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 چکیذُ

. ا٘دابْ قاس   NEI-VFQ 25ٙدی فطٔت ٔهبحجٝ ای پطؾكٙبٔٝ ایٗ ٔطبِؼٝ ثٕٙظٛض ضٚاٖ ؾ: هقذهِ

ٚ   ایٗ پطؾكٙبٔٝ، اثعاض ا٘ساظٜ ٌیطی ویفیت ظ٘سٌی زض ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ ثیٕبضیٟبی ٔعٔٗ چكٓ ٔی ثبقس

زیاس زٚض،  فؼبِیتٟابی ٔاطتجط ثاب    زضز چكٕی، قبُٔ زیس ػٕٛٔی،  ٔطتجط ثب ثیٙبیی ظیطزأٙٝ 11زاضای 

ٔطتجط ثب ثیٙبیی ،  زیه، فؼبِیتٟبی اختٕبػی ٔطتجط ثب ثیٙبیی، ؾالٔت ضٚحیزیس ٘عفؼبِیتٟبی ٔطتجط ثب 

ٔطتجط ثب ثیٙبیی، ٚاثؿتٍی ٔطتجط ثب ثیٙابیی، ضا٘ٙاسٌی، زیاس ضٍٟ٘اب،      ٔكىالت ایفبی ٘مف ٚ ا٘دبْ أٛض

زاضای زٚ ثراف اناّی ٚ یإیٕٝ     NEI-VFQ .اؾات  ؾاالٔت ػٕاٛٔی   ظیطزأٙٝ 1ٚ  زیس ٔحیطی 

وكٛض ز٘یب ٔٛضز ضٚاٖ ؾٙدی  6زض ثیف اظ  ٔی ثبقس ٚ 1ٔت ٔهبحجٝ ای ٚ ذٛزایفبٚ ثٝ زٚ فط( ا٘تربثی)

 .لطاض ٌطفتٝ اؾت

ٓ پؽ اظ طی ٔطاحُ تطخٕاٝ  : رٍش کار  ، آظٔاٖٛ ویفیات تطخٕاٝ ٚ تؿات پابیّٛت     ٔؼىاٛؼ ، ٔؿاتمی

 .آ٘طا تىٕیُ ٕ٘ٛز٘سافطاز ثیٕبض ٚ ؾبِٓ ٌطٜٚ  زٚؾپؽ . پطؾكٙبٔٝ ٟ٘بیی تٟیٝ قس

ٌّٛوْٛ،  وبتبضاوت،قبُٔ چكٓ ٔعٔٗ ثیٕبض ٔجتال ثٝ ا٘ٛاع ثیٕبضیٟبی  80 ٌیطی اظ ٕ٘ٛ٘ٝ: ثیٕبضاٖ -اِف

ُ    2زغ٘طاؾیٖٛ چكٕی ٚاثؿتٝ ثٝ پیطی ثهاٛضت   3، ضتیٙٛپبتی زیبثتی، یؼف ثیٙابیی ٘بقای اظ ؾابیط ػّا

                                                 
1
 Self- administered 

2
 Age-Related Macular Degeneration 

3
 Low vision 
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یاب وٕتاط زض    30/20ٔیعاٖ ثیٙبیی ایاٗ افاطاز    .زض ثیٕبضؾتبٖ چكٓ پعقىی ٘ٛض تٟطاٖ ا٘دبْ قس 1ؾبزٜ

ثاطای اضظیابثی    .یب وٕتاط زض چكآ ثٟتاط زاقاتٙس     70/20زیس  low visionأب ٌطٜٚ . ط ثٛزچكٓ ثٟت

ٌطٜٚ ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ وبتبضاوت ػالٜٚ ثط ٔطحّٝ اِٚیٝ ٔدسزاً پطؾكاٙبٔٝ  لبثّیت پبؾرٍٛیی پطؾكٙبٔٝ، 

 20ٔٝ ٕٞچٙیٗ ثٕٙظٛض اضظیبثی تىطاضپصیطی پطؾكاٙب  .ٔبٜ ثؼس اظ خطاحی وبتبضاوت تىٕیُ ٕ٘ٛز٘س 2ضا 

