، به مقیاس "حداکثر نمره ممکن 

(94.) 

شد؛ از رو  سرشماری استفاده به منظور نمونه گیری    

گونه که کلیه افراد سالمند مقیم در مرکز سالمندان  بدین

که به بیماری حاد  1981گالبچی کاشان در تابستان 

عمده مبتال نبودند و در پاسخ به سواالت همکاری نمودند، 

با توجه به اینکه در مطالعات (. نفر 111) انتخا  شدند

برابر تعداد سواالت  9-11نمونه روانسنجی ابزارها، تعداد 

، تعداد نمونه مورد نظر (42-41) شود ابزار پیشنهاد می

پس از جلب همکاری مسئولین و تاحد  کافی می باشد

امکان نمونه ها و اطمینان دادن به آنها در خصوص 

محرمانه باقی ماندن اطالعات، داده ها با استفاده از 

و مشاهده توسط ابزارهای طراحی شده از طریق مصاحبه 

دو نفر از کارشناسان آموز  دیده مرکز مورد نظر جمع 

آوری گردید و نمرات میزان توانایی در انجام عملکرد 

البته اطالعات دموگرافیک بر اساس . روزانه محاسبه شد

 سپس داده های جمع . مندرجات پرونده آنها تکمیل شد
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 مورد تجزیه و  SPSS- 16آوری شده از طریق برنامه 

 . تحلیل قرار گرفت

          وسیله ضریب توافق بین افراده ، بثبات بین افراد ارزیا    

( inter- rater reliability )   بررسی شد، در ایین رو

طور مستقل بر اساس آموز  ه افراد ارزیا  آموز  دیده ب

فرا گرفته شده، پرسشنامه ها را تکمیل می کننید و بیرای   

شییود؛ البتییه  اسییتفاده مییی Kappaمحاسییبه آن ضییریب 

ییا  و  ضریب همبست ی نمرات داده شده توسط افیراد ارز 

 coefficient ICC)ضریب همبسیت ی درون طبقیه ای  

/Intra-class correlation )     نیز به ایین منظیور قابیل

لذا در این مطالعه هر ییک از  (. 42،41) استفاده می باشند

 21پرسشنامه ها توسیط دو کارشیناس میورد نظیر بیرای      

طیور مسیتقل تقریبیا بطیور همزمیان تکمییل       ه سالمند  ب

برای نمرات حاصل از دو بررسی در ارتبیاط بیا هیر    . گردید

اطمینان حیدود آن  % 35تعیین و با  Kappaگویه ضریب 

در هیر  ) در جامعه برآورد شد و در ارتباط بیا کیل مقییاس   

ضریب همبست ی پیرسون و ضریب ( یک از فرمهای کوتاه

بیه ماهییت    طبقه ای تعیین شد؛ با توجه همبست ی درون

 One -Wayبییا مییدل   ICCرو  اسییتفاده شییده،  

Random Effect شید  محاسبه ،Single Measure 

ICC   اطمینیان حیدود آن در جامعیه    % 35مشخص و بیا

بیرای بررسیی ثبیات داخلیی و     . مورد بررسی برآورد گردید

اعتبار هر یک از پرسشنامه ها، یکیی از دو بررسیی بعمیل    

سالمند میدنظر در بخیش سینجش پاییایی      21مده برای آ

بییین افییراد ارزیییا ، بییه صییورت تصییادفی انتخییا  شیید و 

 .پرسشنامه ها برای مابقی نمونه ها تکمیل گردید

جهت تعیین ثبات داخلی هر یک از ابزارها  از رو     

Item-total Correlation   که همبست ی هر سوال را

کند و بر اساس آن در ارتباط با کل ابزار اندازه گیری می 

 و ( 41)با حذف برخی از سواالت تصمیم گیری می شود 

 Cronbach's Alpha)ضریب آلفای کرونباخ  

Coefficient )استفاده شد.                                   

به منظور تعیین روایی پرسشنامه ها از شیوه     

Concurrent Validity (روایی همزمان ) و مقایسه

 Constructed- Groups) گروههای شناخته شده

approach / Known-Groups Approach )

 (.41،49،44)استفاده شد 

روایی همزمان نوعی از روایی مبتنی بر    

است که بیان ر درجه ( Criterion-related)معیار

همبست ی بین دو اندازه گیری همزمان بعمل آمده از یک 

در این مطالعه روایی همزمان با (. 41) فهوم می باشدم

OBI  که قبال درایران روایی و پایایی آن توسط

Oveisgharan   در گروهی از سالمندان مبتال به سکته

و در مطالعه عالیپور ( 98)تایید شده و یا خونریزی مغزی 

برای سنجش ناتوانی در سالمندان مقیم خانه سالمندان و 

از پژوهش ران نیز در برخی مطالعات، مورد توسط تعدادی 

، بررسی شد؛ با (45،41،47،12)استفاده قرار گرفته است 

استفاده از ضریب همبست ی پیرسون، همبست ی بین 

نمره این مقایسه گروههای شناخته شده نوعی دی ر از 

. استفاده شد شیوه سنجش روایی است که در این مطالعه

( Construct Validity)این رو  نوعی روایی سازه 

است که در آن ابزار را برای گروههایی که انتظار می رود 

از با هم تفاوت داشته باشند بکار  در یک صفت ویژه

برند و نمرات آنها را با هم مقایسه می کنند؛ در می

صورتی که تفاوت معنی دار مشاهده شود، روایی ساختاری 

در این مطالعه بر اساس (. 41،48)گردد ابزار تائید می

نتایج بسیاری از تحقیقات که موید ارتباط سطح ناتوانی در 

می باشند  افراد سالمندانجام عملکرد روزانه با سن در 

، نمونه ها طبق طبقه بندی پیشنهادی سازمان (2،9،43)

