تهای روزمره
پایایی آزمون– بازآزمون نسخه فارسیشده «شاخص استقالل در فعالی 
زندگی کَتز» در افراد سکته مغزی حاد ایرانی
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طیبه محمدینژاد ،1اکرم آزاد* ،قربان تقیزاده ،2الهام محمدیان
مقاله پژوهشی

چكيده
مقدمه :سکته مغزی یکی از عمدهترین بیماریهایی است که منجر به افزایش شمار افراد مبتال به نقایص حسی-حرکتی و فقدان عملکرد میگرددکه به
دنبال آن درمانهای توان بخشی برای بهبود بیمار ضرورت پیدا میکند .از مهمترین اهداف توان بخشی ،ارزیابی عملکرد روزمره زندگی فرد میباشد.
هدف این مطالعه بررسی پایایی آزمون بازآزمون نسخه فارسی مقیاس فعالیتهای روزمره زندگی  Katzدر افراد سکته مغزی حاد ایرانی میباشد.
مواد و روشها :نسخه فارسی شاخص  Katzروی  06مراجع سکته مغزی حاد ،توسط کارشناس کاردرمانی اجرا شد .ارزیابی آزمونگر طی دو مرتبه و به
فاصله چهارده روز صورت گرفت .پایایی توسط همخوانی درونی(ضریب آلفای کرونباخ) و آزمون–بازآزمون(ضریب همبستگی ICC, MDC, SEMو
 )Kappaمحاسبه و تعیین شد.
یافتهها :همخوانی مقیاس ثابت کرد که ضریب آلفای کرونباخ در مرحله اول( )6/787و در مرحله دوم( )6/787ارزیابی شاخص  Katzقابل قبول می-
باشد .ضریب همبستگی  ICCدر آزمون-بازآزمون برای نمره کل شاخص  6/888 Katzسنجیده شد که از پایایی بسیار مطلوب برخوردار است ولی
SEMبا  08درصد اطمینان بیشتر از  86درصد باالترین نمره ممکن برای شاخص  Katzبود(مقادیر کمتر از 86درصد قابل قبول می باشد) و همچنین
در بررسی میزان توافق آزمون-بازآزمون در اکثر آیتمها ،سطح توافق متوسط تا خوبی مشاهده شد MDC .نشان داد که به ازای  2/777کمترین تغییر در
شاخص  Katzبه دست میآید.
نتيجهگيری :نتایج پیشنهاد میکند که نسخه فارسی شاخص  Katzاجرا شده برای افراد سکته مغزی حاد ایرانی یک وسیله ارزیابی پایا میباشد.
كليدواژهها :سکته مغزی ،فعالیتهای روزمره زندگی ،شاخص  ،Katzپایایی ،نسخه فارسی

ارجاع. :محمدینژاد طیبه ،آزاد اکرم ،تقیزاده قربان ،محمدیان الهاام .پایایی آزمون– بازآزمون نسخه فارسیشده «شاخص استقالل
در فعالیتهای روزمره زندگی کَتز» در افراد سکته مغزی حاد ایرانی .پژوهش در علوم توانبخشی 2931؛ .408-535 :)5( 3
تاریخ دریافت2992/21/21 :

تاریخ پذیرش2991/6/2:

