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مقاله اصلی

پایایی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان -ویرایش دوم ) (MABC-2در
کودکان اوتیسم  3تا  16ساله شهر تهران
تاریخ دریافت -98/08/20 :تاریخ پذیرش98/11/ 01 :
خوران1

هادی
عبداهلل قاسمی*2
میثم رضایی3
معصومه شجاعی4
1دانشجوی دکتری رفتار حرکتي-رشد حرکتي گروه تربیت بدني و
علوم ورزشي ،دانشكده علوم انساني ،واحد علوم و تحقیقات،

خالصه
مقدمه :اوتیسم به عنوان یک اختالل رشدی همواره کودکان را با مشكالتي در زندگي روزمره
همراه مي سازد و پیوسته او را بهسوی انزوا و دوری از جامعه سوق ميدهد و یافتن ابزاری پایا برای
این اختالل به عنوان یک نیاز است .هدف از این تحقیق تعیین پایایي مجموعه آزمون سنجش حرکتي
کودکان-ویرایش دوم برای کودکان 3تا  16ساله مبتال به اوتیسم در تهران است.
روش کار :به این منظور از جامعه پژوهش مشتمل بر کودکان دارای اختالل اوتیسم تعداد 100
کودک  3تا  16سال انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در این پژوهش ،مجموعه آزمون سنجش

دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران

حرکتي کودکان-ویرایش دوم بود ،دادهها توسط دو آزمونگر که با نحوه اجرای آزمون آشنایي

 2استادیار گروه تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشكده علوم انساني،

داشتند و بر اساس دستورالعمل کتابچه راهنمای آزمون جمعآوری شد .پایایي بین آزمونگرها و

واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران

آزمون-آزمون مجدد ب ا فاصله زماني دو هفته ای و پایایي همساني دروني محاسبه شد .تجزیه و تحلیل

 3استادیار گروه تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشكده علوم انساني،
واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مشهد ،ایران
 4دانشیار گروه رفتار حرکتي ،دانشكده علوم ورزشي ،دانشگاه
الزهرا ،تهران ،ایران.

داده ها با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  23انجام شد .سطح معني داری  p<0/01در نظر گرفته شده
است.
نتایج :پایایي بین آزمونگرها از طریق محاسبه ضریب همبستگي درون طبقه ای برای مهارت چاالکي
انگشتان  ،0/973مهارت دریافت و پرتاب  0/948و مهارت تعادل  0/967و نمره کل آزمون0/970
بود .در پایایي درون آزمونگر ضریب همبستگي برای مهارت چاالکي انگشتان  ،0/950مهارت

Email: a_gh_m2003@yahoo.com

دریافت و پرتاب  0/902و مهارت تعادل  0/942و نمره کل آزمون 0/948بدست آمد .ضریب آلفای
کرونباخ به منظور بررسي همساني دروني آزمون ،در مهارت چاالکي انگشتان  ،0/856مهارت
دریافت و پرتاب  0/836و مهارت تعادل  0/924و نمره کل آزمون 0/917بدست آمد.
نتیجه گیری :بر پایه یافته های بدست آمده مي توان نتیجه گیری نمود که این آزمون را به عنوان
آزموني پایا جهت سنجش رشد حرکتي کودکان و نوجوانان اوتیسم شهر تهران مي توان بكار گرفت.
واژگان کلیدی :اختالل اوتیسم با عملكرد باال ،سنجش حرکتي کودکان ،پایایي ،آزمون استاندارد،
رشد حرکتي
پی نوشت :این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.
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مقدمه

هادی خوران و همکاران

عصبشناختي و بیوشیمیایي مغز است .اوتیسم با آسیب شدید

سالهای اولیه رشد ،توانایيهای بالقوه حرکتي شروع به

در تعامل اجتماعي و مهارتهای ارتباطي ،حرکتي و نیز وجود

شكوفایي و بالیده شدن ميکند .میزان مهارتهای کسبشده در

رفتارها ،عالیق و فعالیتهای کلیشهای مشخص ميشود(.)4

این دوران نقش بنیادیني در انتقال این تجربیات به الگوهای

هرساله بر آمار کودکان مبتالبه اوتیسم افزوده ميشود تا جایي

حرکتي پیشرفته در آینده دارد .بسیاری از متخصصان رشد

که موسسه ملي بهداشت روان آمریكا2میزان شیوع این اختالل

حرکتي برنامهریزی فعالیتهای بدني متناسب با سطوح رشدی

را در سال  ،2010یک مورد در هر  99نفر تخمین زده است(.)2

نوباوگان ،کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن را امری بسیار مهم