بهداشت جهانی در ارتباط با گروههای سنی در افراد 

سال  31، و 75-83، 11-74، 11زیر  :گروه  4سالمند، به 

به باال تقسیم شدند؛ سپس پرسشنامه ها با هر یک از 

در ارتباط با هر یک از .ابزارهای مورد نظر محاسبه گردید

فرمهای کوتاه پرسشنامه بارتل با استفاده از آزمون 

کروسکال والیس نمره ای که افراد هر گروه سنی از فرم 

گروه سنی مزبور  4د بین کوتاه بارتل کسب کرده بودن

 .مقایسه شد
 

    یافته ها 

نفر با میان ین  111 مطالعه حاضر مجموعادر 

. سال مورد بررسی قرار گرفتند 11/72(11/11)سنی

جدول یک مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد بررسی 

این جدول نمایی کلی از وضعیت . را نشان می دهد

گروه تحت  اقتصادی، اجتماعی، فرهن ی و بهداشتی

  .مطالعه را ارائه می کند

وضعیت پاسخ به هریک از سواالت پرسشنامه ها در    

جدول گویای آن است که در . ارائه شده است 2جدول 

 مربوط سوالی کمترین فراوانی استقالل کامل 5 پرسشنامه



 ....مقیاس بارتل روانسنجی فرمهای کوتاه -زهرا تقربی

 

 

 مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش :1جدول 

(111=n) 

 

باالترین میزان فراوانی درارتباط با و  "حمام کردن"به 

در . می باشد "تحرک "استقالل کامل مربوط به 

 "کمترین فراوانی استقالل کامل به  سوالی 4پرسشنامه 

 انتقال "و باالترین فراوانی استقالل کامل به  "حمام کردن

در . اختصاص داشت "از تخت به صندلی و بالعکس 

کمترین فراوانی استقالل  Hobartپرسشنامه سه سوالی 

و باالترین فراوانی استقالل کامل  "حمام کردن "کامل به 

در . مربوط بود "انتقال از تخت به صندلی و بالعکس"به 

بیشترین فراوانی وابست ی  Ellulپرسشنامه سه سوال 

 و کمترین فراوانی وابست ی  "کنترل ادرار"مربوط به کامل 

 .بود "به صندلی و بالعکس انتقال از تخت"کامل مربوط به

ضریب توافق بین افراد ارزیا  در ارتباط با هریک از 

سواالت موجود در فرمهای کوتاه پرسشنامه بارتل، در 

      جدول نشان . نشان داده شده است 9جدول شماره 

      1/1می دهد که ضریب کاپا برای کلیه سواالت بیش از 

رین ضریب مربوط به کلیه ابزارها باالتدر . می باشد

و  4سوالی، 5است و پایین ترین ضریب  در ابزار  "انتقال"

 9و در   "حمام کردن "مربوط به  Hobartسوالی  9

ثبات بین . می باشد "تحرک "مربوط به  Ellulسوالی 

، ICCسوالی با  5افراد ارزیا  در ارتباط با کل مقیاس 

332/1 (331/1-38/1 =CI 35 ) %ست ی و با ضریب همب

ثبات بین افراد ارزیا  . بود( p<1111/1) 332/1پیرسون نیز 

-ICC  ،337/1 (333/1سوالی با  4در ارتباط با کل مقیاس 

334/1 =CI 35 )% 337/1و با ضریب همبست ی پیرسون نیز 

(1111/1>p ) گزار  شد؛ همین شاخص در ارتباط با کل ابزار

 ICC ، 334/1به ترتیب با  Ellulو  Hobartسه سوالی 

(338/1-387/1 =CI 35 ) %374/1-335/1) 383/1 و =

CI 35 ) % و با ضریب همبست ی پیرسون نیز به ترتیب

 (.p<1111/1) برآورد شد 33/1و  335/1

سوالی  9، سوالی 4سوالی،  5ت داخلی ابزار ثبا   

Hobart  سوالی  9وEllul  با آلفای کرونباخ به ترتیب

 4جدول شماره . محاسبه شد 31/1و  89/1، 31/1، 39/1

همبست ی هریک از سواالت فرمهای کوتاه پرسشنامه 

، به طور جداگانه نشان ل را با نمره کل مقیاس مربوطهبارت

همانطور که در جدول مشخص است آماره آلفا . می دهد

در . کرونباخ با حذف هر سوال نیز محاسبه شده است

ی کلیه ارتباط با کل ابزارهای مورد بررسی، همبست 

سواالت موجود در آنها با نمره کل مقیاس مربوطه باالی 

  .می باشد 7/1و حتی بیش از  9/1

نمره توانمندی در انجام عملکرد روزانه با پرسشنامه    

OBI 34/9185/19 ضریب همبست ی پیرسون بین. بود 

OBI  برآورد  38/1با کلیه فرمهای کوتاه پرسشنامه بارتل

       این همبست ی ها معنی دار  p<1111/1شد که با

تعیین روایی با رو  مقایسه  به منظور .می باشند

گروه سنی تقسیم 4گروههای شناخته شده، نمونه ها به 

 های  شدند و سپس به طور جداگانه نمره اخذ شده از فرم

 

