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تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشكده علوم انساني ،واحد

انتخاب شدند .ابزار تحقیق آزمون  MABC-2بود .روایي آزمون از طریق تحلیل عاملي تاییدی مدل سه

علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمي ،تهران ،ایران

عاملي و هشت موردی و قابلیت پاسخدهي آزمون با فاصله زماني شش ماهه بین اولین آزمون و آزمون

2استادیار گروه تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشكده

پیگیری محاسبه شد .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  spssنسخه  23و لیزرل انجام شد .سطح

علوم انساني ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد

معني داری p< 0/01در نظر گرفته شده است.

اسالمي ،تهران ،ایران

نتایج :بر اساس نتایج تحلیل عاملي پیشنهادی هندرسون و همكاران تایید شد ،خطای ریشه مجذور میانگین

3استادیار گروه تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشكده
علوم انساني ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مشهد،
ایران
4دانشیار گروه تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشكده

تقریبي(  )RMSEAبرابر  0/060و ریشه دوم میانگین مربعات باقي مانده ) )SRMRبرابر با  0/043است و
شاخصهای  CFI ،GFI ،IFIو  NFIنیز از مالک مورد نظر ( ) 0/9بزرگتر هستند .مقادیر  SRMبین 0/28
تا  /46برای خرده مقیاس ها و  0/35برای کل مقیاس ها بدست آمد .مقادیر اندازه اثر از  0/30تا  1/26برای

تربیت بدني و علوم ورزشي ،دانشگاه الزهرا(س) ،تهران،

خرده مقیاس ها و  0/57برای کل مقیاس ها بود .نتایج منحني راک بهنرین نقطه برش که دارای بهترین

ایران

حساسیت و ویژگي مي باشد را برای آزمون برابر با نمره  67/25بدست آورد.
Email: a_gh_m2003@yahoo.com

نتیجه گیری :به نظر مي رسد که این آزمون را مي توان به عنوان آزموني روا با قابلیت پاسخدهي مناسب
جهت سنجش رشد حرکتي کودکان و نوجوانان اوتیسم شهر تهران بكار گرفت.
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است( )8و عليرغم شروع زودهنگام نشانهها ،اغلب شناخت این

