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 مقدمه

است که سالمندان دارای مشکالت عدیده جهت ناشی از این ضرورت توجه همه جانبه به سالمندان .سالمندان نیازمند توجه هستند

سالمتی هستند ودر  دوره سالمندی ،سالمندان در معرض تهدیدات بالقوه ای نظیر بیماری های مزمن ،تنهایی؛انزوا وعدم برخورداری 

. سالمت سیستم اعصاب دید هستنداستقالل فردی اشان مورد ته،ذهنی از حمایت های اجتماعی بوده و به دلیل ناتوانی های جسمی و 

  برای حفظ تحرک به صورت بی خطر و انجام فعالیت های روزمره و فعالیت های ابزاری زندگی ضروری است.نیز  و اسکلتی 

معه زندگی کند.اما به دلیل افزایش انجام فعالیت های روزانه به فرد سالمند این امکان را می دهد که مستقل شده و با استقالل در جا

ن ،ازبین رفتن توده عضالنی و ضعف اغلب عضالت به خصوص عضالت پروکسیمال و ایجاد عارضه واسن و کاهش تراکم استخ

 زانوی بی ثبات عضله چهار سر ران تحرک فرد سالمند با مشکل روبرو است.

د که در جامعه باعث صرف هزینه شده و کیفیت زندگی سالمندان را ناتوانی در فعالیت های روزمره از جمله شرایط مزمن می باش

 از مهمترین اجزای زندگی هستند.ADLه نهای  روزافعالیت باید به این نکته توجه کرد که  کاهش می دهد.

توانا ساختن مددجو برای استقالل و عدم وابستگی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از وظایف مراقبتی کارکنان ، در علوم مراقبتی نوین

ست كه منجر به  دوران این در ابستگي م و  واعدل ستقالرداري از ابرخوبهداشتی است.لذا یکی از اهداف مراقبت از سالمندان ، 

 ی شود.مبهتر  ل  شخصي كنترس حساو استگي جسمي ـبوااهش  ـك،  شترـایت بیـضس   رساـحا

مي ان ندگي سالمنداري زبزه و امري  روزسي سطح فعالیتهاربران سالمنددي عملكرل ستقالاشیابي  ي ارزها هرابهترین از یكي 

شتي  اكز بهدامرن كناركار ختیاان را در اسالمندي هازمنطبق با نیاو مناسب ي یزرجهت برنامه زم الت   طالعاا  می تواند باشد كه

 تعیین کننده سالمت باشد.مهم    ي هارفاكتواز ند اتو میل عملکردی ستقالامنفي و  مثبتات  ثراتعیین و درمانی قرار دهد. 

درصد دچار وابستگی کامل و  زمین  01به انجام فعالیت های روزمره خود نیستند و از سن بازنشستگی به بعد یک چهارم افراد قادر 

  از استقالل سالمند است.جنبة مهمي  ة گوكنندزبا،  ADLتوانایی انجام دادن  گیری می شوند.

 د.یر می توان استفاده کربنابراین با توجه به اهمیت استقالل سالمندان برای ارزیابی عملکرد سالمندان از ابزار ها و مقیاس های ز

ADL: Activity of Daily Living 

لیتهای دهد. فعا ود که فرد به منظور حفظ خویشتن وکسب استقالل در زندگی روزمره اش انجام میشبه بخشی از فعالیتها اطالق می 

 تواند در دو گروه جای بگیرد: روزمره می

0-BADL  فعالیت های پایه زندگیBASIC Activity Of Daily Livingضعیت وبه ن دادن ساماي ظاهرت و  و مثل مسافر

 ظاهری



 
 

INSTRUMENTAL Activity of Daily Living: IADL 

2-IADL  مثل تلفن زدان و تمیز کردن خانه زندگیفعالیت های کار ساز 

ن موجب کمک به متخصصیبیماران بستری در بیمارستان به خصوص بیماران  با شرایط حاد مانند سکته مغزی حاد  ADLارزیابی 

با انجام مداخالت درمانی در زمان ADLبرای برنامه ریزی درمانی بهتر و  ترخیص به موقع می  شود و  ارتقای سطح استقالل در

ر ور فعا  ل تر  فرد  دحضمناسب ، می تواند منجر به روحیه شادتر ،اعتماد به نفس باالتر و  سطح کیفی مطلوب تر در زندگی و 