 

 

 

 

   میان ین میان ین

  میان ین میان ین
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 موجود در نسخه شاه فرمهای  شاخصهای توصیفی مربوط به وضعیت پاسخ ویی به هر یک از سواالت: 2جدول        

 (n=111)ارتل بپرسشنامه کوتاه        

ميانگين  فراوانی            انحراف معيار±

(نسبی= مطلق)  

 شماره سوال موضوع سوال گزینه های موجود
(حداقل و حداکثر نمره ثبت شده)  

1/41±4/92 

 

 

(1 - 11) 1  استفاده از دستشویی 1 25  
5 2 

11 5 

7 8 

59 11 

11/73±5/8 

 

 

(1 - 5)  2   انتقال 1 11  
11 9 

11 5 

1 8 

19 12 

51 
 

15 

 (1 - 15)  9 ویلچر / تحرک 1 29 11/81±1/41

به  1, 8،9, 12, 15گزینه های 

و  4, 9, 1, 1و گزینه های  "تحرک"

اختصاص  "استفاده از ویلچر "به  5

 دارد

1 1 

1 9 

1 4 

4 5 

5 8 

1 12 

18 
 

15 

1/49±4/24 

 

( 1 – 11)  4 باال و پایین رفتن از پله 1 27  
1 2 

3 5 

17 8 

41 
 

11 

(1 - 5)  5 حمام کردن 1 1 2/17±1/48  
21 1 

47 9 

5 4 
 

11 5 
 

(1 - 11)  1 کنترل ادرار 1 91 1/82±4/51  
2 5 

4 8 

14 
 

11 

  item index-4برای  ،24/17 ±52/98با میان ین ( 5،4،9،2،1سواالت )  item index-5برای ( 1 - 111)ه حداقل و حداکثر نمره ثبت شد

برای                       ، 49/11±85/91با میان ین ( 5،2،1سواالت )  Hobart 3-item indexبرای، 99/11±82/97با میان ین( 5،4،2،1سواالت )

) Ellul 3-item index  ( 1،9،2سواالت )محاسبه گردید 78/71 ± 97/93با میان ین. 

 

 

 

 

 



 ....مقیاس بارتل روانسنجی فرمهای کوتاه -زهرا تقربی

 

 

 ضریب توافق بین افراد ارزیا  در ارتباط با هریک از سواالت موجود در نسخه  :9جدول                             

 فرمهای کوتاه پرسشنامه بارتل شاه                           
اطمينان% 59محدوده با   SE kappa موضوع سوال تعداد 

1/114-1a 133/1  818/1  †کنترل ادرار 21 

1/11-1a 112/1  817/1 ازدستشوییاستفاده  21   @¤* 

1a 1 1 21 انتقال@¤*† 

1/1-1/335a 112/1  735/1  †@ویلچر / تحرک 21 

1/81-1a 119/1  395/1  ¤@پله 21 

1/97-1/81a 121/1  117/1  *¤@حمام کردن 21 

† Ellul 3-item index       * Hobart 3-item index        ¤4-item index                

@5-item index              
a 
p<0/0001

 

 ضریب همبست ی هریک از سواالت فرمهای کوتاه پرسشنامه بارتل با نمره کل مقیاس مربوطه: 4جدول 

 سوال موضوع

Hobart 3-item index Ellul 3-item index 4-item index 5-item index 
ضریب همبستگی 

سوال با کل 

 مقياس

آلفا در صورت *

 سوالحذف 

ضریب همبستگی 

سوال با کل 

 مقياس

آلفا در صورت *

 حذف سوال

ضریب همبستگی 

سوال با کل 

 مقياس

آلفا در صورت *

 حذف سوال

ضریب همبستگی 

سوال با کل 

 مقياس

آلفا در صورت *

 حذف سوال

 
 کنترل ادرار

 
-- 

 
-- 

 
7255/1 

 
3538/1 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 3171/1 8831/1 8971/1 3191/1 -- -- 5515/1 8391/1 دستشویی

 8354/1 3417/1 8575/1 3211/1 7837/1 3137/1 1512/1 8328/1 انتقال

 3171/1 3951/1 -- -- 8941/1 8824/1 -- -- ویلچر/ تحرک

 8387/1 3498/1 8921/1 3133/1 -- -- -- -- پله

 3119/1 8147/1 3477/1 8218/1 -- -- 3141/1 8135/1 حمام کردن

  ضریب پایایی درونی ابزار*

 

توزیع  5جدول . گروه محاسبه شد 4کوتاه در هر یک از 

هر یک از ه ها را بر حسب نمره اخذ شده از فراوانی نمون

فرمهای کوتاه بارتل به تفکیک گروههای سنی نشان می 

در ارتباط با تمامی نسخ آزمون کروسکال والیس  . دهد

گروه سنی با  4نشان می دهد که نمرات اخذ شده بین 

 (.p<1111/1) هم تفاوت معنی دار دارند

  