اوتیسم یكي از رایج ترین اختالالت رشدی گزارش شده در

سندرم تا چند سال بعد اتفاق نميافتد ،تفاوت در اجرای

بین کودکان سنین مدرسه است بطوریكه هرساله بر آمار

کودکان  ASDبا افزایش سن بیشتر و تأثیرگذارتر نیز خواهد

کودکان مبتال به اوتیسم افزوده ميشود تا جایي که موسسه ملي

شد .بنابراین بسیاری از کودکان فرصتهای مداخله زودهنگام را

بهداشت روان آمریكا1میزان شیوع این اختالل را در سال

که ممكن است آسیبهای شدید و پایدار همراه با اوتیسم را

 ،2010یک مورد در هر  99نفر تخمین زده است( .)1این میزان

تعدیل کند ،از دست ميدهند( .)10 ,9این مسئله اهمیت

شیوع در ایران هفتاد نفر در هر  10000نفر مي باشد( .)2اوتیسم

تشخیص زودهنگام را بیشتر ميکند .بنابراین درک چگونگي

یا اختالل اوتیسمي یک بیماری نافذ رشدی است که با تعامالت

فعالیتهای حرکتي و سنجش مهارتهای حرکتي کودکان

و ارتباطات اجتماعي ضعیف و رفتارهای محدود و تكرار شونده

مبتالبه اوتیسم بهعنوان راهي برای مداخله زودهنگام بسیار مهم و

شناخته میشود .این بیماری با چند مشخصه اصلي شناخته

حیاتي است .معلمین تربیتبدني باید بهطور ثابت رشد حرکتي

ميشود :ناتواني در برقراری ارتباطات اجتماعي ،عالیق محدود و

کودک را ارزیابي کرده و تجربیات و استراتژیهای آموزشي را

رفتارهای تكراری .اگرچه سایر نشانهها مانند عملكرد و اجرای

طراحي کنند که در ایجاد الگوهای بالیده مهارتهای حرکتي

حرکتي بهعنوان عامل مهم در تشخیص اوتیسم نیست ولي شدت

بنیادی به کودک کمک کند(.)11

اختالالت حرکتي در اوتیسم بهقدری شایع است که محققان

مجموعه آزمون ارزیابي حرکتي کودکان2یكي از ابزارهای

حوزه اوتیسم ،اختالالت حرکتي را نیز بهعنوان یكي از معیارهای

پراستفاده و مورد قبولي است که در اکثر کشورهای جهان به

شناسایي اوتیسم محسوب مينمایند .تأخیر در رشد مهارتهای

کار گرفته ميشود .این آزمون توانایي تشخیص انواع تأخیرهای

پایه منجر به مشكالتي در ادراک بصری ،جهتیابي فضایي و

رشدی طي دوران قبل از مدرسه را دارا است و به آزمونگر

غیره خواهد شد که اگر بهموقع شناسایي نشوند در طي دوران

اجازه ميدهد ،آزمون را در زمان نسبتاً کوتاه اجرا و برای اتخاذ

تحصیل ادامه ميیابند و باعث ناتواني در یادگیری ميشوند( )3و

تصمیمهای مهم آموزشي دادهها را جمعآوری کند( .)12این

کودک را به سوی انزوا و دوری از جامعه سوق میدهد (.)4

آزمون یک ابزار روا و پایا جهت اندازهگیری مهارتهای

متخصصین و پژوهشگران بهمنظور شناسایي اولیه کودکان مبتالبه

حرکتي ظریف و درشت است که بهطور اختصاصي برای

انواع مشكالت حرکتي ،بررسي روند رشد و تكامل کودکان و

متخصصان رشدی بهمنظور کمک به کودکان دارای اختالل

نوجوانان در سنین مختلف ،تدوین برنامهریزی آموزشي و

هماهنگي حرکتي( )DCD3تدوین و توسعه دادهشده است(.)13

ارزیابي کیفیت این برنامهها ناگزیر به استفاده از ابزارهایي هستند
که از روایي و پایایي قابل قبولي برخوردار باشند.

برخي از محققان عنوان ميکنند که آزمون MABCدر
مقایسه با دیگر آزمونها مانند آزمون ) ،(BOTMPاز حساسیت

اکثر تحقیقاتي که توانایيهای حرکتي را در کودکان ASD

باالتری برخوردار بوده و بهتر ميتواند کودکان دارای سایر

بررسي کردهاند همگي وجود اختالل و تأخیر مهارتهای

مشكالت مرتبط با توجه و یادگیری مانند اوتیسم را شناسایي

حرکتي بنیادین را در این کودکان گزارش کردهاند( )5-7این

کند( .)15 ,14آزمون  MABC-2در دامنه گستردهای از شرایط

کودکان در اجرای مهارتهای بنیادین در اوایل کودکي اختالل

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

نشان ميدهند که درنهایت بر تمامي جنبههای رشدی فرد

اختالل طیف اوتیسم( )18 ,17اختالالت زباني 4اختالل

تاثیرمنفي خواهد گذاشت .شروع اوتیسم پیش از سهسالگي

3- National Institute of Mental Health

)2- Movement assessment battery of children(MABC
)3 -Developmental Coordination Disorder (DCD
4 -language impairment
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هادی خوران و همکاران

هماهنگي رشدی( )14و اختالالت شناختي و یادگیری

در هیچیک از مطالعات قابلیت پاسخگویي ،روایي و توانایي

استفادهشده است( .)19 ,13ویژگيهای روان سنجي آزمون از

آزمون  MABC-2برای تشخیص تغییرات بالیني کوچک اما

قبیل اعتبار  ،content and convergentتست -ری تست و

مهم در عملكرد حرکتي در طول زمان در کودکان اوتیسم

پایایي دروني آزمونگر و نیز دقت پیش بیني آزمون در پژوهش

وجود ندارد( .)6در سالهای اخیر در ایران گامهایي برای

ها مورد بررسي قرار گرفته اند( .)6یوسوکي کیتا و همكاران

تشخیص و درمان کودکان اوتیسم بهعنوان یک اختالل رشدی

( )2016شوکا و همكارانش( .)2018در آزمونگرهای آموزش

برداشتهشده است .باوجوداین مراکز درماني و تشخیصي هنوز به

دیده ،پایایي تست ری تست  ،r=0.96اعتبار اینترریتر در دامنه

آزمون معتبر و استاندارد با جامعه ایران دست پیدا نكردهاند(.)4

 r=0.91–0.95گزارش شده است( .)20در یكي از پژوهشهای

در این پژوهش تالش مي شود پاسخ گویي آزمون MABC-2را

اخیر( بادامي و اعالیي  )2020به بررسي ویژگي های روانسجي

در تشخیص تاثیر مداخله ها در عملكرد حرکتي کودکان اوتیسم

نسخه فارسي این آزمون در کودکان  3تا  6ساله پرداختند.