  ی اجتماعی ؛شغلی و فردی شود.فعالیتها

سریع ن و ساآ هایي ن موآز انوـه عنـ( بIADLدگي )ـناري ززـبي ااـت هـفعالی(و ADLدگي )ـنه زرـمي روزاـتهـفعالیي اـهاربزا

 د .  ـناه ـگرفتار رـد قـتاییرد مون ناآمستقل د بستگي یا عملكرظ والحاان ازیابي سالمندارزجهت 

، نددبوان نه ناتوروزاندگي ،جیلیت،والس نشان داد که سالمندانی که الاقل در یک فعالیت ابزاری زیورندآ، هاشميرنتایج تحقیق نو

س از تر، شتندار دانة غیرطبیعي قرروزاندگي اري زبزهای افعالیت وه گردر ني كه اسالمندو در شتند داگي دفسري در اسابقة بیشتر

 د.بیشتر بودن فتاا

درصد مستقل نسبی و  59/91درصد مستقل مطلق و 32/6از ساکنان سرای سالمندان0831سال  اري درشهسوو یغمایي ، فتحي

 درصد وابسته مطلق بودند. 63/9

ن عااذغیر فرهنگ بومي گی به استفاده از ابزارهای خارجی بیي ؛ خلف عشایر، ؛ كبرفهیمي  حسن ، ؛ امالحت ن ، و درود  نستر

قرار دارد را مورد توجه قرار نمی دهد مانند وضو گرفتن و شرکت در مراسمات و مسایلی که در فرهنگ و شرع ما ند ِدار

 و شستن لباس با دست مذهبی،نگهداری از نوه ها،پاک کردن سبزی

درصد گزارش نموده  81را   ه ـني روزااـفعالیتهدر سایل ده از وستفاان در  االمندـل سـكامل تقالـسان ازـمید مطالعه خودر نجاتي 

 است.

درصد در فعالیت های  8/22درصد در فعالیت های روزانه ، 6/86سال 3پس از 2100کی،واالس ،جونز،کاسکی در سال ولیتس

 درصد در تحرک افت مشاهده کردند. 80ابزاری زندگی ،

  وندگي زنه ي روزافعالیت هاي سي   هارنسخه فاروایی و پایایی  59 در سال بخت  ( و مجتبی آزادتنجاني ي .) پریسا طاهر

 دادند .انجام ندگي  اري زبزان و فعالیت های اسالمند

 كه میانگینن داد نشا یی ایي همگرروانتایج 

 ب و نامطلوب به طور معنی داری متفاوت است.ضعیت شناختي مطلووبا ان سالمندوه گردر دو  IADLوIADLات  نمر



 
 

مختلف ني ـسي اـهوه رـاختن گـایز سـه متمـبدر اـي قـسربررد وـمي اـهاربزاكه ن داد نیز نشاه شناخته شدي هاوه یي گرنتایج روا

ه ـه بـا توجـبو تند ـهسردار وـوبي برخـایي مطلـپایو ي ـیایرانی  از روا IADL و          ADLي    اـ: نسخه   هنتیجهمی باشد. 

ت ــامل نظافــشADL ي یتم هااز آن ها استفاده شود .آتحقیقاتي پروژه های   د در  ها توصیه مي شوآن  يگیرره كاـگي بداـس

لت اتوده از ستفاع و ادرار و ادفوـمل رـكنتدن، رـكم اـحم، فتنن، راه رجابه جا شدن، یدــپوشس اــلبردن، وــخا ذــغ، يــشخص

 ست.ا بهداشت فردی

ختصاصي ر اهشي كه   طووما هیچ پژاند ابه ر  به گرفته كارا   ADLو IADLي اـهاربزاما ر شوكدي در متعدت ه مطالعاـگرچا 

 نیست.د خته باشد موجوداها پراربزان     ـیاایي ـپایو ي ـیرواي ـسربا حجم نمونه مناسب به برو 

 

 : ایتمی ADL 7در پرسش نامه 

 امتیاز است:ه ـسداراي تم ـیآهر  

 امتیاز  2مستقل *           امتیاز  0نیازمند کمک *       امتیاز 1وابسته * 

 .باشد می 09-1 از ADL کلی  شاخص   

 .دشو مي يبند  مستقل انعنو به09-00  دـمنزنیا انوـعن   به تا01-1  ،بستهوا انعنو به 6  تا 1 هنمر