 بحث و نتيجه گيری

ین مطالعه به روانسنجی فرمهای کوتاه مقیاس بارتل ا

     های  اختصاص داشت و نتایج نشان داد نسخ فارسی فرم

  استانداردهای الزم و روایی و پایاییکوتاه مقیاس بارتل از 

 کوتاه مقیاس بارتل از استانداردهای الزم روایی و پایایی 

  .برخوردار است

( ICC)در مطالعه حاضر ضریب توافق بین افراد ارزیا     

سوالی ، سه سوالی  4سوالی،  5در ارتباط با کل ابزارهای 

Hobart  وEllul  و 334/1، 337/1، 332/1به ترتیب

ضرورت  Hobartو  Hseuhگرچه . گزار  شد 383/1

؛ ضریب (94،92)این بررسی را خاطر نشان ساخته اند 

مذکور در مطالعات قبلی انجام شده روی فرمهای کوتاه 

مقیاس بارتل بررسی نشده، این در حالی است که در فرم 

 مقیاس بارتل این رقم در مطالعات سوالی نسخه شاه 11

لی انجام شده روی فرمهای کوتاه مقیاس بارتل بررسی قب

سوالی نسخه شاه  11نشده، این در حالی است که در فرم 

مقیاس بارتل این رقم در مطالعات انجام شده در گروههای 

 (.51-55، 15)برآورد شده است  337/1تا  77/1مختلف 

در مطالعه فعلی ضریب توافق بین افراد ارزیا  در ارتباط

00 



 (1932 و تابستانبهار ) 1شماره  -2دوره  -مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد

 

03 

 

                                                  توزیع فراوانی واحدهای مورد بررسی بر حسب نمره اخذ  :5جدول                                     

 تفکیک گروههای سنی هر یک از فرمهای کوتاه بارتل به  شده از                                  
 نمره اخذ شده گروههای سنی تعداد نوع ابزار

 

5- item 21  سال 11کمتر از 

 

91/2517/87 

99 74-11 11/9152/77 

42 83-75 94/9347/52 

5 31≤ 71/9181/41 

 
4-item 21  سال 11کمتر از 34/2511/87 

99 74-11 97/9511/71 

42 83-75 11/9877/51 

5 31≤ 51/9817/51 

 
Hobart 3-item 21  سال 11کمتر از 32/2111/85 

99 74-11 83/9415/75 

42 83-75 19/9791/52 

5 31≤ 57/9211/51 

 
Ellul 3-item 21  سال 11کمتر از 91/2725/88 

99 74-11 88/9159/81 

42 83-75 29/4114/57 

5 31≤ 88/4111/51 

 
            p <0/0001                                                                                       فراوانی نسبی =فراوانی مطلق                    

 

با هریک از گویه ها در کلیه فرمهای کوتاه از طریق  

محاسبه شد و در کلیه  1/1محاسبه ضریب کاپا بیش از 

و پایین  (1) "انتقال"ابزارها باالترین ضریب مربوط به 

سوالی هوبارت  4و  9سوالی،  5ترین ضریب در ابزار 

 Ellulسوالی  9و در  117/1 "حمام کردن "مربوط به 

حداقل مقدار قابل  Polit. بود 735/1 "تحرک "مربوط به 

گزار  کرده و اضافه نموده  1/1قبول را برای ضریب کاپا، 

گزار  گردد، این  75/1در صورتی که این عدد حداقل 

 (. 42)ضریب در سطح عالی رده بندی می شود 

برای گویه های مد نظر در نسخ  Fricke  در مطالعه   

  بود که پایین ترین 18/1تا  59/1بین کوتاه این ضریب 

 "تحرک  "و باالترین آن مربوط به  "انتقال" آن مربوط به

در  "انتقال "بود؛ ضریب کاپای کلیه این گویه ها به جز 

در بررسی انجام شده (. 15)محدوه قابل قبول قرار داشت 

، ضریب کاپای کلیه گویه های مندرج Formigaتوسط 

  دستشویی استفاده از " و "حمام"جز فرمهای کوتاه به در 

 

استفاده از  "و بود و پایین ترین ضریب 1/1کمتر از  "

بود و پایین ترین ضریب مربوط  1/1کمتر از  "دستشویی

 "حمام کردن "و باالترین ضریب مربوط به  "انتقال "به 

این در حالی است که ضریب توافق بین افراد (. 54)بود 

بیمار مبتال به  15شده روی  ارزیا  در بررسی انجام

خونریزی و یا سکته مغزی، با ضریب کاپا در نسخه چینی 

ر حد عالی گزار  در ارتباط با هر یک از این گویه ها د

؛ باالترین ضریب همانند مطالعه (81/1-1) شده است

و پایین ترین ضریب  مربوط به  "انتقال "فعلی مربوط به 

در همین مطالعه ضریب . بود "باال و پایین رفتن از پله "

محاسبه  شده بود   19/1-82/1مذکور در نسخه ان لیسی 

و پایین  "انتقال "و "کنترل ادرار "که باالترین آن به 

اختصاص داشت  "از دستشویی استفاده "ترین آن به 

نیز ضریب توافق بین افراد  Yangدر مطالعه (. 11)

ارزیا  در ارتباط با گویه های مندرج در فرمهای کوتاه 

ترل کن "ثبت شده و پایین ترین ضریب به  1تا  75/1بین 
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اختصاص  "حمام کردن"و باالترین ضریب به  "ادرار

گویه ها بر   yang داشت، الزم به ذکر است  در مطالعه

نظر ه ب(. 51)نمره گذاری شده بود  Collinاساس نسخه 

می رسد عواملی همچون ویژگیهای دموگرافیک واحدهای 

مورد بررسی، مطابقت فرهن ی نسخ ترجمه، نوع آموز  

دریافتی توسط افراد ارزیا  و شیوه تکمل ابزار در ایجاد 

د البته تعداد محدو .های مشاهده شده دخیل باشندتفاوت

نمونه در این بخش از ارزیابی موضوع در خور توجهی است 

که در ارتباط با مطالعه فعلی باید مدنظر محققین قرار 

 .گیرد

سوالی  9سوالی هوبارت و  9و  5،4ضریب پایایی ابزار    

Ellul  محاسبه شد 31/1و  89/1، 31/1، 39/1به ترتیب .