ازآنجایيکه اوتیسم بهصورت یک طیف تعریف ميشود،

ميدانند .با توجه به نقش مهم رشد مهارتهای حرکتي در

مشكالت حسي و حرکتي ،رفتارهای کلیشهای و وسواسي،

دوران کودکي شناسایي ،پیشگیری و درمان بهنگام اختالالت

مشكالت زباني و مشكالت اجتماعي در این کودکان مشاهده

حرکتي در دوران کودکي توجه متخصصان زیادی را به خود

ميشود .اکثر تحقیقاتي که توانایيهای حرکتي را در کودکان

جلب کرده است( .)1اکثر کودکان در کالسهای تربیتبدني

 ASD3بررسي کردهاند همگي وجود اختالل و تأخیر

مهارتهای حرکتي را سریع بدون مشكل خاصي یاد ميگیرند.

مهارتهای حرکتي بنیادین را در این کودکان گزارش

با اینوجود برخي از آنها در یادگیری مهارتهای حرکتي با

کردهاند( .)5-9این کودکان در اجرای مهارتهای بنیادین در

مشكل مواجه بوده و از شایستگي حرکتي الزم جهت مقابله با

اوایل کودکي اختالل نشان ميدهند که درنهایت بر تمامي

نیازهای حرکتي زندگي روزمره خود رنج ميبرند .این کودکان

جنبههای رشدی فرد تاثیرمنفي خواهد گذاشت .شروع اوتیسم

در مقایسه با همساالن خود در فعالیتهایي مانند نوشتن ،نقاشي

احتماال پیش از سهسالگي است( )2و عليرغم شروع زودهنگام

کردن ،استفاده از وسایل ،دویدن و پریدن مشكلدارند(.)2

نشانهها ،اغلب شناخت این سندرم تا چند سال بعد اتفاق

اختالالت رشدی همواره با مشكالتي در زندگي روزمره همراه

نميافتد ،تفاوت در اجرای کودکان  ASDبا افزایش سن بیشتر و

است که پیوسته کودک را بهسوی انزوا و دوری از جامعه سوق

تأثیرگذارتر نیز خواهد شد .بنابراین بسیاری از کودکان

ميدهد .این گروه از کودکان دارای اختالالت گوناگوني هستند

فرصتهای مداخله زودهنگام را که ممكن است آسیبهای

که دامنه بسیار وسیعي از مشكالت حرکتي را شامل ميشود(.)3

شدید و پایدار همراه با اوتیسم را تعدیل کند ،از دست

متخصصین و پژوهشگران بهمنظور شناسایي زودهنگام اختالالت

ميدهند( .)11 ,10در سالهای اخیر ،تدوین ،توسعه و استفاده از

رشدی کودکان مبتالبه انواع مشكالت حرکتي ،بررسي روند

آزمونهایي که بتوانند به بهترین نحو متغیرهای شایستگي ،تبحر،

رشد و تكامل آنان در سنین مختلف ،تدوین برنامهریزی

هماهنگي ،عملكرد و رشد حرکتي را بسنجند ،یكي از

آموزشي و ارزیابي کیفیت این برنامهها ،ناگزیر به استفاده از

موضوعات اساسي در زمینه رشد حرکتي و سنجش آن در

ابزارهایي هستند که از روایي و پایایي قابل قبولي برخوردار

کودکان است( .)12بااینكه عملكرد و اجرای حرکتي بهعنوان

باشند .از این ابزارها هم بهعنوان ابزارهای کلینیكي و هم

تنها عامل مهم در تشخیص اوتیسم نیست ولي شدت اختالالت

غربالگری استفاده ميشود .ارزیابي منظم و استفاده از ابزارهای

حرکتي در اوتیسم بهقدری شایع است که محققان حوزه اوتیسم،

پایا و روا ،بخش ضروری هر فرآیند برنامهریزی است و ميتواند

اختالالت حرکتي را نیز بهعنوان یكي از معیارهای شناسایي

به برنامههای مؤثرتر و کاراتر منجر شود .یكي از اصليترین

اوتیسم محسوب مينمایند .)8( .در حال حاضر در سطح دنیا

بیماریهای رشد و نموی اوتیسم 1است که یک اختالل
1

- pervasive developmental disorder

National Institute of Mental Health

2-

)-Autism spectrum disorder

3
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ابزارهای ارزیابي فراواني برای اندازهگیری توانایيهای حرکتي

بود .بااینحال تفاوت میان فرهنگها در تعدادی از آیتمهای

یافت ميشوند .بهطور خاص ،صدها آزمون رسمي چاپشده و

آزمون یافت شد .در کودکان هنگکنگي چاالکي انگشتان و

نشده بهمنظور اندازهگیری توانایيهای حرکتي وجود دارند.