* دانشجوی دکترای کاردرمانی ،عضو هیات علمی گروه کاردرمانی دانشکده علوم توان بخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران (نویسنده مسؤول)
Email: azad.a@iums.ac.ir
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد کاردرمانی ،دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -1دانشجوی دکترای علوم اعصاب ،عضو هیات علمی گروه کاردرمانی ،دانشکده علوم توان بخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
 -9کارشناس ارشد کاردرمانی  ،دانشکده علوم توان بخشی ،دانشگاه علوم پزشکی ایران ،تهران ،ایران
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مقدمه
سکته مغزی واژه عمومی برای همه آسیبهای عروقی مغز
اعم از هموراژی وایسکمی(به دلیل ترومبوز یا آمبولی) میباشد
که عالیم ونشانههای نورولوژیک آن بیش از  22ساعت باقی
بماند و یا منجر به فوت گردد .عالیم ونشانههای آن بر حسب
شدت صدمه ،محل و قسمت درگیری مغز متفاوت است (.)8
در سال  2668در ایاالت متحده آمریکا سکته مغزی بعد از
بیماریهای تنفسی چهارمین علت مرگ و میرگزارش شد (.)2
در کشور ایران آمار دقیقی از میزان بروز سکته مغزی وجود
ندارد اما نتایج مطالعهای که در سال  2686توسط دکتر
آذرپژوه و همکارانش در مشهد انجام شد نشان داد ،بروز
سالیانه سکته بار اول در ایران 871نفر در هر  866666نفر
است که این آمار به میزان قابل توجهی باالتر از اغلب
کشورهای غربی است (.)7
سکته مغزی عمدهترین بیماری است که منجر به افزایش
شمار افراد مبتال به نقایص حسی-حرکتی و فقدان عملکرد
میگردد به طوریکه به دنبال آن ممکن است صدمات
عصبی-عضالنی-اسکلتی ،صدمات بافت نرم و صدمات
حرکتی ظاهر شود .بدیهی است این معلولیتها و عوارض
میتواند به طور قابل مالحظهای فعالیتهای روزمره
زندگی )Activity Of Daily Living(ADLبیماران
را به مخاطره اندازد (.)2
 ADLبه بخشی از فعالیتها اطالق مییشیود کیه فیرد بیه
منظور حفظ خویشتن وکسب استقالل در زنیدگی روزمیرهاش
انجام میدهد .فعالیتهای روزمره میتواند در دو گیروه جیای
بگیرد -8 :فعالیتهای پایه روزمره زندگی Basic (BADL
 )Activity Of Daily Livingو  -2فعالیییتهییای
کارسیییاز روزمیییره زنیییدگیInstrumental (IADL
 .)Activity of Daily Livingارزیابی  ADLبیماران
بستری در بیمارستان به خصوص بیماران سیکته مغیزی حیاد
موجب کمک به متخصصین برای برنامهریزی درمانی بهتیر و
ترخیص بیه موقیع مییشیود و ارتقیای سیطح اسیتقالل در
ADLبا انجام مداخالت درمانی در زمان مناسیب ،مییتوانید
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منجر به روحیه شادتر ،اعتماد به نفی بیاالتر ،سیطح کیفیی
مطلوبتر در زندگی و حضیور فعیالتیر فیرد در فعالییتهیای
اجتماعی -شغلی و تفریحی شود ( .)5توان بخشی با پیامدهای
حاصل از بیماری و آسیب در ارتباط است و ارزیابی تیوان فیرد
در انجام فعالیتهای روزمره زنیدگی بیه عنیوان ییک جیز از
حیطه کار توان بخشی برای توصیف وضعیت فعلیی بیمیار در
انجام فعالیتهای مراقبت از خود جهیت پییشبینیی نتیجیه و
فواید بالقوه فرآیند درمان ضروری میباشد (.)0
برای ارزیابی عملکرد فعالیتهای روزمره زندگی دو آزمون
متداول و قدیمی  Barthelو  Katz Indexبسیار استفاده
میشود .بر اساس مطالعات ،دقت این دو آزمون برای ارزیابی
موقعیتهای عملکردی بیمار چشمگیر است و این دو در
ارتباط قوی با یکدیگر میباشند .در بعضی موارد به دلیل
سادگی و همپوشانی آیتمهای هر دو آزمون با یکدیگر و زمان
اجرای کم آنها ،برای ارزیابی توانایی شخصی بیمار به منظور
انجام ،ADLاجرای هر دو آزمون ضرورت پیدا میکند تا
بتوان به نتیجه مناسبتری از ارزیابی عملکرد فرد دست یافت
(.)7آزمون  Barthelتوسط  Barthelو Mahoney
( )8105برای ارزیابی و کنترل ظرفیت عملکردی بیمارانی با
اختالالت عصبی-عضالنی و عضالنی-اسکلتی در بیماری-
های مزمن انجام شد و در سال  2660توسط
 Oveisgharanو همکارانش در مرکز تحقیقات سکته