 IADL    ي ــیتمآ9نسخه: 

 :از تند    رن پرسشنامه عباـیاي ازـجد .   امي گیرار قرده ستفارد اموان بالیني سالمندي اـیط  هـمحدر سیعي ر وطو  بهار بزاین .ا 

سایط ده از وستفا، ادگيـنج زاـخرید مایحت،شستن لباس،ل، منزي هاركام نجاا،   اساختن غذده اـمف دارو، آرـمص، نـتلفده از ستفاا

 ج .خرو خل ل دتركنو ،تعمیر جزئی منزل نقلیه 

امتیاز و  0نیازمند کمک *  امتیاز ، 1بسته وا* سه گزینه داراي یتم آست كه هر رت این صوابه  IADL پرسشنامه اري ذـگه  نمر

 امتیاز می گیرد. 2مستقل *

 مندزنیا   زمتیاا(  3-1) بستهوا هـطبق هـس از يـیك در كند می كسب كه اي مي هنمر به توجه با نيدموآز هر و ستا03 تا صفر از

 .دگیر  می( 09-03) زمتیاا مستقل  ،(   5-08)  كمك

 

 



 
 

   IADLنمره کلی 

ه هندن دباال نشاز متیااكه ري به طو، شدي بسته تقسیم بندواكامال و بسته واكمي ، ً سته  مستقلدبه سه ه كسب شدزات متیاس اساابر 

 د.  بود بیشتر فرل  ستقالدي اعملكر

 

Adl  1اصال نمی توانم 0با کمک انجام می دهم 2میدهممستقل انجام 

    غذا خوردن

    پوشیدن و درآوردن لباس

    راه رفتن

    انجام کارهای مربوط به ظاهر

    حمام یا دوش گرفتن

به رختخواب یاتخت رفتن و 

 درآمدن

   

    دستشویی رفتن

IADL 1توانم اصال نمی 0با کمک انجام می دهم 2مستقل انجام میدهم 

    استفاده از تلفن

    استفاده از وسایل نقلیه عمومی

    خرید مواد غذایی و پوشاک

    آماده کردن غذا

    شستن لباس های شخصی

مصرف دارو به صورت 

 صحیح و به موقع

   

    انجام دادن کارهای منزل

    کنترل دخل و خرج خود

 

 



 
 

 بسیار استفاده می شود.  Barthel و  Katz Indexروزمره زندگی دو آزمونبرای ارزیابی عملکرد فعالیتهای 

 انجام شد.0852در سال  روانسنجی فرمهای کوتاه  مقیاس بارتل توسط زهرا تقربی ،خدیجه شریفی ،زهرا سوگی 

وسط ت که بطور گسترده تمعمولترین ابزاری اس بارتلجهت بررسی سطح توانمندی در انجام فعالیتهای روزمره در این زمینه مقیاس 

ران و پرسنل بهداشتی درمانی مورد استفاده قرار گرفته است. نسخه اورجینال  این پرشس نامه به زبان انگلیسی و توسط گپژوهش 

عضالنی و -این آزمون برای اختالالت عصبی در امریکا تدوین شده است . 0569دوروتی بارتل و ماهونی فلورنس در سال 

و همکارانش در مرکز تحقیقات سکته مغزی اصفهان به زبان   Oveisgharanتوسط  2116تدوین شد و در سال اسکلتی -عضالنی

 پایایی آن در بیماران سکته مغزی مورد بررسی قرار گرفت. -فارسی ترجمه شد و روایی

 Modified Barthelسوالی تجدید نظرشده   می باشد .یکی از این نسخ تحت عنوان01دارای دو نسخه مقیاس بارتل   

Index/MBI می باشد .نسخه دیگر توسطCollinامتیازی می گویند  21لیس پیشنهاد شده که به آ ن  نسخه گو همکاران در کشور ان

 تمایز در طریقه نمره دهی است.

به جزئیات بیشتر توجه و برای گزینه های هر سوال تعاریف مفصل درنظر گرفته شده است؛ به عبارت دیگر این  کاملدر نسخه 

نسخه  به تغییرات جزئی نیز حساس است. در تعداد اندکی از مطالعات خارجی ویژگیهای روانسنجی نسخ کوتاه مقیاس بارتل بررسی 

 شده است.