بخشهای تعادل بهطور قابلتوجهي بهتر بودند .در چین و یونان،

یكي از آزمونهایي که پس از تدوین در طي سالهای اخیر

این آزمون بر روی گروه سني اول ( )6-3بررسي شد( )24 ,23و

بسیار موردتوجه و استفاده قرارگرفته ،مجموعه آزمونهای

در برزیل با کل دامنه سني مورداستفاده قرار گرفت( .)25در

سنجش حرکت برای کودکان 1است .آزمون  MABC-2یک

کشورهای مختلف ،انواع پایایي آن ازجمله پایایي آزمون-

ابزار روا و پایا جهت اندازهگیری مهارتهای حرکتي ظریف و

آزمون مجدد ،پایایي بین آزمونگرها و همساني دروني

درشت است که بهطور اختصاصي برای متخصصان رشدی

بررسيشده است .بهعنوان مثال الینودیس و همكاران()2011

بهمنظور کمک به کودکان دارای اختالل هماهنگي

حرکتي2

پایایي آزمون  MABC-2را در یونان ارزیابي کردند .در این

( )DCDتدوین و توسعه دادهشده است( .)13این آزمون در

تحقیق  183کودک 3تا  5سال حضور داشتند .جهت ارزیابي

کودکان سالم پایایي خوب تا عالي را نشان داده است(,13 ,8

آزمون -آزمون مجدد  60کودک با فاصله یک هفته و توسط

 .)15از آزمون  MABC-2در دامنه گستردهای از شرایط و

یک آزمونگر ارزیابي شدند که ضریب همبستگي خوبي را نهایتاً

مشكالت رشدی نظیر اختالل نقص توجه و بیش فعالي)16( 3

گزارش کردند .برای همساني دروني سه بخش اصلي آزمون از

اختالالت زباني 4،اختالل هماهنگي رشدی ( )38و اختالالت

آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر آلفا برای مهارت چاالکي

شناختي و یادگیری استفادهشده است( .)22این آزمون بهروز

انگشتان  ،0/51مهارت هدفگیری و پرتاب  0/70و مهارت

شده و در چندین جنبه از نسخه اول آن تفاوت دارد که شامل

تعادل  0/66به دست آمد( .)26در تحقیقي دیگر برووین و

دامنه سني ،کاهش گروههای سني از  4به  ،3اصالح آیتمها و

همكاران در هلند پایایي آزمون را بررسي کردند و نتایج ضریب

اضافه کردن آیتمهای جدید و غیره است .این آزمون به

همبستگي بین آزمونگر و آزمون -آزمون مجدد که بر روی 50

زبانهای مختلفي ترجمهشده و در کشورهای غیر انگلیسي زبان

کودک انجام گرفت ،برای نمرات ترکیبي سه بخش اصلي

زیادی مورداستفاده قرارگرفته است .یيوانگ5و همكارانش در

آزمون بین  0/67تا  0/85و برای نمره کل آزمون  0/94به دست

سال  2011به بررسي روایي و پایایي و قابلیت پاسخدهي آزمون

آمد .و همچنین همساني دروني آزمون به روش آلفای کرونباخ

 MABC-2پرداختند و نتایج اعتبار و قابلیت پاسخدهي باالیي را

برای تمامي آیتمها بین  0/70تا  0/87گزارش شد( .)27هولم و

برای این آزمون در کودکان  DCDنشان داد( .)10هندرسون

همكاران در نروژ پایایي آزمون  MABC-2را به روشهای بین

( )1994توانایي کودکان  4تا  6ساله آمریكایي و هنگکنگي را

و درون نمره گذار ارزیابي کردند .برای ارزیابي پایایي بین نمره

در اجرای آزمون  MABC-2مقایسه نمودند .هدف از این

گذار  29کودک شرکت داشتند که توسط دو آزمونگر همزمان

مطالعه بررسي مناسب بودن این آزمون برای ارزیابي کودکان

و مستقل از یكدیگر ارزیابي شدند و ضرایب همبستگي نمرات

مهدکودک در هنگکنگ بود .عملكرد  255کودک

خام از  0/23تا  0/76به دست آمد .برای بررسي پایایي درون

هنگکنگ چیني بین سنین  4تا  6سال با  493کودک از همان

نمره گذار  30کودک توسط یک آزمونگر به فاصله دو هفته

سنین در ایاالتمتحده که در تازهترین استاندارد انجام گرفت.

آزمون شدند که ضرایب همبستگي نمرات خام بین  0/35تا

محتوای آزمون برای استفاده کودکان هنگکنگ چیني مناسب

 0/67به دست آمد( .)28در تحقیقي دیگر هووا و همكاران در
چین به بررسي شاخصهای روانسنجي این آزمون روی

1- Movement Assessment Battery for Children-Second Edition
)2 -Developmental Coordination Disorder (DCD
)3 -Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD
4 -language impairment
5 -yee vang

کودکان چیني پرداختند و نتایج بازآزمایي که توسط ضریب
همبستگي محاسبهشده بود برای اکثر آیتمها باالی  0/90گزارش

هادی خوران و همکاران
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شد که بیانگر پایایي عالي این آزمون دارد( .)24این آزمون در

آزمون از پایایي خوبي برخوردار است( .)33 ,24اما با توجه به

بیشتر تحقیقات پایایي قابل قبولي را نشان مي دهد بطوریكه

آنكه قبل از استفاده از هر آزموني نیاز به محاسبه اعتبار و پایایي

ضریب همبستگي برای پایایي درون نمرهگذار از  0/68تا 0/85

آن در جامعه موردنظر ميباشد ،تاکنون این مسئله در هیچ

و برای پایایي بین نمرهگذار از  0/86تا  0/99متفاوت بود.

پژوهشي بر روی کودکان اوتیسم صورت نگرفته است .لذا

ضرایب همبستگي برای مهارت چاالکي دستي  ،0/51مهارت

هدف این تحقیق بررسي پایایي این آزمون در خصوص

هدفگیری و پرتاب  0/61و مهارت تعادل  0/69گزارش

کودکان اوتیسم در شهر تهران ميباشد.