مغزی اصفهان به زبان فارسی ترجمه شد و روایی-پایایی آن
در بیماران سکته مغزی مورد بررسی قرار گرفت ( .)8شاخص
 Katzدر سال  8156توسط کارکنان بیمارستان بنجامین رُز
ابتدا از طریق مشاهده فعالیتهای یک گروه از بیماران با
شکستگی لگن و سپ در اشخاص سالمند و بیماران دچار
بیماریهای مزمن ارزیابی شد ( .)1از خصوصیات مهم
شاخص  Katzآن است که بر اساس نمرهبندی
(Guttmannنمرهبندی آیتمها براساس سلسلهمراتب سختی
یا شدت) میباشد ،در نتیجه از دست رفتن توانایی در انجام
فعالیتهای روزمره زندگی و بهبودی بعد از آن را به دنبال
ضایعه و سالمندی به خوبی پیش بینی میکند و آیتیمهای آن
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به معنیای واقعی در سطیح پایه فعالیتهای روزمره زندگی
میباشید ( .)7از ویژگیهای شاخص  Katzدر مقایسه با
 ،Barthelقابلیت اجرا آن در مراکز نگهداری بیماران و
انجمنها میباشد در صورتیکه آزمون  Barthelقابلیت
تطابق اجرایی در این مراکز را ندارد و شاید این فاکتور یکی از
نیازهای خاص کاردرمانگر در ارزیابی  ADLاین بیماران در
این شرایط باشد .نمرهدهی در آزمون  Katzاز طریق
مصاحبه با بیمار ،نیاز به سطح شناختی متوسط به باال دارد در
صورتی که در نمرهگذاری آزمون  Barthelاز طریق
مصاحبه ،نیاز به سطح شناختی طبیعی(نرمال) دارد .آزمون
 Katzدر بیماران سکته مغزی حاد ،سندرم داون ،پولیو،
آرتریت روماتوئید سرپایی قابلیت اجرایی بهتری دارد .آزمون
 Barthelبه صورت عام ،دارای قابلیت اجرا میباشد در
صورتیکه شاخص  Katzآزمونی است که به طور اختصاصی
باید توسط افراد متخصص در حیطه سالمت و درمانی به ویژه
کاردرمانگران و پرستاران از طریق مشاهده و یک مصاحبه
خوب و تخصصی اجرا شود ،بنابراین نمرات شاخص Katz
درمانگر را در امر درمان بهتر هدایت میکند و از آنجا که
این آزمون غیررسمیتر میباشد قابلیت ارتباط راحتتری را
بین متخصصین فراهم میکند ( .)7وجود این چنین ویژگی-
هایی در آزمون  Katzمیتواند یکی از نیازهای خاص
متخصصین توان بخشی ،به خصوص کاردرمانگران را برای
اجرای ارزیابیهای اختصاصی در بیمارانی با شرایط ویژه
برآورده سازد .بنابراین کمبود وجود این ابزار با چنین ویژگی-
هایی ،جهت سنجش فعالیتهای روزمره زندگی در کلینیک-
های حاد چشمگیر میباشد.
در مورد روایی و پایایی این آزمون علیرغم کاربرد فراوان آن
در کلینیکها ،مراکز درمانی و انجمنها ،گزارشات کاملی از
نحوه اجرا و تعداد شرکتکنندگان داده نشده است با این وجود
 Lawو  Lettsدر سال  8181روایی محتوایی شاخص
 Katzرا خوب ،گزارش کردند ( Hamrin .)86و
 Lindmarkدر سال  8188در مطالعات عملکردیشان بر
روی افراد سکته مغزی ،ضریب آلفای کرونباخ را  6/12محاسبه
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کردند ( .)88همچنین  Alvarezدر سال  8112و  Katzو
همکارانش در سال  8107بعد از دو هفته ارزیابی آزمون–
بازآزمون 6/12 ICC ،را با  P>6/66668به دست آوردند (.)1
ارزیابی عملکرد باید توسط یک آزمون روا و پایا شده صورت
گیرد زیرا یک آزمون در کشورها و فرهنگ-های مختلف
تفسیرهای متفاوتی دارد و هنجار یک فرهنگ خاص بر سطوح
مختلف ارزیابی تأثیر میگذارد .در جهان جمعیتهای متنوع
زیادی وجود دارد و به یک ابزار یا مقیاس تحقیقاتی معتبر بین
فرهنگی نیاز است .محققان باید به ابزارهای سنجش معتبر و
پایا ،در زبان و فرهنگ خود دسترسی پیدا کنند ( )82و از آنجا
که طبق آمار شیوع سکته مغزی در ایران از مراجعین شایع به
بخشهای نورولوژی و توان بخشی میباشد ،هدف اصلی
تحقیق حاضر بررسی پایایی نسخه فارسی شاخص  Katzدر
تعداد دفعات آزمون در افراد سکته مغزی حاد ایرانی میباشد
که قابلیت استفاده باالیی در کلینیکها و مراکز درمانی دارد.
مواد و روشها
روش مطالعه در این پژوهش از نوع غیرتجربی و به صورت
توصیفی-تحلیلی و روش نمونهگیری به صورت غیراحتمالی
ساده است .برای استفاده از آزمون موافقت کتبی از
" "Oxford University Pressکسب گردید و
سپ