ٔاٛضز ٔهابحجٝ لاطاض ٌطفتاٝ ٚ     ٞفتٝ ثؼس ثاطای ثابض زْٚ    1-3٘فط اظ ثیٕبضاٖ ثبؾتثٙبی ٌطٜٚ وبتبضاوت، 

  .پطؾكٙبٔٝ ضا تىٕیُ وطز٘س

٘فط اظ ظ٘بٖ ٚ ٔطزا٘ی وٝ ثٝ ٞیچیه اظ ثیٕبضیٟبی فٛق ٔجاتال ٘جٛز٘اس ٚ یاب ػیاٛة      30: افطاز ؾبِٓ -ة

ایاٗ افاطاز   زیاس  . ٛاٖ ٌطٜٚ وٙتطَ زض ٘ظط ٌطفتٝ قس٘سا٘ىؿبضی انالح قسٜ ثب ػیٙه یب ِٙع زاقتٙس ثؼٙ

اطالػبت ایاٗ ظیطٌاطٜٚ خٟات ؾاٙدف لبثّیات پبؾارٍٛیی       . یب ثیكتط زض چكٓ یؼیف تط ثٛز 25/20

ثؼالٜٚ زض اضظیبثی ا٘ؿدبْ زضٚ٘ی ٘یع ایٗ ظیطٌطٜٚ ثاٝ وابض ٌطفتاٝ    . پطؾكٙبٔٝ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفت

 .قس

 ٚ زض ثؼسٞط ظیطزأٙٝ زض ؾٛاالت وطٚ٘جبخ  تؼییٗ آِفبی اظ 3دبْ زضٚ٘یا٘ؿ، زض ثؼس  2پبیبیی ثطای تؼییٗ

ٝ  ، اظ 4تىطاضپصیطی ٖ  حبناُ اظ intraclass correlation coefficient (ICC ) ٔحبؾاج  5ثابظآظٔٛ

                                                 
1
 Consecutive 

2
  Reliability 

3
  Internal consistency 

4
  Reproducibility 

5
  Test-retest 
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3ٚ ٔتٕابیع   2ضٚایای ٍٕٞاطا   زض زٚ ثؼاس پطؾكاٙبٔٝ   1ضٚایی ؾابذتبضی  .قس اؾتفبزٜ
یاطیت  تؼیایٗ  ثاب   

ٕٞجؿتٍی ثیٗ ایتٓ یطیت آٖ ثب آٖ ٚ ٔمبیؿٝ ٔطتجط  ت ٚ ظیطزأٙٝ ٞبیؾٛاالٕٞجؿتٍی پیطؾٖٛ ثیٗ 

تؼیایٗ  ثاطای  ٘یاع   Known group validity comparison .ثطضؾی ٌطزیاس  ٚ ؾبیط ظیطزأٙٝ ٞب

ٗ  . قاس ثطضؾای  ثیٗ زٚ ٌطٜٚ ثیٕبض ٚ ؾبِٓ ثب اؾتفبزٜ اظ ضٌطؾیٖٛ ذطی لسضت تٕبیع اثعاض   ثاطای تؼیای

5ثعضٌای اراط   قبذم اظحؿبؾیت اثعاض ثٝ تغییطات ٚ ٕ٘بیف  4لبثّیت پبؾرٍٛیی
ثاسیٗ   .اؾاتفبزٜ قاس   

لجُ ٚ ثؼس اظ خطاحی وبتبضاوت ثاط ا٘حاطاف     حیطٝ تفبٚت ٔیبٍ٘یٗ ٞطزض ثیٕبضاٖ وبتبضاوتی تطتیت وٝ 

ٕٞچٙیٗ ٔبتطیؽ ٕٞجؿتٍی ؾٛاالت ٚ ظیطزأٙٝ ٞب  .زض ٌطٜٚ ؾبِٓ تمؿیٓ ٌطزیس ظیطزأٙٝٔؼیبض ٕٞبٖ 