شد( .)29تحقیقاتي که عمدتاً روی کودکان با اختالل DCD

روش بررسی

انجامشده نشان ميدهد که آزمون  MABC-2یک ابزار روا و

در این مطالعه روش تحقیق از نوع توصیفي -مقطعي از نوع

پایا جهت اندازهگیری مهارتهای حرکتي ظریف و درشت

پایایي سنجي ميباشد .جامعه آماری شامل کلیه کودکان و

است .تحقیقات زیادی نیز وجود دارند که از این آزمون در

نوجوانان پسر  3تا  16ساله مبتال به اوتیسم شهر تهران بودند .بر

اختالالت زیادی مانند سندرم داوون و اختالالت یادگیری

اساس مطالعات پیشین ،تعداد نمونه  50نفری در تحقیقات تعیین

استفاده کرده اند( )29 ,26 ,3برخي از محققان عنوان ميکنند

پایایي کفایت مينماید( .)2در پژوهش حاضر نمونه از طریق

که آزمون MABC-2در مقایسه با دیگر آزمونها مانند آزمون

روش نمونهگیری در دسترس ميباشد .بدین منظور ،با مراجعه به

) ،(BOTMPاز حساسیت باالتری برخوردار بوده و بهتر

بنیاد خیریه اوتیسم شهر تهران تعداد  100نفر بر اساس

ميتواند کودکاني که دارای سایر مشكالت مرتبط با توجه و

مالکهای ورود و خروج که عبارتاند از :سن بین  3تا 16

یادگیری مانند اوتیسم هستند را شناسایي کند ( )30-32برای

سال ،تشخیص اوتیسم طبق معیارهای  DSM-4بازبینيشده و از

مثال در یک مطالعه از طریق اجرای آزمون MABC-2

طریق آزمون گارز ،عدم وجود مشكالت جدی هیجاني یا

کودکان مبتالبه اوتیسم باسن  7تا  10ساله با گروههای همسال

رفتاری انتخاب شدند .کلیه افراد بر اساس آزمون هوشي

خود که از طریق آزمونهای  IQو درک واژگان جفت شده

استنفورد بینه موردبررسي قرارگرفته و بهعنوان افراد مبتالبه

بودند مقایسه شدند .این نتایج مطالعه نشان داد که کودکان

اوتیسم با عملكرد باال ( )IQ>70تلقي ميشوند؛ بنابراین افراد با

اوتیسم در هر دو مهارت درشت و ظریف دارای تأخیر

ضریب هوشي کمتر کنار گذاشته شدند .کودکاني که سابقه

ميباشند( .)8محققان دیگری به بررسي عملكرد کودکان  3تا 5

قبلي اختاللت عصبي از قبیل صدمات مغزی دیستروفي

ساله استرالیایي با آزمون سنجش حرکت کودکان MABC-2

ماهیچهای و صرع داشتند نیز کنار گذاشته شدند .وضعیت

پرداختند .در این مقاله نویسندگان عنوان کردهاند که در

اقتصادی خانوادگي کلیه شرکتکنندگان نیز از طریق

عمومیت پذیری هنجار این آزمون که بر اساس عملكرد

پرسشنامهای که توسط والدین کودکان تكمیل و همگن ميشود

کودکان آمریكایي تدوینشده است تردیدهایي وجود دارد.

تا کلیه افرادی شرکتکننده وضعیت اقتصادی یكسان داشته

همانطور که از پیشینه مشخص است تا کنون کسي به بررسي

باشند .همچنین والدین رضایتنامه مربوطه مبني بر موافقت خود

پایایي این آزمون در کودکان اوتیسم که دارای اختالالت

برای شرکت کودک خود در این پژوهش را تكمیل نمودند .از

حرکتي زیادی هستند نپرداخته است .در سالهای اخیر در ایران

بین نمونههای انتخابشده تعداد  35نفر برای ارزیابي پایایي بین

نیز استفاده از این آزمون افزایش روزافزوني داشته است .برخي

آزمونگر بهصورت تصادفي انتخاب شدند .این تعداد با توجه به

از محققان نیز به بررسي ویژگيهای روانشناختي آن در

حداقل حجم نمونه برای تحقیقات همبستگي که  30نفر ميباشد

کودکان نرمال ،کودکان مبتال به اختالل هماهنگي و سایر

تعیین شد(.)34

اختالالت حرکتي پرداختهاند و نتایج نشان داده است که این
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ابزار اندازهگیری :برای گردآوری دادهها از مجموعه