ترجمه پیشرو و پسرو این آزمون قبل از بررسی پایایی

آن در بیماران سکته مغزی حاد ایرانی ،توسط محققین این
مقاله انجام گردید(پیوست )8و روایی محتوایی آن نیز محاسبه
این طرح

شد که از سطح عالی برخوردار بود ( .)87سپ

توسط کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد تأیید
قرار گرفت و بعد از آن جهت ورود به بیمارستان و انتخاب
بیمار ،توضیحات الزم در مورد طرح به مسؤوالن مربوطه داده
شده و رضایت آنان جلب گردید و پ

از مطالعه پرونده

بیماران و انتخاب آنها بر اساس معیارهای ورود و در جریان
گذاشتن بیمار یا خانواده وی از روند انجام آزمون ،رضایتنامه
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کتبی و شفاهی از بیماران و خانواده اخذ گردید .نمونهگیری به
صورت غیراحتمالی ساده از بخشهای نورولوژی
بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در پاییز
و زمستان سال  18از پنج منطفه شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و
مرکز شهر تهران انجام گرفت.
معیارهای ورود افراد به طرح شامل تشخیص سکته مغزی از
طریق  MRIو با تأییدیه پزشک ،بر اساس تعریف سکته
مغزی حاد ،گذشتن حداکثر یک ماه از آخرین سکته (،)8
کسب حداقل امتیاز  88از آزمون معاینه مختصر وضعیت
ذهنی و هوشیاری (Mini Mental Status
 Examination) MMSEبا استفاده از آزمون روا و
پایا شده نسخه فارسی ایرانی ( ،)82عدم ابتال به بیماریهای
نورولوژی از قبیل آلزایمر و دمان  ،نداشتن سابقه اختالل
روانی(براساس پروندههای پزشکی) ،فهم و درک زبان فارسی
توسط بیمار و مراقب بود .معیارهای خروج عبارت از عدم
همکاری مراجع در انجام روند آزمون ،وقوع سکته در حین
اجرای آزمون و ناتوانی در روند تکمیل آزمون ،در دسترس
نبودن مراجع برای ارزیابی بار دوم ،رفتن به کما و مرگ در
طول دو هفته ارزیابی بودند .بر اساس مطالعه مقدماتی انجام
شده و با در نظر گرفتن ضریب اطمینان  11درصد ،توان
آزمون  15درصد حجم نمونه تقریبا  06نفر تعیین شد .اجرای
آزمون توسط کارشناس مجرب کاردرمانی که آموزشهای
الزم را در زمینه ارزیابی آزمون و شرایط امتیازدهی آن دریافت
کرده بود ،صورت گرفت .آزمونگر نسخه فارسی شده شاخص
 Katzرا طی دو مرحله ،مرحله اول در بیمارستان و مرحله
دوم در منزل فرد انجام داد .از آنجا که این آزمون بررسی
فعالیتهای روزمره پایه فرد میباشد ،تغییر محیط تغییری در
پاسخ نمیدهد .به دلیل ایجاد ثبات در وضعیت فیزیکی و
روحی بیمار طی یک بازه زمانی و مشاهده وضعیت وی در
محیط منزل که مانور بهتر بیمار درانجام فعالیتهای روزمره
زندگی در آن صورت میگیرد و نتایج ارزیابی دقیقترخواهد
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شد ،آزمونها در نوبت صبح و به فاصله  82روز از یکدیگر
انجام گرفت ( .)1آزمون از طریق مشاهده و مصاحبه با
بیماران و یا مصاحبه با نزدیکترین مراقبین وی ،مورد ارزیابی
قرار داد به گونهای که در هر دو مرحله شخص مصاحبهشونده
ثابت بود .شاخص  Katzشامل  0آیتم از فعالیتهای اساسی
و پایه روزمره زندگی (حمام کردن ،لباس پوشیدن ،دستشویی
رفتن ،جابه جایی ،کنترل ادرار و مدفوع ،غذا خوردن) میباشد
که در مدت کمتر از  5دقیقه توسط مشاهده ،مصاحبه(با خود
فرد ،مراقب اصلی ،همچنین با استفاده از تلفن) قابل ارزیابی
است .هر آیتم در دو بخش نمرهدهی میشود(=8مستقل،
=6وابسته) که تفاسیر استقالل(بدون نظارت ،هدایت و کمک
شخصی) و وابستگی(با نظارت ،هدایت ،کمک شخصی یا
مراقبت کامل) در آزمون قید شده است .پاسخ آیتمها از طریق
بله/خیر میباشد و حداکثر نمره این آزمون  0و حداقل نمره
آن است که نمره  0عملکرد کامل ،نمره  2نقص متوسط و
نمره  2یا کمتر نقص عملکردی شدید را نشان میدهند
( .)85،80در این مطالعه پایایی با استفاده از همخوانی
درونی(ضریب همبستگی آلفای کرونباخ) و آزمون–بازآزمون
با استفاده از Internal Correlation (ICC،Kappa
(Minimal
Detectable
،)Coefficient
of
Measurement)SEM،Change)MDC
 (Standard of Errorارزیابی شد .برای آنالیز آماری از
 SPSSنسخه  88استفاده شد.
یافتهها
 06مراجع سکته مغزی حاد ( 05درصد مرد و  75درصد زن)
شرکت کردند که دامنه سنی آنها  80-88ساله(با میانگین
سنی  06/02و انحراف معیار  82/72سال) و میانگین نمره
 28 ،MMSEبود .دیگر اطالعات جمعیتشناختی در جدول
(ا) میباشد.