 . ثطضؾی ضٚایی اثعاض اظ زازٜ ٞبی تٕبْ ٌطٟٚٞب ثب ٞٓ اؾتفبزٜ قسزض . تؼییٗ ٌطزیس

خاع  زأٙاٝ   وّیٝ ظیطزأٙٝ ٞاب ثاٝ   ثطای آِفبی وطٚ٘جبخ پبیبیی زض ثؼس یبفتٝ ٞب ٘كبٖ زاز وٝ : یافتِ ّا

ٛ  7/0زض وّیٝ ظیطزأٙاٝ ٞاب ثابالی     ICC. زٛث 7/0ثبالی زاقت  68/0وٝ آِفبی  ضا٘ٙسٌی  زض ثؼاس  .زثا

ایاتٓ ٞاب اضتجبطكابٖ ثاب     % 70. زاقاتٙس  4/0ثابالی   ٕٞجؿاتٍی  ثب ظیطزأٙٝ ذٛز یتٓ ٞبا% 100 ،ضٚایی

زض وّیٝ حیطٝ ٞب پؽ ضٌطؾیٖٛ ذطی ٘كبٖ زاز وٝ . ظیطزأٙٝ ذٛزقبٖ ثیكتط اظ ؾبیط ظیطزأٙٝ ٞب ثٛز

ٕ٘طٜ ویفیت ظ٘سٌی افاطاز ؾابِٓ ثطاٛض ٔؼٙابزاضی ثابالتط اظ      رسٚـ وٙٙسٜ ؾبیط ٔتغیطٞب ٔاظ حصف ارط 

زض ثؼس لبثّیت پبؾرٍٛیی ٘یع أتیبظ وّیٝ ظیطزأٙٝ ٞب پؽ اظ خطاحای وبتبضاوات تغییاط     .ضاٖ اؾتثیٕب

                                                 
1
  Construct validity 

2
  Convergent validity 

3
 Discriminant validity 

4
  Responsiveness 

5
  Effect size 
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زض حیطاٝ   ،09/15تاب   91/2 :زض ظیطزأٙٝ ٞبی ٔطتجط ثب ثیٙبیی قبذم ثعضٌی ارط)ثعضي ضا ٘كبٖ زاز 

 .(16/1 :ؾالٔت ػٕٛٔی

  

لجَٛ اثعاض ٔصوٛض زض قطایط وكٛضی  ٘تبیح ٔطبِؼٝ حبوی اظ ضٚایی ٚ پبیبیی لبثُ: بحث ٍ ًتیجِ گیری

ٔی ثبقس ٚ ٔیتٛاٖ اظ آٖ زض تؼییٗ ویفیت ظ٘سٌی ثیٕبضاٖ ٔجتال ثٝ ثیٕبضیٟبی ٔاعٔٗ چكآ اؾاتفبزٜ    

 NEI-VFQوٝ ثٝ ضٚاٖ ؾٙدی ٘تبیح ایٗ ٔطبِؼٝ ثب ؾبیط ٔطبِؼبت ا٘دبْ قسٜ زض ؾبیط وكٛضٞب . ٕ٘ٛز

ٕٛ٘ٝ ٌیطی ٘تبیح ایٗ ٔطبِؼٝ لبثاُ تؼٕایٓ ثاٝ وّیاٝ     أب ثب تٛخٝ ثٝ ٘حٜٛ ٘ .ٕٞرٛا٘ی زاضزپطزاذتٝ ا٘س 

ثیٕبضاٖ ٔطثٛطٝ ٕ٘ی ثبقس ٚ الظْ اؾت خٟت ٔمبیؿٝ ٔطبِؼبت ٚؾایؼتط ثاب حدآ ٕ٘ٛ٘اٝ ٚ پطاوٙاسٌی      

 .ثیكتط ا٘دبْ قٛز تب أىبٖ ٔمبیؿٝ ٞبی ثیٗ وكٛضی ٔیؿط ٌطزز

 ویفیت ظ٘سٌی، پبیبیی، ضٚایی، فبضؾی،  NEI-VFQ: کلیذٍاشگاى