استاندارد معادل آنها  -2نمرات استاندارد ترکیبي ( 3بخش

آزمونهای ارزیابي حرکات کودکان با عنوان اختصاری

اصلي آزمون) و درصدهای معادل آنها  -3نمره استاندارد کل

 MABC-2استفادهشده است .این آزمون برای شناسایي و

آزمون و درصد معادل آن .در کل آزمون دارای  8خرده آزمون

توصیف اختالل در عملكرد حرکتي کودکان و نوجوانان  3تا

است که به سه بخش اصلي تقسیمشدهاند .برای اجرای هر خرده

 16ساله طراحيشده است که به سه گروه سني  3تا  7 ،6تا ،10

آزمون تعداد ،زمان و خطاها ثبت شد ،سپس نمرات خام

 11تا  16سالگي تقسیم ميشود .این آزمون از دو بخش

محاسبهشده و طبق دستورالعمل و نرم کتابچه راهنما به نمرات

چکلیست و عملكردی تشكیلشده است .در مطالعه حاضر با

استاندارد تبدیل ميشوند .نمرات استاندارد برای هر یک از سه

توجه به ماهیت حرکتي تحقیق تنها از تست عملكردی استفاده

بخش اصلي آزمون ،بهوسیله مجموع نمرات آیتمهای مشخص

خواهد شد که شامل کامل کردن  8تكلیف حرکتي درشت و

آن بخش محاسبهشده و سپس از مجموع نمرات استاندارد 8

ظریف است که جزو  3خرده آزمون  -1چاالکي انگشتان

آیتم ،نمرات استاندارد کل آزمون به دست ميآید .سه نمره

(تكالیفي از قبیل قرار دادن پینها ،نخ کشي مهرهها و رسم ماز)؛

ترکیبي و یک نمره کلي برای هر فرد محاسبه ميشود و رتبه

 -2مهارت دریافت و پرتاب (شامل تكالیف گرفتن و پرتاب

درصدی با توجه به نرم سني تعیین ميشود .باالترین نمره کل

توپ تنیس و پرتال کیسه لوبیا) و  -3تعادل ميباشد (فعالیتهایي

نشاندهنده عملكرد بهتر است .الزم به ذکر است برای تكالیفي

مانند تعادل ایستا یک پایي ،راه رفتن بهصورت پاشنه پنجه روی

که با دو سمت بدن انجام ميشوند ،ابتدا نمره استاندارد هر سمت

خط مستقیم و ليلي کردن متوالي) .مدتزمان اجرای آزمون با

محاسبه ميشود و سپس نمرات دو سمت باهم جمع شده و

توجه به سن و شدت نقص حرکتي کودکان ،از  20الي  40دقیقه

تقسیمبر  2ميشود تا نمره خرده آزمون به دست آید .نمرات

متغیر است.

درصدی برای تشخیص کلینیكي و شناسایي در این آزمون

دادهها توسط دو آزمونگر که با نحوه اجرای آزمون

دارای دونقطه برش در صدک  5و  15ميباشد ،یعني کودکاني

آشنایي داشتند و بر اساس دستورالعمل کتابچه راهنمای آزمون

که در صدک  5و زیر آن قرار ميگیرند بهعنوان کودکان دارای

جمعآوری شد .آزمونگر ،قبل از آزمون هر تكلیف ،به

اختالل و افراد بین صدک  6تا  15نیز بهعنوان کودکان در