پژوهش در علوم توانبخشی/سال /9شماره  7آذر و دی2991

طیبه محمدینژاد و همکاران

پایایی شاخص کَتز افراد سکته مغزی ایرانی

جدول .2اطالعات جمعیت شناختی شرکتکنندگان
فراوانی

درصد فراوانی

نتایج

متغیر های کیفی

راست

57

39/99درصد

چپ

8

7/75درصد

راست

15

85درصد

چپ

99

55درصد

استقالل در کارها قبل از

کم

1

9/99درصد

سکته

متوسط

21

10درصد

زیاد

87

57/75درصد

اندام غالب
نوع همی پلژی

میباشد .همچنین نتایج نشان داد در صورتیکه هر یک از
طبق جداول  2و  7نتایج ،همخوانی درونی بین آیتمهای

آیتمها حذف شود تغییرات قابل توجهی در ضریب آلفای

نسخه فارسی شده  Katzدر مرحله اول و دوم ارزیابی،

کرونباخ در مرحله اول ارزیابی به وجود نمیآید ولی در مرحله

ضریب آلفای کرونباخ برای شاخص  ،Katzبه ترتیب برابر با

دوم ارزیابی حذف آیتم  0که مربوط به غذا خوردن میباشد

 6/787و  6/787میباشد که نشان از همخوانی قابل قبول

موجب افزایش ضریب آلفای کرونباخ میشود.

جدول .2همخوانی درونی بین آیتمهای نسخه فارسی شاخصKatz
متغیرها

آزمونگر اول

بار اول

5

6/227

6/707

6/202

6/287

8

0

6/726

6/707

6/221

6/217

6/720
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میانگین

2

6/577

6/200

6/162

8

6/778
6/785
8

6/777

6/587

6/271

6/856

6/706

6/856

6/706

6/528

7

6/022

6/288

8

6/772

6/577

6/567

6/287-6/162

2

6/518

8

6/758

6/277

6/566

637

6/787

8

8

میانگین

6/728

6/707

6/280

دامنه

نتایج

8

2

7

2

5

0

انحراف معیار

همبستگی بین آیتمها

ضریب آلفای کرونباخ

ضریب آلفای
کرونباخ اگر آیتم
حذف شود

همبستگی
بین آیتمها
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پایایی شاخص کَتز افراد سکته مغزی ایرانی

جدول .7همخوانی درونی بین آیتمهای نسخه فارسی شاخص Katz
متغیرها

ضریب آلفای

آزمونگر اول

بار دوم

5

6/288

6/760

6/771

6/268

8

0

6/888

6/202

6/218

6/756

6/552

ضریب همبستگی  ICCبرای پایایی نسبی در آزمون-باز
آزمون نمره کل شاخص  6/888 ،Katzمشاهده شده است
که از سطح پایایی عالی برخوردار میباشد ولی میزان پایایی
مطلق بر اساس نمره  SEMبیش از  86درصد نمره کل
 Katzیعنی  6/82به دست آمد .همچنین کمترین تغییرات
مشهود( )MDCبرای شاخص  2/777 Katzبه دست آمد.

میانگین

2

6/580

6/255

6/876

8

8

6/726

6/087

6/216

6/772

6/766

6/202

6/782

6/177

6/252

6/787

6/156

6/226

6/582

7

6/022

6/025

8

6/771

6/507

6/566
6/888-6/876

2

6/558

8

6/728

6/787

6/216

6/787

8

8

انحراف معیار

2

2

0

میانگین

نتایج

8

7

5

شود

دامنه

آیتم

حذف

کرونباخ

کرونباخ

بین آیتمها

ضریب آلفای

همبستگی بین آیتمها

اگر

همبستگی

طبق جدول  2میزان توافق بین آزمون–بازآزمون ()kappa
برای هر یک از آیتمهای نسخه فارسی شاخص  Katzبین
 6/271تا  6/817و با میانگین  6/085تغییر میکند .در این
آزمون آیتمهای  8و  7از سطح توافق عالی ،آیتمهای  2و  2و
 5از سطح توافق متوسط تا خوب و آیتم  0از سطح توافق
ضعیفی برخوردار میباشند.