بررسي شود .ما با استفاده از کودکان اوتیسم  3تا  16ساله و نیز

یافتههای آنان روایي باال و معتبری برای این آزمون در این گروه

آزمون MABC-2در سه زمان ،به بررسي روایي و پاسخ گویي

سني نشان داد( .)21همچنین پي یونگ و همكاران برای بررسي

این آزمون پرداختهایم.

قابلیت پیش بیني آزمون  MABC-2از آنالیز

receiver

) operating characteristic(ROCاستفاده کردند و با یک

روش بررسی

مطالعه نظرسنجي گذشته نگر گزارش کردند که نمره برش 0,5

در این مطالعه روش تحقیق از نوع توصیفي -مقطعي از

تا  2,5را بدست آورد .در  8آیتم آزمون  MABC-2باالترین

نوع پایایي سنجي ميباشد .جامعه آماری شامل کلیه کودکان و

حساسیت( )% 74/6و ویژگي ( )% 52/6را در پیش بیني بهبود

نوجوانان پسر  3تا  16ساله مبتال به اوتیسم شهر تهران است که

بدست آوردند(.)22

تعداد  150نفر از طریق روش نمونهگیری در دسترس و با مراجعه

اخیرا یكي از مهم ترین شاخصهای آماری در پژوهشهای
مرتبط با ارزیابي حرکت کودکان اوتیسم ،تشخیص میزان تاثیر

به بنیاد خیریه اوتیسم شهر تهران بر اساس مالکهای ورود و
خروج انتخاب شدند.

مداخله است .قابلیت پاسخ گویي یک آزمون توانایي تشخیص

معیار ورود شامل :سن بین  3تا  16سال ،تشخیص اوتیسم

تغییرات کوچک اما مهم درماني در عملكرد حرکتي در طول

طبق معیارهای  DSM-4بازبینيشده و از طریق آزمون گارز،

زمان است .در واقع میزان پاسخ گویي به تشخیض اندازه واقعي

عدم وجود مشكالت جدی هیجاني یا رفتاری ،داشتن ضریب

تغییر بعد از مداخله ها مي پردازد و به دو شیوه مبتني بر توصیف

هوشي باالتر از  70بر اساس آزمون هوشي استنفورد بینه و

distribution

شرکت در یک برنامه حرکتي و توانبخشي 6ماهه .معیار خروج

بر اساس ویژگيهای آماری نمونه مورد مطالعه به تشخیص میزان

شامل :ضریب هوشي کمتر از  ،70عدم سابقه قبلي اختاللت

تغییر مي پردازد و در روش  ،anchorیک معیار بیروني برای

عصبي از قبیل صدمات مغزی دیستروفي ماهیچهای و صرع .از

اطمینان از ایجاد تغییر معنادار وجود دارد( .)23آکاهي از

 150کودک جذب شده 20 ،نفر به دلیل شدت بیماری قادر به

پاسخگویي یک آزمون کمک مي کند تا تفسیر نتایج دقیق تر

انجام ارزیابي نبودند و  12نفر از مشارکت خودداری کردند و

شده و زمینه دقیق تری برای تجویزهای مداخله ای برای

 18نفر نیز به دلیل غیبت بیش از  4جلسه از پژوهش کنار گذاشته

کودکان اوتیسم ایجاد مي کند(.)22

شدند و نهایتا  105نفر در مطالعه حاضر شرکت کردند .وضعیت

داده ها 1و انگر خارجي 2محاسبه مي شود .روش

اقتصادی خانوادگي کلیه شرکتکنندگان نیز از طریق
1

- distribution-based
7- anchor-based

پرسشنامهای که توسط والدین کودکان تكمیل و همگن ميشود
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تا کلیه افرادی شرکتکننده وضعیت اقتصادی یكسان داشته

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

باشند .همچنین والدین رضایتنامه مبني بر موافقت خود برای

نشاندهنده عملكرد بهتر است .الزم به ذکر است برای تكالیفي

شرکت کودک خود در این پژوهش را تكمیل نمودند.