-Lobiondoو  Schneider. لذا این ابزارها پایا هستند

Wood قابل قبول  را به عنوان سطح ≥ 7/1ضریب پایایی

ضریب   Bohannon  (.48, 41)پایایی مطرح کرده اند 

را در گروهی از  Ellulآلفای کرونباخ فرم سه سوالی 

 ؛(91)گزار  کرده  89/1بیماران مبتال به سکته مغزی 

Hsueh  سوالی در زمان  5این ضریب را در ارتباط با فرم

پذیر  و ترخیص بیماران مبتال به سکته و یا خونریزی 

رقم (. 94)قید کرده است  79/1و  71/1مغزی به ترتیب 

درگروهی از  Ellulمذکور در ارتباط با فرم سه سوالی 

سالمندان بیمار با استفاده از رو  خودگزار  دهی 

نیز  Hobartدر مطالعه (. 97) ثبت شده است 874/1

سوالی در بخش  9و  4، 5ضریب آلفای مقیاس بارتل 

بازتوانی مبتالیان به بیماریهای عصبی در کشور ان لیس به 

احتماال (. 92) برآورد شده است 8/1و  84/1، 88/1ترتیب 

توجه به تفاوت در نحوه نمره دهی مقیاس، نحوه تکمیل 

د بررسی در تبیین علت ابزار و ویژگیهای واحدهای مور

 .این ونه تفاوتها کمک کننده می باشند

در مطالعه حاضر در ارتباط با همبست ی هر یک از    

سواالت فرمهای کوتاه پرسشنامه بارتل با نمره کل مقیاس 

یک از ابزارها ضریب همبست ی هیچیک  مربوطه؛ در هیچ

آنها  نبود و تمامی 9/1از سواالت با نمره کل ابزار کمتر از 

مطرح کرده  Schneider. محاسبه شده بود 7/1باالی 

برای اینکه ابزار پایا و از ثبات داخلی مطلو  برخوردار 

باشد، ممکن است الزم شود سواالتی که همبست ی خیلی 

با نمره کل ابزار ( >7/1)و یا خیلی باال ( <9/1)پایین 

دارند، حذف شوند؛ وی اضافه نموده در صورتی که حذف 

آلفای کل ابزار را  بگونه سواالت، ضری یک از اینهر 

افزایش دهد؛ الزم است آن سوال از  9/1حداقل به اندازه 

در این مطالعه در ارتباط با کلیه (. 41)ابزار حذف گردد 

فرمهای کوتاه ، ضریب آلفای کل ابزار با حذف هیچ یک از 

 ، از اینیا بیشتر نداشت 9/1زایشی در حد سواالت مزبور اف

در این  .رو تغییری در تعداد گویه های ابزارها اعمال نشد

 OBI 38/1مطالعه همبست ی تمامی فرمهای کوتاه با 

  .گزار  شد، یعنی روایی همزمان آنها تایید گردید

   Schneider  را نشان  5/1ضریب همبست ی باالی

 Politو ( 41)دهنده ارتباط درون ابزاری قوی دانسته 

را جهت روا دانستن ابزار قابل قبول می داند  ≥7/1ضریب 

روایی همزمان نسخه تایوانی  Hsuehدر مطالعه (.  49)

سوالی زمان پذیر  و ترخیص گروهی از  5ایندکس 

بیماران مبتال به سکته و یا خونریزی مغزی با نسخه 

Collin 11  34/1و  74/1سوالی مقیاس بارتل به ترتیب 

؛ ضریب همبست ی بین نسخه سه (94) گزار  شده

سوالی مقیاس بارتل  Collin 11و نسخه  Ellulسوالی 

؛ این رقم در (91) قید شده است 34/1نیز در یک بررسی 

سوالی به  9و  4، 5در ارتباط با نسخه  Hobartمطالعه 

گزار  شده، ضمنا در همین  39/1و  35/1، 31/1ترتیب 

 )FIMبا مطالعه اعتبار همزمان فرمهای کوتاه 

Functional Independence Measure) ،

LHS(London Handicap Scale) ،SF 36 PCS 

(SF 36 Physical ComponentSummary 

Score ) وSF 36 MCS  (SF 36 Mental 

Component Summary Score ) بررسی و تایید

در مجموع یافته های این پژوهش در  (.92) شده است

طالعات قبلی همخوانی نسبی زمینه اعتبار همزمان با م

 .دارد

در ارتباط با تعیین اعتبار سازه به شیوه مقایسه   

گروههای شناخته شده، مطالعه حاضر در ارتباط با کلیه 

فرمهای کوتاه نشان داد میان ین نمرات کسب شده از 

هریک از فرمهای کوتاه در گروههای سنی مختلف در 

سالمندان تفاوت معنی دار دارد؛ یعنی کلیه فرمهای کوتاه 

زیرگروههای نمونه مورد مطالعه بر اساس قادر به افتراق 

با  Minossoدر این ارتباط طبقه بندی سنی می باشند؛  

استفاده از روشی مشابه، اعتبار ساختاری فرم کامل 

 (.22)مقیاس بارتل را تایید نموده است

فرمهای کوتاه سه سوال  ترجمه فارسی نسخه شاه   

Ellul سوالی  5و  9،4؛Hobart انی جهت سنجش ناتو

در سالمندان مقیم خانه سالمندان گالبچی کاشان 
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البته منحصر بودن محیط می باشند؛  ابزارهایی روا و پایا

