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Background and Objectives: These days, due to increasing of old people’s 
population, elderly is a world widely issue. According to World Health Organiza-
tion (WHO) people older than 60 years old are called elderly. Becoming old leads 
to decline in physical ability and increase in physical limitations and therefore 
there is a need for matching the environment with elderly users. The aim of this 
study is to develop and valid of check lists for screening the environment risk fac-
tor and assessing of elderly functional ability for environment and tools designing.  

Methods: Present study is an analytical and descriptive study, which was per-
formed in 20 houses for old people in Lar city. Data collection was done on existing 
articles and checklists, and also interview and observation with elderly. Existing 
checklist was evaluated in validity and reliability with high acceptable level.  

Results: Based on findings of this study, height of mirror of wash-stand, height 
of wash-stand, dimension of yard and doorway was considered in ergonomics risk 
factors checklist. Items like opening door personally was involved in Functional 
Ability checklist. Validity score was lower than 0.78. 

Conclusion: According to findings, it’s necessary to consider elderly limita-
tions and ability in designing environment and tools in order to resolve their prob-
lems and increase their quality of life.
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مفید1 1.2 است؛1 ضروری1 1.1 قسمتی:1 سه1 طیف1 اساس1 بر1 را1
است،1ولی1ضروری1نیست؛1.۳1ضروری1نیست،1بررسی1کنند.1

سپس1پاسخ1ها1مطابق1با1فرمول1زیر1محاسبه1شد:
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از1 حداقلی1 متخصصان1 از1 تعداد1 هر1 برای1 12 جدول1 طبق1
متخصص1 1۹ پژوهش1 این1 است.1 شده1 مشخص1 روایی1 مقدار1
داشت1و1حداقل1روایی10/۷81در1نظر1گرفته1شد.1بنابراین1همۀ1
در1 همچنین1 شد.1 حذف1 پژوهش1 0/۷8از1 از1 کمتر1 آیتم1های1
11SPSSدر به1دست1آمده1 داده1های1 کردن1 وارد1 با1 پایایی1 انجام1
نسخۀSPSS1Inc.,1Chicago,1Ill.,1USA(12۳1(1و1انجام1آزمون1
آماری1براي1بررسی1ارتباط1بین1پاسخ1های1دفعۀ1اول1و1دوم1اگر1

1Pبیشتر1از10/051بود1داده1ها1از1پژوهش1حذف1شد.
در1این1پژوهش1فرم1روایی1محتوایی1تنظیم1شد1که1طیفی1
از1درجات1مرتبط1بودن،1ضروری1بودن،1الزم1بودن،1ساده1بودن1
و1واضح1بودن1داشت1که1۹1متخصص1و1استاد1دانشگاه1در1این1
حوزه1آن1را1تکمیل1کردند.1همچنین1با1فرستادن1فرم1سیاهه1به1
آنها1برای1کمک1به1اصالح1مشکالت1گرامری،1نگارشی1و1شکل1

ظاهری1سیاهه1براي1روایی1صوری1استفاده1شد.1
تعیین پایایی

آزمون1 دوبارة1 اجرای1 از1 ساخته1شده1 سیاهۀ1 پایایی1 براي1
در1 بار1 یک1 از1 بیش1 آزمون1 یک1 ارائۀ1 با1 باز1آزمایی،1 روش1 یا1
یک1گروه1آزمودنی1تحت1شرایط1یکسان،1استفاده1شد.1به1این1
منظور1201خانه1به1صورت1تصادفی1انتخاب1و1پس1از1آگاه1سازی1
منازلشان1 به1 آنها1 کامل1 رضایت1 جلب1 و1 سالمندان1 کامل1

توانایي1 افراد1 این1که1 از1 آگاهی1 با1 منازل1 انتخاب1 مراجعه1شد.1
انجام1کارهای1روزمرة1خود1را1دارند1و1از1بینایی1و1شنوایی1نسبتا1ً
خوبی1برخوردارند،1انجام1شد.1در1نهایت1پژوهشگر1سیاهه1ها1را1
تکمیل1کرد1و1بعد1از1گذشت121هفته1آزمون1در1شرایط1مشابه1

با1شرایط1قبل1و1توسط1همان1افراد1تکرار1شد.
داده1های1به1دست1آمده1با1ورود1به1نرم1افزار11SPSSنسخۀ1
ضریب1 همچون1 تحلیلی1 و1 توصیفی1 آمار1 سطح1 دو1 در1 12۳

اسپیرمن1با1سطح1معنی1داری1P>0/051تجزیه1و1تحلیل1شد.