 در رابطه با نمره دهی:

  امتیاز 09وضعیت تحرک" 

 امتیاز؛ 09به گویه های" انتقال از صندلی به تخت وبرعکس   " 

حمام " از ویلچر" ودر استفاده   امتیاز و  01باال و پایین رفتن از پله" ؛" استفاده از دستشویی "  و کنترل ادرار"؛ هر کدام حداکثر

 امتیاز اختصاص داده شده بود .  9کردن" هر کدام حداکثر 

و نمره باالتر  91-1سوالی  9ه پرسش نام 99-1امتیاز سوالی  9و با توجه به ماهیت گویه های هر پرسشنامه،پرسشنامهبراین اساس 

 بیانگر وضعیت بهتر است.

 

 

 



 
 

Barthel INDEX OF ADL   

 

 1-01استفاده از دستشویی

 1وابسته=

 0با کمک بیشتر کارش را خودش انجام می دهد=

 2مستقل=

00  -0مدفوع کنترل  
 

0ا دارد=مبی اختیاری یا نیاز به ان  

1گاه گاهی به ندرت یا یک بار درهفته=  

2بدون مشکل=  

 1-01انتقال

 1قادر نیست=

    0باکمک یک یا دونفر منقل می شود ولی می نشیند. =

           2کمک کمی نیاز دارد=

 8مسقل=   

5-  0  فردی بهداشت  

0دارد= کنیاز به کم  

،شانه کردن ،مسواک زدن  برای شیو کردن مو ،صورت

1کمک می خواهد=  

 

 1-01ویلچر/  تحرک

           1قادر نیست=

 0استفاده از ویلچر=  

           2باکمک یک نفر دیگر=

 8مستقل=   

 00-0پوشیدن لباس
 0وابسته=

 1در نیمی کمک نیاز دارد=

 2مستقل=

 1-01باال و پایین رفتن از پله

           1قادر نیست=

                  0نیازمند کمک=  

 2مستقل=   

 1-01خوردن غذا

 1قادر نیست=

برای قطعه کردن یا مثال کره مالیدن بر روی نان نیاز به کمک 

 0دارد=

 2مستقل در تهیه و...=

 1-1حمام کردن 

            1وابسته=

 0غیر وابسته=

 

 01-1ادرار کنترل

  1=،سونداژ اختیاری بی

  0=ساعت 29 در بار0 حداکثر گاهی گاه 

 2=ندارد مشکل روز 1 از بیش برای

 



 
 

 

 تعیین کرده و بیانگر وضعیت بهتر است.011-1در مقیاس نه د روزامختلف عملكرد بعاد را   در ارـنایي فاتوار بزاین ع امجمودر 

   1-21      وابستگی جرئی  و  55-50 *وابستگی متوسط   ،  51-60  * وابستگی شدید  ؛61-21  *وابستگی کامل

 مستقل است. 011    *نمره

شاخص استقالل در فعالیت روزمره زندگی کاتز در افراد سکته مغزی ایرانی نوشته  –بازآزمون نسخه فارسی شده -پایایی آزمون 

 طیبه محمدی نژاد 

 

Katz:  

 ان،سالمند نةروزا ندگيز يها  فعالیت سنجش ايبر اريبزا ساختن ايبر شتال در نیز فجا و نجكسو ،یتزوموسكو رد،فو ،كاتز

انه  روز  های زندگی روزانه  فعالیت"به و حصالا بعدها كهکردند  حياطر را شناختي   و شناختي روان  دكرركا سنجش سمقیا یك

 و تنها شامل : اردند سیرمقیاز شاخص ینا.  شد ینوتد يسالمند در مزمن ريبیما نمادر و تشخیصجهت  معروف شد. كاتز

 بود. ردنخواغذ و دداريخو ن،شد جاجا به   ،فتنر ستشویيد ن،پوشید سلبا ،گرفتن دوش

 

ها میباشد. از خصوصیات  قابلیت اجرا آن در مراکز نگهداری بیماران انجمن barthelدر مقایسه با Katzاز ویژگیهای شاخص 

باشد، در نتیجه از دست  سختی یا شدت ( می)راساس سلسله مراتب این است که بر اساس نمره بندی  آیتمها ب Katzمهم شاخص  

 .ندک رفتن توانایی در انجام فعالیتهای روزمره زندگی و بهبودی بعد از آن را به دنبال ضایعه و سالمندی به خوبی پیش بینی می

 آیتیمهای آن به معنای واقعی در سطح پایه فعالیتهای روزمره زندگی می باشد. 