جدول .8میزان توافق بین آزمون-بازآزمون برای هریک از آیتم های نسخه فارسی شاخص Katz
آیتم ها

درصد توافق

اندازه Kappa

خطای اندازه گیری

سطح معنیداری

2

35درصد

0/439

0/070

0/000

1

49/91درصد

0/751

0/032

0/000

9

44.17درصد

0/579

0/049

0/000

8

48/39درصد

0/753

0/035

0/000

5

44/19درصد

0/805

0/255

0/002

7

44/77درصد

0/153

0/255

0/02

آیتم=2حمام کردن ،آیتم=1لباس پوشیدن ،آیتم=9توالت رفتن ،آیتم=8جابجایی ،آیتم=5کنترل ادرارو مدفوع ،آیتم=7غذاخوردن
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بحث
در مطالعه حاضر همخوانی درونی با توجه به اینکه باالتر از
 6/7میباشد از سطح قابل قبولی برخوردار است .مطالعات
انجام شده با استفاده از شاخص  Katzبرای ارزیابی فعالیت-
های روزمره زندگی از همخوانی درونی عالی یعنی باالتر از
 6/8برخوردار بودند که باالتر از نتایج مطالعه حاضر میباشد
) .(12,17,18از علل اصلی وجود این تفاوت میتوان به
نوع جامعه مورد مطالعه اشاره کرد ،که در مطالعه حاضر
ارزیابی بر روی بیماران سکته مغزی حاد انجام شده ولی در
مطالعات ذکر شده در باال ارزیابی بر روی سالمندان سالم
صورت گرفته است که به نظر میرسد سطوح شناختی و نیز
عملکردی ثابتتر و قابل پیشبینیتری در گروه سالمندان
وجود دارد و یک فرد سالم با سطح شناختی و عملکردی با
ثبات تمایل به باال بردن کیفیت زندگی روزمره خود از تمامی
جوانب دارد ولی یک فرد با مشکالت جسمی به ویژه در
مرحله حاد بسته به شدت و نوع آسیب مغزی ،عملکردهای
متفاوتی دارد ،به گونهای که در زمان ارزیابی  ADLبا
استفاده از آزمون  Katzدر هر  0آیتم نمره یکسانی کسب
نمیکند (.)81
به نظر میرسد آیتم  0که مربوط به غذا خوردن میباشد به
دلیل استفاده فرد از اندام سالم ،تطابق با شرایط محیطی در
هنگام غذا خوردن ،سریعتر کسب میشود و بیماران در انجام
آن کمتر تحت پوشش حمایتی مراقبین قرار خواهند گرفت در
صورتیکه  5آیتم دیگر حتی با گذشت زمان ،تغییرات
چشمگیری نخواهند داشت ،بنابراین به دلیل عدم همگنی بین
نمرات آن با بقیه آیتمها موجب کاهش آلفای کرونباخ میشود
( Katz .)26در سال  8156آیتمهای این آزمون را بر اساس
سلسله مراتب  ،Guttmanمقایسه حوزه رشد کودک و از
دست رفتن تواناییهای یک سالمند انتخاب کرد و بیان داشت
غذا خوردن در پایینترین سطح فعالیتهایی میباشد که انسان
ابتدا آن را به دست میآورد و در آخر بر اثر ناتوانی از دست
میدهد (.)28
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نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که این آزمون دارای سطح
پایایی نسبی( )ICCبسیار مطلوبی است که نتیجه آن مشابه
نتایج مطالعات گذشته ( )1،82،22میباشد و این میتواند به
خاطر عدم تغییرات در اکثر آیتمهای مطرح شده در این
مقیاس به دلیل پیچیدگی اغلب آیتمهای شاخص Katz
باشد ،به طوریکه هر چه یک تکلیفی پیچیدهتر و سختتر
باشد مدت زمان زیادی الزم است تا تغییرات در آن به وجود
آید .از طرفی چون این آزمون-بازآزمون در طی دو هفته بر
اساس مطالعات پیشین ( )7اجرا شده بعید است که تغییرات
عمدهای در کسب نمرات مربوطه ایجاد شده باشد و نهایتاً از
سطح پایایی نسبی عالی برخوردار است.
از علل دستیابی به میزان اطمینان پایینتر از  08درصد برای
پایایی مطلق( )SEMدر دفعات آزمون ،با وجود ضریب
همبستگی  ICCبسیار عالی ،میتوان به پایین بودن حجم
نمونه ،کسب نمرات یکسان در برخی آیتمها و انحراف نمرات
از میانگین دادهها اشاره کرد.
کمترین تغییرات قابل مشاهده  MDCدر نمره کل شاخص
 2/777 ،Katzگزارش شده است بدین معنی که به ازای
افزایش  2/777در نمره کل این آزمون ،کمترین تغییر(بهبود)
در وضعیت استقالل در فعالیتهای پایه روزمره فرد به وجود
میآید .نتایج  MDCدر این تحقیق مشابه مطالعه
Hartiganدر سال  2667و  Mystakidouدر سال
 2687می باشد که یکی از محدودیتهای شاخص Katz
عدم توانایی در سنجش بیماریهایی با شدت کم و بهبود
یافتن جزئی بیمار میباشد ( .)82،7با توجه به اینکه شاخص
 Katzدارای خرده مقیاس نمیباشد و تفاسیر استقالل و
وابستگی آن به صورت کلی بیان شده است ،تغییرات اندک و
جزئی قابل مشاهده نبوده و تغییرات کلی و معنیدار در آن
مورد توجه قرار میگیرند (.)27
ضریب  Kappaبین  6/271تا  6/817و با میانگین 6/085
تغییر کرد که در آن باال بودن میزان توافق آیتمهای  8و
(7استحمام و دستشویی رفتن) به دلیل پیچیدهتر بودن و
کمترین تغییر در انجام آن در مرتبه اول و دوم میباشد در