آزمونشونده فرصت ميدهد تا با نحوة اجرای تكلیف آشنا

معرض اختالل و کودکاني که در صدک  16و باالتر قرار دارند

شود .این فرصت برای تكالیف مختلف ،متفاوت است؛ برای

بهعنوان کودکان عادی تشخیص داده ميشوند .برای تعیین

مثال ،برای نخ کردن مهرهها ،یکبار ،برای ماز ،تمرین نیمي از

ضریب پایایي آزمون – آزمون مجدد و ضریب پایایي بین

مسیر و برای تعادل ،ده ثانیه برای هر پا .مطابق دستورالعمل

آزمونگر از ضریب همبستگي درون طبقهای ( )ICCو برای

کتابچة راهنما ،اگر هنگام آزمون به کودک اجازه داده ميشد

بررسي پایایي همساني دروني از ضریب آلفای کرونباخ استفاده

که بیشتر از یک تالش داشته باشد ،بهترین نمره برای او ثبت

شد .کلیه مراحل تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار

ميشد .برای تعیین پایایي باز آزمایي ،آزمونگیری دو بار و

 SPSSنسخه  23انجام شد و سطح معنيداری تمام آزمونها

بافاصله زماني یکهفتهای انجام شد .برای تعیین پایایي بین

 p<0/01در نظر گرفته شد.

آزمونگر ،آزمونگیرنده دوم کارشناس کار درمانگری و آشنا به

نتایج

آزمون بوده و بهصورت همزمان با محقق ولي کامالً مستقل 30
کودک را موردسنجش قراردادند.
روش امتیازدهي و تجزیهوتحلیل دادهها :آزمون شامل چند
نمره مختلف ازجمله -1 :نمره خام خرده آزمونها و نمرات

نتایج آمار توصیفي مربوط به ویژگي های آزمودنيها در
جدول شماره  1ارائه شده است ،نتایج بهدستآمده بدین شرح
ميباشد:
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جدول -1اطالعات مربوط به شرکت کنندگان

با توجه به نتایج جدول  3تمامي ضرایب همبستگي بین نتایج

دامنه سني

تعداد افراد

دصد

حاصل از دو بار اجرای آزمون در سطح آلفای  0/01معنيدار

3تا  6سال

32

32%

 7تا  10سال

39

39%

است ( .)p> /001معنيداری ضرایب بهدستآمده نشاندهنده

 11تا  16سال

29

29%

پایایي زماني قابلقبول آزمون  MABC-2است .بر این اساس

جهت بررسي همساني دروني آزمون از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شد .ضریب پایایي همساني دروني برای مقدار آلفای

ميتوان گفت آزمون MABC-2در سنجشهای مختلف مقادیر
یكساني را نشان ميدهد و از دقت باالیي برخوردار است.
بهمنظور برآورد پایایي بین آزمونگر آزمون  ،MABC-2میزان

بیش از  0/9عالي ،بین  0/8-0/9خوب 0/7-0/8 ،قابلقبول،

توافق آزمونگران با استفاده از ضریب همبستگي درون طبقهای

 0/6-0/7قابلبحث 0/5-0/6 ،ضعیف و کمتر از 0/5

( )ICC2محاسبه گردید.