این پژوهش به یک مرکز جزء محدودیتهای این مطالعه 

برای ارزیابی حال امید است نتایج  می باشد؛ با این

بررسی اثربخشی مداخالت توانبخشی وضعیت سالمندان، 

مراقبتها و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز و تعیین سطح 

در آسایش اهها، مورد استفاده قرار گیرند و در مجموع در 

ارائه راهکارهای مناسب برای ارتقاء کیفیت زندگی در 

. کار گرفته شونده سالمندان مقیم خانه سالمندان ب

 شود در مطالعات آتی این ابزارها در پیشنهاد می

  مزمن و بر  های در انواع بیماریساکن جامعه،  سالمندان

 

 منابع
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 .روی نمونه ای گسترده تر بررسی گردد

 

  یسپاسگزار

پژوهش ران برخود الزم می دانند از کلیه افرادی که در 

باالخص واحدهای آوری اطالعات یاری دادند، جمع 

 .پژوهش تشکر و قدردانی نمایند

1. Hesamzadeh  A,  sayed Bagher Maddah S,  

Mohammadi F,  Fallahi Khoshknab M,  Rahgozar 

M. [Comparison of Elderlys "Quality of Life" 

Living at Homes and in Private or Public Nursing 

Homes]. Salmand 2010; 4(14): 66-74. [Persian]  

2. Shahhosseini S, Taghdisi H, Rahgozar M, 

Fadayevatan R. [Barthel index and clinical 

outcome Elderly].  Salmand Fall 2008- winter 

2009; 3(9-10): 57-62. [Persian] 

3. Habibi Soula A, Nikpour S, Rezaei M,  Haghani H. 

[ Health promotion behaviors and Instrumental 

activities of daily living among elderly in west area 

in Tehran]. Salmand 2007; 2(5): 332-8. [Persian] 

4. Pourreza A, khabiri Nemati R. [Health economics 

and aging]. Salmand 2007; 1(2): 80-7. [Persian] 

5. Shahbazi MR, Mirkhani M, Hatamizadeh N, 

Rahgozar M. [Disability assessments in Tehranian 

Elderly, 2007]. Salmand Fall 2008- winter 

2009; 3(9-10): 81-9. [Persian] 

6. Davin B, Paraponaris A, Verger P. Demographic 

and socioeconomic factors associated with needs 

for homa assistance among community – dwelling 

elderly. Rev Epidemiol Sante Publique 2005; 

53(5): 509-24. 

7. Graciani A, Banegas JR, Lopez-Garcia E, 

Rodríguez-Artalejo F. Prevalence of disability and 

associated social and health-related factors among 

the elderly in Spain. Maturitas 2004; 48(4): 381-92. 

8. Yaghmai F. [Introducing a new scale for activities 

of daily living]. Journal of shahid beheshti nursing 

& midwifery faculty 2006; 15(50): 3-12. [Persian] 

9. Nasser R, Doumit J. Validity and reliability of the 

Arabic version of activities of daily living (ADL). 

BMC Geriatr 2009; 9: 11. 

10. Bucks R, Ashworth D, Wilcock G and Siegfried K. 

Assessment of activities of daily living in 

dementia: A Daily living scale, Development of the 

Bristol Activities. Age and Aging 1996; 25: 113-

20. 

11. Lubke N, Menick M, Von Renteln-Kruse W. The 

Barthel index in geriatrics: A context analysis for 

the Hamburg Classification Manual. Z Gerontol 

Geriatr 2004; 37(4): 316-26. 

12. Alipour L, Safari Z, Davazdah Emami A. [Activity 

status of elderly residing]. Journal of Isfahan 

Nursing & Midwifery Faculty 2005; 28:7-11. 

[Persian] 

13. Tagharrobi Z, Tagharrobi L, Sharifi KH,  Sooky Z. 

[Fuctional Disability in activities of daily living 

(ADL) and its related factors in Golabchi nursing 

home elderly people, kashan]. AFLAK 2007; 3 (6, 

7): 64-75. [Persian] 

14. Jalali R, Dutta D, Kamble R, Gupta T, Munchi A, 

Sarin R, et al. Prospective assessment of activities 

of daily living using Modified Barthel’s Index in 

children and young adults with low-grade glioma 

treated with stereotactic conformal radiotherapy. J 

Neurooncol 2008; 90: 321-8. 

15. Fricke J, Unsworth CA. Inter-rater reliability of the 

original and modified Barthel index, and a 

comparison with the Functional Independence 

Measure. Aust Occup Ther J 1996; 43: 22-9. 

16. Leung So, Chan CC, Shah S. Development of a 

Chinese version of the modified barthel index: 

validity and reliability. Clin Rehabil 2007; 21(10): 

912-22. 

17. Kates PP. Measures of Adult General Functional 

Status. Arthritis Rheum 2003; 49(5S): S15-S27. 