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

ابزار اندازهگیری :برای گردآوری دادهها از مجموعه

محاسبه ميشود و سپس نمرات دو سمت باهم جمع شده و

آزمونهای ارزیابي حرکات کودکان ویرایش دوم با عنوان

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

اختصاری  MABC-2استفادهشده است .این آزمون برای

درصدی برای تشخیص کلینیكي و شناسایي در این آزمون

شناسایي و توصیف اختالل در عملكرد حرکتي کودکان و

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

نوجوانان  3تا  16ساله طراحيشده است که به سه گروه سني 3

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

تا  7 ،6تا  11 ،10تا  16سالگي تقسیم ميشود .این آزمون از دو

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

بخش چکلیست و عملكردی تشكیلشده است .در مطالعه

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

حاضر با توجه به ماهیت حرکتي تحقیق تنها از تست عملكردی

بهعنوان کودکان عادی تشخیص داده ميشوند(.)13

استفاده شد که شامل کامل کردن  8تكلیف حرکتي درشت و

برای سنجش روایي محتوایي از متخصصان درخواست شد

ظریف است که جزو  3خرده آزمون  -1چاالکي انگشتان

تا نظر خود را در مورد هر تكلیف بر اساس طیف سه گزینهای

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

«تكلیف مورد تأیید است»« ،با اصالح ،مناسب است» و «تكلیف

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

مناسب نیست» اعالم کنند سپس از نسبت روایي محتوایي

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

( )CVR1با فرمول زیر استفاده شد.

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

در این فرمول  neتعداد متخصصاني است

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

ت " پاسخ
که به گزینه "مورد تأیید اس

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

دادهاند و Nتعداد کل متخصصان است.

متغیر است(.)13

اگر مقدار محاسبهشده از مقدار جدول بزرگتر باشد ،روایي

روش امتیازدهي و تجزیهوتحلیل دادهها :آزمون شامل چند

محتوای آن تكلیف پذیرفته ميشود(.)24

نمره مختلف ازجمله -1 :نمره خام خرده آزمونها و نمرات

برای این که نتایج بدست آمده از یک ابزار اندازه گیری

استاندارد معادل آنها  -2نمرات استاندارد ترکیبي ( 3بخش

از نظر بالیني مفید باشد باید توانایي تشخیص دقیق تغییرات در

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

طول زمان را داشته باشد که در این صورت به عنوان یک ابزاری

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

با قابلیت پاسخگویي شناخته مي شود .هم برای پزشكان و هم

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

برای محققان ،تعیین یک آستانه که نشان دهد ،تغییرات فراتر از

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

آن ناشي از خطای تصادفي نبوده ،این اطمینان را به ما میدهد که

محاسبهشده و طبق دستورالعمل و نرم کتابچه راهنما به نمرات

تفاوت مشاهده شده در نتایج از اولین آزمون تا آزمون

استاندارد تبدیل ميشوند .نمرات استاندارد برای هر یک از سه

 ،upدر واقع یک تغییر واقعي است( )25برای به دست آوردن

بخش اصلي آزمون ،بهوسیله مجموع نمرات آیتمهای مشخص

یک تصویر جامع از پاسخدهي آزمون  MABC-2هر دو

آن بخش محاسبهشده و سپس از مجموع نمرات استاندارد 8

پاسخدهي دروني و بیروني مورد ارزیابي قرار گرفت .پاسخدهي

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

دروني با استفاده از نمره  MDCیا حداقل تغییرات قابل

follow

ترکیبي و یک نمره کلي برای هر فرد محاسبه ميشود و رتبه
- Content Validity Ratio

1

هادی خوران و همکاران
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تشخیص ،بدست مي آید و توانایي آزمون در اندازه گیری