یافته ها
1self-assessment سیاهۀ1 از1 استفاده1 با1 بخش1 این1 در1
1tool1)HSSAT(1safetyHomeریسک1فاکتورهای1موجود1در1
منازل1سالمندان1شناسایی1و1نتایج1حاصل1از1روایی1و1پایایی1هر1

آیتم1به1دست1آمد.1این1نتایج1در1جدول111آمده1است.
از1 توانایی1عملکردی،1پس1 برای1طراحی1سیاهۀ1 همچنین1
مصاحبه1با1افراد1سالمند،1توانایی1عملکردی1افراد1به1دو1حیطۀ1
ابزاری1 فعالیت1های1 و1 1)BADL( زندگی1 روزمرة1 فعالیت1های1
زندگیIADL(1(1تقسیم1و1به1شیوة1سیاهه1ریسک1فاکتورهای1
ارگونومی1منازل1اعتبارسنجی1شد1که1نتایج1آن1در1جدول121

آمده1است.

جدول 1. نتایج حاصل از روایی و پایایی سیاهة ریسک فاکتورهای ارگونومیک منازل سالمندان

پایایی)CVRCVI)sigمتغیر

اتاق نشیمن

0/۷80/۷80/00جمع1شدگی1یا1تا1خوردگی1فرش

0/۷80/550/00درهم1ریختگی1و1چیدمان1نامناسب

0/۷80/550/00کابل1های1برق1نامنظم

0/۷80/۷80/00روشنایی1نا1کافی

0/۷80/۷80/00ارتفاع1مبلمان1و1صندلی

110/00نا1ایمن1بودن

0/۷80/۷80/00ارتفاع1کلید1و1پریز1برق

0/۷80/۷80/00فضای1نا1کافی1برای1حرکت

0/۷80/۷80/00استفاده1نکردن1از1مبلمان

آشپزخانه

110/00ارتفاع1کابینت

0/۷80/۷80/00عرض1سطح1کابینت1ها

0/۷80/۷80/00استفاده1از1چهارپایه

0/۷80/۷80/00فضای1نا1کافی1برای1حرکت

110/00امکان1جمع1شدگی1یا1تا1خوردگی1فرش

110/00کف1لغزنده

0/۷80/۷80/00روشنایی1ناکافی

0/۷80/۷80/00استفاده1ازگاز1کوتاه1محلی

0/۷80/۷80/00استفاده1از1فریزر1صندوقی

0/۷80/۷80/00نیروی1زیاد1در1باز1کردن1در1ظروف
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اتاق خواب

0/۷80/۷80/00در1هم1ریختگی1و1چیدمان1نامناسب

0/۷80/۷80/00درهم1ریختگی1و1نصب1نامناسب1کابل1های1الکتریکی

0/۷80/۷80/00امکان1تا1خوردگی1لبۀ1فرش

110/00ارتفاع1نامناسب1تخت

0/۷80/۷80/00نبود1چراغ1خواب

0/۷80/۷80/00نبود1تلفن

110/00استفاده1نکردن1از1دستگیرة1کمکی1در1نشست1و1برخاست

0/۷80/۷80/00تشک1و1بالشت1نامناسب

0/۷80/۷80/00استفاده1نکردن1از1تخت1خواب

سرویس بهداشتی

0/۷80/۷80/00امکان1تا1خوردگی1لبۀ1فرش

110/00ارتفاع1پلۀ1ورودی1سرویس

110/00لغزندگی1کف

110/00نبود1دستگیره1در1ناحیۀ1دوش

110/00نبود1صندلی1طبی

0/۷80/۷80/00درهم1ریختگی1و1بی1نظمی

0/۷810/00استفاده1از1توالت1ایرانی

10/۷80/00نبود1دستگیره1در1اطراف1توالت

0/۷810/00ارتفاع1توالت1فرنگی

0/550/550/01ارتفاع1روشویی*

0/550/550/00ارتفاع1آینۀ1روشویی*

0/۷80/۷80/00نبود1جعبۀ1کمک1های1اولیه

راه پله

0/۷80/۷80/00روشنایی1ناکافی

0/۷80/۷80/00نبود1نرده

0/۷80/۷80/00درهم1ریختگی1و1بی1نظمی

0/۷80/۷80/00نبود1کف1پوش

0/۷80/۷80/00نبود1اختالف1رنگ

110/00ارتفاع1پلکان

حیاط

0/۷80/۷80/00نبود1نرده

110/00ترک1خوردگی1پلکان

0/۷80/۷80/00مشخص1نبودن1مرز1پلکان

0/۷80/۷80/00روشنایی1ناکافی

110/00نبود1سطح1شیب1دار

0/۷80/۷80/00ناهمواری1کف1حیاط

0/۷80/۷80/00نبود1دستگیرة1حمایتی

0/550/550/00ابعاد1بزرگ1حیاط*

پایایی)CVRCVI)sigمتغیر
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راهرو