637
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صورتیکه آیتم  0کمترین پیچیدگی را داشته و بیمار با
هوشیاری متوسط به باال بعد از کمتر شدن ضعف عمومی
روحی و بدنی سعی در غذا خوردن مستقل با سازگاریهای
مختلف اعم از استفاده از اندام سالم ،جابجایی مقدار ماده
غذایی کمتر ،خم کردن بدن برای نزدیک شدن بشقاب به
دهان و یا تطابقات محیطی دارد ،بنابراین در مرحله اول و دوم
ارزیابی تغییرات آن مشهود بوده و در نتیجه میزان توافق
پایینی دارد .از آنجا که آیتمهای حمام کردن ،لباس پوشیدن،
توالت رفتن و جابجایی بر اساس سلسله مراتب رشد روانی-
حرکتی انسان میباشد و در روند تکامل دیرتر کسب میشوند
بنابراین در طی مشکالت جسمی -حرکتی و ناتوانیهای
ناشی از آن این روند با تأخیر به دست میآید.
نتيجهگيری
نتایج این مطالعه نشان میدهد که شاخص  Katzبرای افراد
سکته مغزی حاد ،پایا بوده و قابلیت ارزیابی وضعیت
عملکردی افراد سکته مغزی حاد در بیمارستانها و مراکز
درمانی در زمانهای مختلف را دارا میباشد.

طیبه محمدینژاد و همکاران

محدودیتها
به علت عدم شناخت کافی مراکز درمانی از اقدامات توان
بخشی در مرحله حاد بیماران سکته مغزی ،دسترسی و انجام
ارزیابی از آنان با مشکالت عدیدهای همراه بود .از دیگر
مشکالت این طرح عدم دسترسی به موقع از مراجع در مرحله
دوم ارزیابی بود.
پيشنهادها
با توجه به مزیتهای این آزمون و کاربرد آسان آن برای
ارزیابی بیماران و همچنین نتایج حاصل شده در این مطالعه،
پیشنهاد میشود تا در گروه سالمندان و سایر بیماریهای
شایع در ایران نیز ارزیابی شود.
تشكر و قدردانی
این مقاله حاصل بخشی از پایاننامه تحت عنوان «پایایی و
روایی نسخه فارسی شده شاخص فعالیتهای روزمره زندگی
کَتز در افراد سکته مغزی ایرانی» در مقطع کارشناسی ارشد در
سال  18-12می باشد .از کلیه شرکتکنندگان و خانوادههای
آنان جهت شرکت در این پژوهش ،سپاسگزاری میگردد.
References

1. Birtane M, Taştekin N. Quality of Life after stroke. Med J of Trakya Uni 2010; 27 (1):63-68.

;2. Miniño AM, Murphy SL, Xu J, Kochanek KD. Deaths Final Data for 2008. Natl Vital Stat Rep 2011
59 (10):1-12.
3. Azarpazhooh M, Etemadi M, Geoffrey A, Donnan MBBS, et al. Excessive incidence of stroke in Iran.
Evidence from the Mashhad Stroke Incidence Study (MSIS): A population based study of stroke in the
Middle East. Stroke. 2010(January); e3-e10.
4. Carr J, Shepherd R. Stroke rehabilitation guide lines for exercise and training to optimize motor skill.
Neur Phys Ther 2004; 28(2): 101.
5. Fawcus R. A collaborative approach in stroke rehabilitation. Blackwell Sci 2000; 7(3): 187-188.
6. Lindsay P, Bayley M, Hellings Ch, Hill M, Woodbury E, Phillips S. Canadian best practice
recommendations for Stroke Care. CMAJ 2008; 179(12 Suppl): S1-S25.
7. Hartigan I. A comparative review of The Katz ADL and The Barthel Index in assessing the Activities
of Daily Living of older people. Int J Older People Nurs 2007; 2(3):204-12.
8. Oveisgharan S, Shirani S, Ghorbani A, Soltanzade A, Baghaei A, Hosseini S, et al.. Barthel index in a
Middle-East country: translation, validity and reliability. Cerebrovasc Dis 2006; 22(5-6):350-4
9. Cabañero-Martínez MJ, Cabrero-García J, Richart-Martínez M, Muñoz-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 of Gerontology and Geriatrics 2009; 49(1): e77-84.