این روش نمرات آزمون به صورت تصادفي جفت مي شوند و

تغییرات ارزشمند از لحاظ آماری در عملكرد فرد ،بعد از یک

نهایتا بر اساس نمرات برش متوالي،

دوره درماني (مداخله) درطول زمان را توصیف مي کند که از

(حساسیت) و (false positive rateویژگي )1-محاسبه مي شود

آن به عنوان رویكرد  distribution-baseنیز یاد مي شود()25

و نمره برش بهینه که بهترین حساسیت و ویژگي را داشته باشد

برخي محققان عنوان کردند که نمرات  MDCبه تنهایي

مشخص میشود و سطح زیر منحني ) (AUCتعیین مي گردد

اطالعاتي در خصوص اهمیت بالیني این تغییرات ارائه نمي

( .)27کلیه مراحل تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار

دهد( )26نمره  MDCبا فاصله اطمینان  %95از طریق فرمول

 SPSSنسخه  23و نرم افزار لیزرل انجام شد و سطح معنيداری

 SEM×2√×1,96محاسبه میگردد.

تمام آزمونها p< 0/01در نظر گرفته شد.

true positive rate

پاسخدهي بیروني نشان دهنده این مسئله است که چقدر،
تغییرات در اندازه گیریهای مختلف با تغییرات در یک ابزار

نتایج

اندازه گیری مرجع (انگر) همخواني(رویكرد )Anchor-based

نتایج آمار توصیفي مربوط به ویژگيهای آزمودني ها در

دارد .در این مطالعه ،از دو روش منطبق بر یک مرجع بیروني یا

جدول شماره  1ارائه شده است ،نتایج بهدستآمده بدین شرح

انگور برای محاسبه پاسخدهي بیروني استفاده شده است .روش

ميباشد:
جدول .1اطالعات مربوط به شرکت کنندگان

اول استفاده از نمرات  MIDاست .این قابلیت به مفهوم حداقل
تغییرات با اهمیت منتهي میشود .در این روش گروههای کودکان

دامنه سني

تعداد افراد

دصد

بر اساس پیشرفت ادراک شده توسط درمانگر مقایسه شدند.

3تا  6سال

32

%32

 7تا  10سال

39

%39

 11تا 16

29

%29

100

100

تصمیم گیری در مورد پیشرفت مبتني بر مقیاس دو ارزشي

YES

 OR NOاست که توسط درمانگران انجام مي گیرد و به عنوان
مالک مرجع خارجي برای تغییرات مرتبط کلینیكي مورد
استفاده است (بر اساس یک مقیاس دو ارزشي افراد به دو گروه

سال
کل

 YESبه عنوان افراد پیشرفت کرده و  NOبدون تغییر تقسیم
شدند) .سپس از تفاوت میانگین آزمون  MABC-2در دو گروه

در شكل شماره ی( )1ضرایب استاندارد مدل تحلیل عاملي

MID

تاییدی آزمون  MABC-2نشان داده شده است .مقدار پارامتر

استفاده شد(یعني میانگین نمرات تغییر افرادی که توسط شاخص

برآورد شده برای هریک از متغیرها نشان دهنده قدرت بار عاملي

یا انگر بیروني به عنوان افراد بدون تغییر شناسایي شدن منهای

هر متغیر روی عامل مرتبط با آن است .براساس نتایج بدست

میانگین نمرات تغییر افرادی که توسط انگر بیروني به عنوان افراد

آمده کلیهی مقادیر مربوط به پارامترهای مدل شامل بارهای

پیشرفت کرده و بدون تغییر برای مشخص کردن نمره

بهبود یافته شناخته شدن) روش دیگر استفاده از

receiver

) operating characteristic (ROCیا منحني راک ميباشد .در

عاملي و خطاهای استاندارد معنيدار ميباشند.
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بر اساس جدول شماره ( )2شاخص نسبت مجذور

مربعات باقي مانده ) )SRMRبرابر با  0/043است که از

کای بر درجه آزادی ( ) )df/2χبرازش مدل را تایید مي

میزان مالک ( )0/08کوچكتر است و در نتیجه برازش مدل

کند .از آنجا که این شاخص کمتر از  3است و به معني

را تأیید مي کند .و در نهایت شاخصهای CFI ،GFI ،IFI

برازش مدل با داده هاست .خطای ریشه مجذورمیانگین

و  NFIنیز از مالک مورد نظر ( )0/9بزرگتر هستند.