 

 

 

 

 



 
 

 

KATZ BASIC ADL 

 1خیر وابسته= 0بلی مستقل = 

   مدفوع کنترلو کنترل ادرار 

   کردن حمام

   لباس پوشیدن 

   دستشویی رفتن

   غذا خوردن

   جابه جا شدن

 

 

 

ارتل  به بدر بیماران سکته مغزی حاد، سندرم داون، پولیو، آرتریت روماتوئید سرپایی قابلیت اجرایی بهتری دارد. و katzآزمون

 صورت عام، دارای قابلیت اجرا میباشد.

نتایج این مطالعه نشان میدهد که شاخص کاتز در بیماران 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.

آیتم فعالیت های و پایه روزمره زندگی )حمام کردن، لباس پوشیدن، دستشویی رفتن ،غذا خوردن ،جابه جایی،  6شاخص کاتز شامل 

دقیقه توسط مشاهده ، مصاحبه)با خود فرد، مراقب اصلی، همچنین با استفاده از تلفن(  9باشد که در مدت  کنترل ادرار و مدفوع(می

 = وابسته         1=مستقل 0هی می شود.قابل ارزیابی است.هر آیتم در دو بخش نمره د

 

که تفاسیر استقالل)بدون نظارت، هدایت و کمک شخصی (و وابستگی)با نظارت، هدایت، کمک شخصی یا مراقبت کامل (در آزمون 

ر نقص یا کمت2نقص متوسط و نمره  9است نمره  6قید شده است .پاسخ آیتمها از طریق بله/خیر میباشد و حداکثر نمره این آزمون 

 عملکردی شدید را نشان می دهند.

 در این مطالعه پایایی پرسش نامه تایید شد.



 
 

 بررسی استقالل سالمندان بازنشسته وعوامل موثر درآن در رشت

 0851نسرین معصومی.دکتر عاطفه قنبری و... در سال 

 است . 1وابسته    0با کمک  2صورت مستقل پاسخ دارد که به  8آیتم بوده که هر قسمت 7پرسش نامه کاتز دارای در این مطالعه 

 است: 09-1نمره نهایی از 

 مستقل  09-00نیازمند کمک                          01-1کامال وابسته                                    6-1نمره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lawton  ابزار برای(ADL) 

دارای امتیاز  8قسمت هر قسمت از  5با استفاده از پرسش نامه التون :که دارای توانایی انجام فعالیت های روزمره توسط وسایل 

 امتیازمی باشد 03-1امتیاز در کل  2-1مسقل ،وابسته ،با کمک می باشد.نمره دهی 

 :مستقل 03-09: با کمک                              08-5:کامال وابسته            1-3

ایی هم در جهت پای از اعتبار محتوی استفاده شد.)توسط اساتید دانشگاه علوم پزشکی رشت و تهران( جهت تعیین اعتبار پرسش نامه

 درصد تایید شد. 53تعدای سالمند پایایی ابزار  

INSTRUMENTAL LAWTON OF IADL 

 تلفن کردن

 2مستقل=

 0با کمک=

 1وابسته=

 مرتب کردن منزل

 2=مستقل

 0=کمک با

 1=وابسته

 توانایی حرکت

 2=مستقل

 0=کمک با

 1=وابسته

 

 

 خرید کردن

 2=مستقل

 0=کمک با

 1=وابسته

 شستن لباس ها

 2=مستقل

 0=کمک با

 1=وابسته

 کنترل دخل و خرج

 2=مستقل

 0=کمک با

 1=وابسته

 آماده کردن و خوردن غذا

 2=مستقل

 0=کمک با

 1=وابسته

 توانایی انتقال

 2=مستقل

 0=کمک با

 1=وابسته

 کردن دارو هااستفاده و آماده 

 2=مستقل

 0=کمک با

 1=وابسته
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