18. University of Western Sydney. Barthel Index (BI). 

Available from: 

http://www.maa.nsw.gov.au/default.aspx?MenuID

=376.Accessed July 6, 2010. 

http://salmandj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Hesamzadeh
http://salmandj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Maddah
http://salmandj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Mohammadi
http://salmandj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Mohammadi
http://salmandj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Fallahi+Khoshknab
http://salmandj.uswr.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Rahgozar
http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=307&slc_lang=en&sid=1&ftxt=1
http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=307&slc_lang=en&sid=1&ftxt=1
http://salmandj.uswr.ac.ir/browse.php?a_id=307&slc_lang=en&sid=1&ftxt=1
http://www.maa.nsw.gov.au/default.aspx?MenuID=376
http://www.maa.nsw.gov.au/default.aspx?MenuID=376


 ....مقیاس بارتل روانسنجی فرمهای کوتاه -زهرا تقربی

 02 

 

19. Hartigan I, Mahony DO. The Barthel Index: 

comparing inter-rater reliability between Nurses 

and Doctors in an older adult rehabilitation unit. 

Appl Nurs Res 2010; Article in Press.  

20. Tagharrobi Z, Sharifi Kh, Sooky Z. [Psychometric 

evaluation of Shah Version of modified Barthel 

index in elderly people residing in Kashan 

Golabchi nursing home]. Feyz, Kashan University 

of Medical Sciences & Health Services 2011; 

15(3): 213-224. [Persian] 

21. Morton NA, Keating JL, Davidson M. Rasch 

Analysis of the Barthel Index in the Assessment of 

Hospitalized Older Patients after Admission for an 

Acute Medical Condition. Arch Phys Med Rehabil 

2008: 89: 641-7. 

22. Minosso JSM, Amendola F, Alvarenga MRM, 

Oliveira MAC. Validation of the Barthel Index in 

elderly patients attended in outpatient clinics, in 

Brazil. Acta Paul Enferm 2010; 23(2): 218-23. 

23. Cabanero-Martinez MJ, Cabrero-Garcia J, Richart-

Martinez M, Munoz-Mendoza CL. The Spanish 

versions of the Barthel index (BI) and the Katz 

index (KI) of activities of daily living (ADL): A 

structured review. Arch Gerontol Geriatr 2009; 49: 

e77-e84. 

24. Yamada H, Takahashi R, Ozawa T. Basic activities 

of daily living of elderly inpatients. Nippon Ronen 

Igakkai Zasshi 1998; 35(1): 44-52. 

25. Haachisuka K, Ogata H, Ohkuma H, Tanaka S, 

Dozono K. Test-retest and inter-method reliability 

of the self-rating barthel index. Clin Rehabil 1997; 

11(1): 28-35. 

26. Chan KM, Pang WS, Ee CH, Ding YY, Choo P. 

Functional status of the elderly in Singapore. 

Singapore Med J 1999; 40(10): 635-8. 

27. Yohannes AM, Roomi J, Waters K, Connolly MJ. 

A comparison of the barthel index and Nottingham 

extended activities of daily living scale in the 

assessment of disability in chronic airflow 

limitation in old age. Age and Aging 1997; 27: 

369-74. 

28. Sainsbury A, Seebass G, Bansal A, Young JB. 

Reliability of the barthel index when used with 

older people. Age and Aging 2005; 34: 228-32. 

29. Shah S, Valency F, Cooper B. Improving the 

sensitivity of the Barthel Index for stroke 

rehabilitation.  J  Clin Epidemiol 1989; 42(8): 703-

9. 

30. Shah S, Valency F, Cooper B. Modified Barthel 

Index (Shah Version): self care assessment. 

Available from: 

http://www.health.wa.gov.au/CircularsNew/attach

ments/143. pdf. Accessed July 6, 2010. 

31. Shah S. Sensitivity of Shah, Vanclay and Cooper’s 

modified barthel index. Clin Rehabil 2000; 14: 

551-2. 

32. Hobart JC, Thompson AJ. The five item Barthel 

index. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2001; 71: 

225-30. 

33. Ellul J, Watkins C, Barer D. Estimating total 

barthel scores from just three items: the European 

stroke database ‘minimum dataset’ for assessing 

functional status at discharge from hospital. Age 

and Aging 1998; 27(2): 115-22. 

34. Hsueh I-p, Lin J-H, Jeng J-S, Hsieh C-L. 

Comparison of the psychometric characteristics of 

the functional independence measure, 5 item 

Barthel index, and 10 item Barthel index in patients 

with stroke. J Neural Neurosurg Psychiatry 2002; 

73: 188-90. 

35. Granger CV, Hamilton BB, Gresham GE, Kramer 

AA. The stroke rehabilitation outcome study: part 

ІІ. Relative merits of the total Barthel index score 

and a four-item subscale in predicting patient 

outcomes. Arch phys Med Rehabil 1989; 70(2): 

100-3. 

36. Bohannon RW, Landes M. Reliability, Validity, 

and Responsiveness of a 3-item Barthel for 

characterizing the physical function of patients 

hospitalized for acute stroke. J Neurol Phys Ther 

2004; 28(3): 110-3. 

37. Bohannon RW. Estimating total Barthel scores 

from just three items. Age and aging 2004; 33(3): 

321-2. 

38. Oveisgharan Sh, Shirani Sh, Ghorbani A, 

Soltanzade A, Baghaei A, Hosseini SH, et al. 

Barthel index in a middle-east country: Translation, 

validity and reliability. Cerebrovasc Dis 2006; 22: 

350-4. 