تقریبي(  )RMSEAبرابر  0/060و ریشه دوم میانگین
جدول  .2شاخصهای برازش مدل عاملي
دامنه مورد قبول

مقدار مشاهده شده

ارزیابي شاخص برازش

شاخص برازش

≥3

1/359

مناسب

IFI

<0/9

0/981

مناسب

GFI

<0/9

0/946

مناسب

RMSEA

>0/08

0/060

مناسب

SRMR

>0/08

0/043

مناسب

CFI

<0/9

0/980

مناسب

NFI

<0/9

0/932

مناسب

χ/df

2

همان طور که در جدول ( )3دیده مي شود نمره کل،

تغییرات در نمرات بین اولین کوشش و سومین کوشش ،تقسیم

اندازه اثر و مقادیر  SRMبین اولین اجرای آزمون و اجرای

بر انحراف استاندارد نمرات تغییر ،بدست آمده است .مقادیر

پیگیری (اجرای آزمون بعد از شش ماه از اولین آزمون)،MDS ،

SRMبین  0/28تا  /46برای خرده مقیاس ها و  0/35برای کل

MIDو میانگین نمرات تغییر ارائه شده است .مقادیر  SRMیا

مقیاس ها بدست آمد .مقادیر اندازه اثر از  0/30تا  1/26برای

میانگین پاسخهای استاندارد شده از طریق محاسبه میانگین
جدول .3

خرده مقیاس ها و  0/57برای کل مقیاس ها بود.

شاخصهای قابلیت پاسخ گویي آزمون MABC-2
MID

خردهآزمونهای آزمون

میانگین نمرات تغیر

انحراف استاندارد

اندازه اثر

چاالکي انگشتان

0/973

1/36

1/26

SRM
0/46

MDC
0/20

0/65

مهارت دریافت و پرتاب

0/948

1/65

0/52

0/43

0/55

1/ 2

تعادل

0/967

1/46

0/30

0/28

0/53

0/52

کل

0/970

0/67

0/57

0/35

0/50

1/58
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با  90درصد اطمینان برای نمره کل آزمون

هادی خوران و همکاران

MABC-2

برش از جدول و نمودار  ROCاستفاده شد(جدول  .)4منحني

برابر  0/50بود .بر اساس جدول  3مقادیر  MIDبرای نمره کل

راک نموداری است که از تقسیم نسبت حساسیت بر میزان مثبت

آزمون  1/58 ،MABC-2نمره بدست آمده است .یعني تغییر 1/5

کاذب بدست مي آید .در این حالت هر چه منحني به سمت

امتیاز یا بیشتر احتماالً نشان دهنده ی یک تغییر مهم درک شده

گوشه چپ نمودار متمایل باشد دقت آن بیشتر است زیرا در این

توسط درمانگر در آزمون  MABC-2است .برای تعیین نمره

قسمت میزان مثبت واقعي یک و مثبت کاذب صفر است.

جدول . 4نتایج جدول  ROCبرای تعیین نقطه برش آزمون MABC-2
حساسیت1-

حساسیت

نمره آزمون

1
0.990
0.980
0.960
0.950
0.930
0.920
0.910
0.900
0.890
0.870
0.860
0.850
0.840
0.830
0.820
0.810
0.800
0.780
0.760
0.750
0.730
0.700
0.680
0.660
0.650
0.640
0.620
0.590
0.580
0.570
0.550
0.530
0.520
0.510
0.500
0.490
0.480
0.470
0.440
0.430
0.420
0.400
0.370
0.350
0.340

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.990
0.990
0.990
0.990
0.990

0.5000
0.5010
0.2500
0.2500
0.7500
0.7500
0.7500
0.5000
0.4900
0.5000
0.2500
0.7500
0.2500
0.7500
0.2500
0.7500
1
1.0090
1.2500
1.7500
1.2500
1.7500
1.2500
1.7500
1.1600
1.2500
1.1190
1.1200
1.7500
1.2500
1.7500
1.5000
1.2500
1.5000
1.74900
1.7500
1.5000
1.2500
1.7500
1.2500
1.7500
1.2500
1.5000
1.7500
1.7500
1.7500
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0.330
0.320
0.310
0.300
0.270
0.260
0.250
0.240
0.230
0.220
0.220
0.210
0.200
0.190
0.190
0.170
0.150
0.140
0.130
0.110
0.100
0.090
0.080
0.070
0.060
0.050
0.050
0.040
0.030
0.030
0.030
0.030
0.030
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.020
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0.010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0.990
0.990
0.990
0.990
0.990
0.990
0.990
0.990
0.990
0.990
0.970
0.970
0.950
0.940
0.930
0.930
0.920
0.910
0.890
0.890
0.870
0.860
0.860
0.860
0.850
0.840
0.830
0.820
0.810
0.800
0.790
0.780
0.770
0.760
0.740
0.700
0.670
0.660
0.630
0.620
0.590
0.580
0.550
0.540
0.510
0.480
0.470
0.450
0.440
0.420
0.410
0.390
0.380
0.370
0.320
0.310
0.300
0.290