غیرقابلقبول ميباشد (دوئل.)2011 1،
جدول  -نتایج آزمون کرونباخ جهت بررسي همساني دروني
آزمونMABC-2
پرسشنامه

تعداد افراد

آلفای کرونباخ

چاالکي انگشتان

100

0/856

مهارت دریافت و پرتاب

100

0/836

تعادل

100

0/924

کل

100

0/917

همانطور کهه در جهدول  2مشهاهده مهي شهود ،نتهایج حاصهل از
بررسي پایایي آزمون مورداستفاده نشان داد کهه ضهرایب آلفهای
کرونباخ محاسبهشده در سطح مطلوبي ميباشد.
جهههت بررسههي پایههایي درون آزمههونگر (پایههایي زمههاني) آزمههون
 MABC-2از ضریب همبستگي پیرسون استفاده شد.
جدول  -ضرایب همبستگي پیرسون جهت بررسي پایایي درون
آزمونگر
پرسشنامه

ضریب همبستگي

سطح معنيداری

چاالکي انگشتان

0/950

0/001

مهارت دریافت و پرتاب

0/902

0/001

تعادل

0/942

0/001

کل

0/948

0/001

1

- Dovellis

- Interclass Correlation Coefficient

2

هادی خوران و همکاران

-1986پایایی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان -ویرایش دوم )(MABC-2

جدول  -4ضرایب همبستگي درون طبقهای جهت بررسي پایایي بین آزمونگر
پرسشنامه

ICC

مقدار F

سطح معنيداری

مقدار SEM

چاالکي انگشتان

0/973

36/559

0/001

0/40

مهارت دریافت و پرتاب

0/948

19/252

0/001

0/61

تعادل

0/967

29/914

0/001

0/52

کل

0/970

33/744

0/001

0/50

با توجه به نتایج جدول  4تمامي ضرایب همبستگي درون طبقهای

دروني سه بخش اصلي آزمون از آلفای کرونباخ استفاده شد که

بین نمرات بهدستآمده توسط دو ارزیاب در سطح آلفای 0/01

مقادیر آلفا برای مهارت چاالکي انگشتان  ،0/51مهارت

معنيدار است ( .)p> /001معنيداری ضرایب بهدستآمده

هدفگیری و پرتاب  0/70و مهارت تعادل  0/66به دست

نشاندهنده پایایي بین آزمونگر قابلقبول آزمون MABC-2

آمد( .)23همچنین برووین و همكاران( )2011در هلند همساني

است.

دروني این آزمون را به روش آلفای کرونباخ برای تمامي آیتمها
بحث و نتیجه گیری

شناسایي زودهنگام کودکان مبتال به اوتیسم دارای پیامدهای مهم
بالیني در رشد آنها و همچنین ارائه خدمات مناسب وپیشگیری از

بین  0/70تا  0/87گزارش کردند(.)23
ضریب همبستگي پیرسون جهت بررسي پایایي درون آزمونگر
(پایایي زماني) ،نتایج معنيدار و قابلقبول و باالی  0/9را در
تمامي خرده آزمون ها نشان داد .این نتایج همسوبا تحقیقات

عواقب ثانویه برای این افراد است.

هولم و همكاران( ،)2013والنتي و همكاران( )2014و هووا و

هدف این تحقیق بررسي پایایي مجموعه آزمون سنجش حرکت

همكاران( )2013مي باشد.

کودکان -ویرایش دوم ) (MABC-2در کودکان و نوجوانان

میزان توافق آزمونگران بهمنظور برآورد پایایي بین آزمونگر با

اوتیسم  3تا  16ساله شهر تهران بود .مطالعات قبلي پایایي این

استفاده از ضریب همبستگي درون طبقهای ( )ICC1محاسبه

آزمون را بر روی کودکان  DCDاجرا کرده اند و این مطالعه

گردید که تمامي ضرایب همبستگي درون طبقهای بین نمرات

برای اولین بار است که قابلیت اطمینان آزمون  MABC-2را

توسط دو ارزیاب .باالی  0/9بهدستآمد .این مقادیر  ICCباالتر

در کودکان و نوجوانان اوتیسم بررسي کرد و نتایج نشان داد که

از آنها بود که برای نوجوانان سالم گزارش شده است( .)35جدا

این آزمون یک ابزار قابل اعتماد و پایا است که مي تواند در

از این ،به دلیل اینكه ضریب اطمینان به تنهایي اطالعات کافي

مورد کودکان اوتیسم استفاده شود.