39. Lashkaripour K, Moghtaderi A, Sadjadi AR, 

Faghihinia M.[ Prevalence of post stroke 

depression and its relationship with disability and 

lesion location]. The Quarterly Journal of 

Fundamentals of Mental Health 2008; 10(39): 191-

7. [Persian] 

40. WHO. Process of translation and adaptation of 

instruments. Available from: 

http://www.who.int/substance_abuse/research_tool

s/translation/en/.  Accessed July 6, 2010. 

41. Schneider Z, Elliott D, Lobiondo-Wood G, Haber 

J. Nursing Research, 2
th

ed. Philadelphia: Mosby, 

2003. 

javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Clin%20Epidemiol.');
http://www.health.wa.gov.au/CircularsNew/attachments/143.%20pdf
http://www.health.wa.gov.au/CircularsNew/attachments/143.%20pdf
http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/
http://www.who.int/substance_abuse/research_tools/translation/en/


 (1932 و تابستانبهار ) 1شماره  -2دوره  -مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد

 

02 

 

42. Polit DE, Beck CT. Nursing Research: Generating 

and assessing evidence for nursing practice, 8
th

 ed. 

London: Lipincott Williams & Wilkins, 2008. 

43. Polit DF, Beck CT, Hungler DP. Essentials of 

Nursing Research, 5
th 

ed. Philadelphia: Lippincott, 

2001. 

44. Burns N, Grove S. the practice of university 

research: conduct, critique and utilization, 5
th

ed. St. 

Louis: Elsevier Saunders, 2005. 

45. Shahvarooghi Farahani A, Azimian M, Fallahpoor 

M, Karimloo M. [Fatigue Severity Scale (FSS): 

Evaluatiopn of Reliability of the Persian Version 

among Persons with Multiple Sclerosis]. J Rehabil 

2010; 10(4): 46-51. [Persian] 

46. Akbari Sh,,  Shafaaroodi N,  Akbarfahimi M,  

Ashayeri  H,  Kamali M. [The Correlation of 

Cognitive Status and Activities of Daily Living 

Performance in Right-handed Stroke Clients]. J  

Rehabil 2009; 10(2): 50-6. [Persian] 

47. Karbakhshe M, Zargar M, Khaji A. [Mechanism & 

outcome of hip fracture: a multi- center study]. 

Tehran Univ Med J 2006; 64(7): 37-46. [Persian] 

48. Lobiondo-Wood G, Haber J. Nursing Research, 

3
th

ed. St. Louis: Mosby, 1994. 

49. Millan-Calenti JC, Tubio J, Pita-Fernandez S, 

Gonzales-Abraldes I, Lorenzo T, Fernandez-Arruty 

T, et al. Prevalence of functional disability in 

activities of daily living (ADL), instrumental 

activities of daily living (IADL) and associated 

factors, as predictors of morbidity and mortality. 

Arch Gerontol Geriat 2009; 306-10. 

50. Jung HY, Park BK, Shin HS, Kang YK, Pyun SB, 

Paik NJ. et al. Development of the Korean version 

of modified Barthel index(K-MBI): Multi-center 

study for subjects with stroke. J Korean Acad 

Rehabil Med 2007; 31(3): 273-297. 

51. Loharjun B, Wannapira P, Palivanit J, Cumjun K. 

Reliability of Modified Barthel Index (Thai 

Version) Assessment in stroke patients. 

Buddachinaraj Medical J 2008; 25(3): 842-51. 

52. Kucukdeveci AA, Yavuzer G, Tennant A, Suldur 

N, Sonel B, Arasil T. Adaptation of the modified 

Barthel index for use in physical medicine and 

rehabilitation in Turkey. Scand J Rehabil Med 

2000; 32(2): 87-92. 

53. Cincura C, Pontes-Neto OM, Neville IS, Mendes 

HF, Menezes DF, Mariano DC, et al. Validation of 

the National Institutes of Health Stroke Scale, 

Modified Rankin Scale and Barthel Index in Brazil: 

The Role of Cultural Adaptation and Structured 

Interviewing. Cerebro vasc Dis 2009; 27(2): 119-

22. 

54. Formiga F, Mascaro J, Pujol R. Inter-rater 

reliability of the barthel index. Age and Aging 

2005; 34: 655-7. 

55. Formiga F, Ortega C, Cabot C, Porras F, Mascaro 

J, Pujol R. Interobserver concordance in functional 

assessment by barthel index. Revista Clinica 

Espanola 2006; 206(5): 230-2. 

56. Yang YJ, Tsai LS, Wu YH, Hsieh YW, Hsieh CL, 

Howe TH. The Competence of Fieldwork students 

in administering the barthel index. HKJOT 2008; 

18(1): 28-33. 

 

http://www.jrehabilitation.com/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Akbari
http://www.jrehabilitation.com/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Shafaaroodi
http://www.jrehabilitation.com/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Akbarfahimi
http://www.jrehabilitation.com/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Ashayeri
http://www.jrehabilitation.com/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Ashayeri
http://www.jrehabilitation.com/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Kamali
http://www.jrehabilitation.com/browse.php?a_code=A-10-44-20&slc_lang=en&sid=1&ftxt=1
http://www.jrehabilitation.com/browse.php?a_code=A-10-44-20&slc_lang=en&sid=1&ftxt=1
http://www.jrehabilitation.com/browse.php?a_code=A-10-44-20&slc_lang=en&sid=1&ftxt=1