1.2500
1.2500
1.2500
1.7500
2
2.2500
2.7500
2.2500
2.7500
2.7500
2.7500
2.5000
2.7500
2.2500
2.2500
2.7500
2.0500
2.100
2.7500
2.2500
2.7500
2.2500
2.7500
2.2500
2.7500
2.2500
2.7500
2.5000
2.8900
3
3.0500
3.2500
3.7500
3.2500
3.7500
3.2500
3.7500
3.2500
3.7500
3.2500
3.7500
3.2500
3.3800
3.7500
3.2500
3.5000
3.7500
3.7500
3.2500
3.2500
3.5000
3.2500
3.7600
3.7500
3.7500
3.5000
3.2500
3.7500
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0.280
0.270
0.250
0.240
0.230
0.220
0.210
0.200
0.190
0.170
0.150
0.140
0.130
0.110
0.100
0.090
0.080
0.060
0.050
0.040
0.030
0.020
0.010

هادی خوران و همکاران

3.5000
3.5000
3.7500
3.8500
3.9500
4
4.7500
4.5000
4.2500
4.7500
4.7500
4.7500
4.5000
4.2500
4.2500
4.5000
4.2500
4.7500
4.2500
4.7500
4.2500
4.5000
4.2500

بر اساس نتایج بدست آمده از جدول  ،4نمره  2/1به عنوان

آزموني معتبر است که آنچه را که باید بسنجد ،ميسنجد .این

بهترین نمره برش آزمون  MABC-2تعیین گردید .آزمون در

جنبه از ویژگيهای آزمون را با استفاده از اعتبار سازه ميتوان

این نمره حساسیت  91و ویژگي  86درصد را دارد .همچنین

محقق ساخت که به این منظور ،از تحلیل عامل تأییدی استفاده

سطح زیر منحني  ROCمقدار  0/966بدست آمد.

شد و مدل سه عاملي و  8آیتمي پیشنهادی هندرسون و همكاران
( )2007مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .بر طبق این مدل چنین

بحث و نتیجه گیری

فرض شد که عامل مهارت دستکاری شامل سه متغیر قرار دادن

آزمون  MABCیک ابزار روا و پایا جهت اندازهگیری

میخها ،عبور بند از سوراخها و خط کشیدن در مسیر؛ عامل

مهارتهای حرکتي ظریف و درشت است که امروزه در زمینه

هدفگیری و دریافت شامل دو متغیر دریافت با دودست و

اختالالت رشدی مورداستفاده قرار ميگیرد .هدف مطالعه حاضر

پرتاب کیسه لوبیا به سمت کفپوش هدف؛ و عامل تعادل شامل

بررسي شاخصهای پاسخدهي و روایي مجموعه آزمون سنجش

سه متغیر تعادل یکپا روی تخته ،راه رفتن پاشنه-پنجه به جلو و

حرکت کودکان ویرایش دوم  MABC-2در کودکان مبتالبه

ليلي روی کفپوشها ميباشند .برای آزمودن این فرض،

اوتیسم است .نتایج تحلیل عاملي تأییدی نشان داد که برازش

شاخصهای نیكویي برازش از طریق نرمافزار  AMOSاستخراج

خرده آزمونها به سه عامل مهارت دستکاری ،هدفگیری و

شدند .نیكویي برازش به عبارت سادهتر یعني تا چه حد ،مدل

دریافت و تعادل و همچنین طرح سه عاملي ارائهشده برای

نیكو و برازنده است یا چقدر خوب طراحيشده است .در مورد

کودکان این تحقیق مطلوب و قابلقبول است و درنهایت ساختار

شاخصهای برازندگي ،توافق همگاني وجود ندارد و

عاملي و روابط دروني اجزاء آزمون  MABC-2برای کودکان

شاخصهای متعددی برای سنجش برازندگي مدل استفاده

شهر تهران مورد تأیید است.