110/00ناهمواری1کف

0/۷80/۷80/00درهم1ریختگی1و1بی1نظمی

0/۷810/00روشنایی1ناکافی

10/۷80/00ارتفاع1و1مکان1کلید1و1پریز1برق

0/550/550/00ابعاد1در1ورودی*

انباری

0/۷80/۷80/00درهم1ریختگی1و1بی1نظمی

0/۷80/۷80/00دسترسی1نداشتن1به1قفسه1ها

110/00روشنایی1ناکافی

0/۷80/۷80/00جادهی1نامناسب1وسایل

پایایی)CVRCVI)sigمتغیر

)BADL و IADL( جدول 2. نتایج حاصل از روایی و پایایی توانایی عملکردی سالمندان

پایایی)CVRCVI)sigمتغیرها

توانایی1عملکردی1در1انجام1امور1
اساسی

)BADL(

0/00>11لباس1پوشیدن

0/00>11حمام1کردن

0/00>0/۷81مسواک1زدن

0/00>0/۷81نظافت1فردی

11کارهای1آرایشی

0/۷810/00ناخن1گرفتن

0/00>0/۷81استفاده1از1توالت

0/00>11حرکت1در1داخل1خانه

0/00>11جابه1جایی1از1تخت1به1صندلی

0/00>11باال1رفتن1از1پلکان

0/00>11غذا1خوردن

0/00>0/۷81عبادت1کردن

عملکردی1در1انجام1امور1با1استفاده1
از1وسایل

)IADL(

0/00>11استفاده1از1تلفن1ثابت

0/00>11استفاده1از1تلفن1همراه

0/00>11استفاده1از1ابزار1دستی

0/00>11استفاده1از1چرخ1گوشت

0/00>11سبزی1خرد1کن

0/00>11مخلوط1کن1و1همزن

0/00>11آبمیوه1گیری

0/00>11اجاق1گاز
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با1توجه1به1جدول111در1این1پژوهش1ارتفاع1آینۀ1روشویی1و1
سینک1روشویی1در1سرویس1بهداشتی،1وسیع1بودن1ابعاد1حیاط1
و1ابعاد1نامتناسب1در1که1مربوط1به1سیاهۀ1ریسک1فاکتورهای1
ارگونومی1منازل1سالمندان1هستند،1و1امتیاز1کمتر1از10/۷81را1
به1دست1آوردند،1از1پژوهش1حذف1شدند.1با1توجه1به1جدول1
12گشودن1در1با1استفاده1از1زنگ1معمولی1که1مربوط1به1سیاهۀ1
توانایی1عملکردی1سالمندان1در1انجام1کارهای1روزمره1است،1و1
امتیاز1کمتر1از10/۷81را1به1دست1آورده،1از1پژوهش1حذف1شد.

بحث 
آن1 روایی1 و1 اعتبار1 آزمونی1 هر1 مهم1 ویژگی1های1 از1 یکی1
در1 اطالعات1 جمع1آوری1 ابزار1 پایایی1 و1 روایی1 تعیین1 است.1
بسیار1 ارزیابی1سالمتی،1 اجرای1 براي1 ارگونومی،1 پژوهش1هاي1
اعتبار1بخشی1 و1 طراحی1 براي1 پژوهش1 این1 1.]13[ است1 مهم1
سالمندان1 منازل1 در1 ارگونومیکی1 فاکتورهای1 ریسک1 سیاهۀ1
شده1 انجام1 سالمندان1 عملکردی1 توانایی1 ارزیابی1 سیاهۀ1 و1
است.1سیاهۀ1ریسک1فاکتورهای1ارگونومیک1منازل1با1الهام1از1
سیاهۀ1Home1safety1self-assessment1tool1)HSSAT(1و1
افراد1 ابزار1 از1 استفاده1 در1 توانایی1عملکردی1 همچنین1سیاهۀ1

طراحی1و1اعتبار1سنجی1شد1]14[.
در1این1پژوهش1براي1اعتبار1بخشی1به1نتایج1و1تهیۀ1سیاهه1اي1
جامع1مواردی1که1سطح1روایی1پایینی1داشتند1حذف1شدند1که1
می1توان1به1ارتفاع1آینۀ1روشویی1در1سرویس1بهداشتی،1وسیع1
بودن1ابعاد1حیاط،1ناکافی1بودن1فضای1حرکتی1در1آشپزخانه1
اشاره1 معمولی1 زنگ1 از1 استفاده1 با1 در1 گشودن1 همچنین1 و1
شناخته1شده1 فاکتورهای1 ریسک1 که1 است1 ذکر1 به1 الزم1 کرد.1
است؛1 پیشین1 پژوهش1هاي1 با1 همسو1 موارد1 از1 بسیاری1 در1
پژوهشي1 در1 نیز1 1)2010( همکاران1 و1 1Câmara به1طوری1که1