781


پژوهش در علوم توانبخشی/سال /9شماره  7آذر و دی2991

طیبه محمدینژاد و همکاران

پایایی شاخص کَتز افراد سکته مغزی ایرانی

10. Law M, Letts L. A critical review of scales of activities of daily living. Am J OccupTher 1989;
43(8):522-8.
11. Hamrin E, Lindmark B. Evaluation of functional capacity after stroke as a basis for active
intervention. Scand J Caring Sc 1988; 2(3): 113-22.
12. Mystakidou K, Tsilika E, Parpa E, Mitropoulou E, et al. . Activities of Daily Living in Greek Cancer
patients treated in a palliative care unit. Supportive Care in Cancer 2013; 21:97–105.
13. Mohammadinezhad T, Azad A, Taghizadeh GH. Reliability & Validity of Katz Index of activity of
daily living in Iranian acute stroke people. [MSC Thesis]. Tehran, Iran: School of Rehabilitation, Tehran
University of Medical sciences, 2013.
14. Foroghan M, Jafari Z, Shirinbayan P, Ghaem Magham Farahani Z, et al. Examination of the cognitive
status of elderly people in Tehran standardization. New Cognitive Sci1387; 10(12): 29-37.
15. Reijneveld SA, Spijker J, Dijkshoorn H. Katz’ ADL Index assessed functional performance of
Turkish Moroccan, and Dutch elderly. Elsevier. Clinical Epidemiology2006; 60 (2007):382-388
16. Patricia P. Measures of adult general functional. Arthritis care & Research 2003; 49(5):15-27.
17. Rodgers W, Miller B. A comparative analysis Of ADL Questions In surveys of older people. J
Gerontology B Psycho Sci Soc Sci 1997; 52B (Special issue): 21-36.
18. Ciesla JR, Shi L, Stoskopf CH, Samuels ME. Reliability of Katz’s activities of daily living Scale
when used in telephone interviews. Eval Health Prof 1993; 16(2): 190-203.
19. Wallace M, Shelkey M. Monitoring functional status in hospitalized older adults. AJN: Am J Nurs
2008; 108(4): 64–71.
20. Al Snih S, Graham JE, Ray LA, Samper-Ternent R, Markides KS, Ottenbacher KJ.Frailty and
incidence of activities of daily living disability among older Mexican Americans. J Rehabil Med 2009;
41(11): 892-897
21. Katz S. Assessing self-maintenance: Activities of daily living, mobility and instrumental activities of
daily living. J Am Geriatr Soc 1983; 31(12): 721-6.
22. Spector WD, Katz S, Murphy JB, Fulton JP. The Hierarchical relationship between Activities of
Daily Living and Instrumental Activities of Daily Living. J Chronic Dis 1987; 40(6): 481-9.
23. Thomas V, Rockwood K, McDowell I. Multidimensionality in Instrumental and Basic Activities of
Daily Living. J of CliEpid 1998; 51(4): 315-21.

789
789

637

2991  مهر و آبان/4 شماره/9سال/پژوهش در علوم توانبخشی

795
2991  مهر و آبان/4 شماره/9سال/پژوهش در علوم توانبخشی

2991  دی و آذر/7شماره/9 سال/پژوهش در علوم توانبخشی

طیبه محمدینژاد و همکاران

پایایی شاخص کَتز افراد سکته مغزی ایرانی



Reliability of Persian version of the Katz Index in Iranian people
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Abstract
Introduction: Cupping therapy as one of the common therapeutic methods in most Asian countries has
been widely used for clinical treatment of soft tissue lesions, but there is no high quality evidence-based to
support that. As one of its possible effects, cupping therapy can influence biomechanical properties of
tissues under treatment. As such, the current study was intended to investigate the effects of cupping
therapy on some biomechanical properties of the skin, such as stiffness and ultimate tensile strength, in
Wistar rats.
Materials and Methods: In this experimental study, the convenience non-probability sampling method
was used to collect 20 rats (10 rats in experimental group and 10 rats in pure control group) from the
Department of Anatomy of Tehran University. The rats were divided into 3 groups known as
experimental, control of experimental and pure control. In the experimental group, the skin were cupped
10 minutes per day for 12 days and then skin stiffness and ultimate tensile strength of the rats in all groups
were measured using tensiometer. As for the statistical analyses, paired sample t-test was used to compare
the both sides of the skin in the experimental group while the independent sample t-test was adopted to
compare between the groups scores.
Results: Compared to control of experimental group (P = 0/048, P = 0/029) and pure control group (P =
0/018, P = 0/008), in experimental group (cupped group) skin stiffness and ultimate tensile strength
decreased significantly.
Conclusion: Cupping therapy can bring about changes in biomechanical properties of the skin such as
stiffness and ultimate tensile strength reduction.
Keywords: Cupping therapy, Stiffness, Ultimate tensile strength, Wistar rat skin
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