در مورد دقت نمرات آزمون را ارائه نمي دهد بنابراین در این

جهت بررسي همساني دروني آزمون از ضریب آلفای کرونباخ

مطالعه اطالعات روان سنجي اضافي در مورد تغییرپذیری

استفاده شد .ضرایب پایایي همساني دروني برای چاالکي

خطاهای اندازه گیری براساس  SEMنیز ارائه شد .این مقادیر

انگشتان  ،مهارت هدفگیری و تعادل بدست آمدکه همساني

کوچک تر از آن است که در کودکان سالم گزارش شده

دروني عالي را نشان میدهد .الینودیس و همكاران( )2011پایایي
آزمون  MABC-2را در یونان ارزیابي کردند .برای همساني

- Intraclass Correlation Coefficient

1
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است( )36که این مسئله از پایا بودن این آزمون در سنجش های

تشکر و قدردانی

مكرر در مورد کودکان اوتیسم حمایت بیشتری مي کند.

این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری رفتار حرکتي آقای هادی

این نتایج همانند اکثر مطالعات قبلي در گروهها و جوامع

خوران ،به راهنمایي آقای دکتر قاسمي و رضایي و مشاوره خانم

مختلف ،از همبستگي درون طبقه ای حمایت کرد ،در نتیجه،

دکتر معصومه شجاعي مي باشد .از مسئولین محترم اداره آموزش

آزمون  MABC-2مي تواند نتایج قابل اعتمادی در ارزیابي های

و پرورش استثنایي شهر تهران و همچنین مدیران موسسه خیریه

مكرر ایجاد کند و به سنجش مهارتهای حرکتي در کودکان

اوتیسم تهران و کلیه اساتید محترمي که شرایط مطلوب برای

اوتیسم واکنش نشان مي دهد .بنابراین مي توان این آزمون را به

انجام این مطالعه را فراهم آوردند تشكر و قدرداني مي شود.

عنوان آزموني پایا جهت سنجش رشد حرکتي کودکان و نو
جوانان اوتیسم شهر تهران بكار گرفت.

هادی خوران و همکاران

(MABC-2)  ویرایش دوم-پایایی مجموعه آزمون سنجش حرکت کودکان-1988
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Abstract
Introduction: Autism, as a developmental disorder, always causes problems
for children in their lives and continuously leads them to isolation and away
from society and finding a reliable instrument for this disorder is a need. The
aim of this study was to test the reliability of the Movement Assessment
Battery for Children - Second Edition (MABC-2) in children with autism
spectrum disorder aged 3-16 years in Tehran.
Materials and Methods: In the current study, 100 children with autism
disorder aged 3 to 16 years were selected. The instrument used in this study
was the Movement Assessment Battery for Children - Second Edition
(MABC-2). The data was collected by two testers who were familiar with
the test, and according to the manual of the test. The reliability between
testers, test-retest reliability with a two-week interval and internal
consistency reliability were calculated. All tests were two- tailed, and
p<0.01 was considered significant. Data analysis was performed using SPSS
software (version 23, SPSS)
Results: Reliability between testers was calculated by calculating intraclass
correlation coefficient for manual dexterity skill 0.973, aim and cache skill
0.948, balance Skill 0.967 and total score 0.970. In the internal reliability of
the test, correlation coefficient was obtained for the skill of the manual
dexterity 0.950, aim and cache skill 0.902, balance skill 0.942 and total
score 0.948. To verify the internal consistency of the test, Cronbach's alpha
coefficient was obtained in manual dexterity Skill 0.856, aim and cache skill
0.836, balance skill 0.924 and total score 0.917.
Conclusion: According to the results, the MABC-2 Test is a reliable measure
to assess motor development in autistic children and adolescents in Tehran.
Key words: high performance autism disorder, assessment of children's
motor competence, reliability, standard test, motor development.
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