که1با1هدف1آنالیز1کردن1ارگونمیکی1منازل1سالمندان1)حمام1
و1آشپزخانه(1انجام1داده1اند،1نتایج1مشابهي1را1گزارش1کرده1اند1

.]15[
تکرار1 قابلیت1 و1 زمان1 نتایج1طی1 ثبات1 از1 درجه1ای1 پایایی1
آن1هاست.1سنجش1پایایی1عالوه1بر1روش1معمول1آلفای1کرونباخ1
با1روش1های1دیگر1نیز1قابل1اندازه1گیری1است.1در1حالی1که1روایی1
درجه1ای1از1صحت1نتایج1است1و1ابعاد1گوناگونی1دارد.1لذا1ارائۀ1
نتایج1و1آمار1دقیق1و1قابل1اعتماد1توسط1پژوهشگران1می1تواند1
قابل1اعتماد1به1دست1 پایا1و1 از1سنجش1های1 در1نتیجۀ1استفاده1

آید1]16[.1
زیادی1 ابزارهای1 سالمندان1 ارگونومی1 با1 ارتباط1 در1
می1توان1 که1 است1 شده1 ارائه1 مختلف1 زمینه1های1 در1
سالمندان1 در1 سقوط1 پیش1بینی1کنندة1 ابزار1 1به1
)STRATIFY(1Milisen1و1همکاران1)200۷(1و1نیز1پرسشنامۀ1
با1هدف1 1Jafarianو1همکاران1)201۳(،1که1 پژوهشگر1ساختۀ1
سقوط1سالمندان1در1منازل1و1عوامل1مرتبط1با1آن1در1شهر1بابل1
انجام1شد،1اشاره1کرد1]17 ،2[.1در1اکثر1پژوهش1هاي1انجام1شده1
ابزاری1که1به1طور1جامع1فهرست1کامل1ریسک1فاکتورهای1 از1
توانایی1 بر1 مؤثر1 فاکتورهای1 و1 سالمندان1 منازل1 ارگونومیکی1
عملکردی1افراد1را1شناسایی1کند،1استفاده1نشده1است.1بنابراین1
و1 روایی1 لحـاظ1 از1 ارائه1شده1 ابزار1 شد1 پژوهش1سعی1 این1 در1
پایایی1و1همچنین1کامل1و1جامع1بودن1در1سطح1باال1و1مناسبی1

باشد1تا1بتوان1از1آن1در1پژوهش1های1آتی1استفاده1کرد.

نتیجه گیری
با1توجه1به1نتایج1به1دست1آمده،1شناسایی،1تعیین1سیاهه1اي1
همچنین1 و1 ارگونومیکی1 فاکتورهای1 ریسک1 از1 کامل1
فاکتورهای1تأثیر1گذار1بر1توانایی1عملکردی1سالمندان1پیشنهاد1

عملکردی1در1انجام1امور1با1استفاده1
از1وسایل

)IADL(

0/00>11ماکروفر1ـ1ماکروویو

0/00>11کتری1برقی

0/00>0/۷81گردگیری1کردن

0/00>0/۷81با1استفاده1از1جاروبرقی

0/00>0/۷81بخارشویی

0/00>11استفاده1از1ظرف1شویی

0/00>11مرتب1کردن1خانه

0/00>11شست1وشوی1دستی1لباس

0/00>0/۷81استفاده1از1خشک1کن

0/00>0/۷81آویزان1کردن1لباس

0/00>0/۷81خرید1کردن

0/550/550/55گشودن1در1با1استفاده1از1زنگ1معمولی*

0/00>0/۷81استفاده1از1آیفون

پایایی)CVRCVI)sigمتغیرها
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می1شود1توجه1به1نیازهای1سالمندان1در1طراحی1محیط1و1ابزار1
متناسب1با1محدودیت1ها1و1توانایی1های1آن1ها1صورت1گیرد.1این1
امر1می1تواند1در1حل1مشکالت1و1ارتقاي1کیفیت1زندگی1آنها1و1

همچنین1جلوگیری1از1آسیب1ها1بسیار1مهم1باشد.

سپاسگزاری
همۀ1 از1 که1 می1دانند1 الزم1 خود1 بر1 مطالعه1 پژوهشگران1

همکاری1 کمال1 که1 بررسي1 در1 شرکت1کننده1 سالمندان1
یاری1 امر1 این1 در1 را1 ما1 که1 افرادی1 از1 و1همچنین1 داشتند1 را1

رسانده1اند،1مراتب1سپاس1و1قدردانی1را1به1جا1آورند.

تعارض در منافع
بین1نویسندگان1هیچ1گونه1تعارضی1در1منافع1وجود1ندارد.
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