ميشود .بهطورمعمول برای تأیید مدل ،استفاده از سه تا پنج

یكي از ویژگيهای مهمي که قبل از استفاده از ابزار باید

شاخص کافي است .در نرمافزار ایموس ،تعداد زیادی از

موردبررسي قرار گیرد این است که آیا آزمون انتخابشده

شاخصهای برازندگي داده ميشود که مقادیر بهدستآمده برای

همان چیزی را که ميخواهیم اندازه ميگیرد یا نه؟ درواقع

CFI ،GFI ،IFI

برخي از مهمترین این شاخصها ازجمله

مهر-آبان  ،99شماره ،4سال 63
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نزدیک به یک و مطلوب بود .این نتیجه با تحقیقات الینودیس و

است .کسب نمرات باال در  T1جای کمي برای پیشرفت در T3

همكاران ( )2011در یونان بر روی کودکان پیش دبستاني ،اعتبار

مي گذارد .نمرات اندازه اثر کمي باال تر از نمرات  SRMبود که

آزمون را بهصورت اعتبار سازه بررسي کردند همسو مي باشد.

نشان مي دهد انحراف استاندارد نمرات تغییر (( )T3مورد

نتایج نشان دادند که مدل  8آیتمي هندرسون و همكاران ()2007

استفاده در محاسبه  )SRMناهمگن تر از انحراف استاندارد

برای جامعه یونان مورد تأیید است و تمامي شاخصهای برازش

نمرات اولیه ( ()T1مورد استفاده در محاسبه اندازه اثر)

مدل عالي گزارش شدند.

بودند(.)29 ,22

یوسوکي کیتا و همكاران ( )2016در ژاپن ،برای بررسي اعتبار

با توجه به اینكه در میانگین نمرات اندازه اثر یک گروه ،ممكن

سازه آزمون ،تحلیل عاملي تأییدی را در مورد مدل سه عاملي

است نمره اندازه اثر یک فرد ،معني دار نباشد بنابراین یک

که هندرسون و همكاران ( )2007پیشنهاد داده بودند ،انجام

شاخصي الزم است تا تعیین کنند که آیا تغییرات در نمرات

دادند .این تحقیق بر روی  132کودک  7تا  10سال انجام گرفت

کودک قبل و بعد از مداخله دارای اهمیت آماری است یا خیر.

و مدل برای جامعه ژاپن تأیید شد و همه شاخصهای برازش

 MDCهمین شاخصي است که متخصص را در تصمیم گیری

مدل خوب گزارش شدند (،CFI=0/999 ،RMSEA=0/000

برای اصالح برنامه درماني کودک بطور منظم راهنمایي مي-

 .)GFI=0/977 ،AGFI=0/951هرچند بر اساس تحقیق شوکا و

نماید .به عبارت دیگر ،این اطالعات به متخصص این امكان را

همكاران ( )2018در ژاپن ،مدل  8آیتمي هندرسون و همكاران

مي دهد که بین تغییرات واقعي در عملكرد کودک بر اثر برنامه

( )2007تأیید نشد .آنها اعتبار  MABC-2را بهصورت اعتبار

درماني و تغییر به دلیل خطای اندازه گیری در نمره ،تمایز قائل

سازه بر روی  252کودک با دامنه سني  3تا  6ساله بررسي

شوند MDC .با اطمینان  ٪90برای نمرات کل  0/50امتیاز و در

کردند .نتایج نشان دادند که مدل سه عاملي و  8آیتمي پیشنهادی

دامنه  0/20تا  0/55امتیاز برای خرده مقیاسهای آزمون MABC-

هندرسون و همكاران برای این نمونه مناسب نیست و نیاز به

 2بدست آمده است.

اصالح دارد و درنهایت مدل سه عاملي و  6آیتمي در این جامعه

در پاسخدهي بیروني حداقل تغییرات با اهمیت در نمرات نهایي

با استفاده از روش تحلیل عاملي تأییدی ) (CFAتأیید شد(.)28

را از دید متخصص تعیین ميشود MID .به عنوان شاخصي است

پاسخدهي یک ابزار توانایي و حساسیت آن ابزرا در تشخیص

که حداقل تغییرات با اهمیت در نمرات نهایي را از دید

تغییرات در نمرات در طول زمان و توانایي افتراق بین تغییرات

متخصص تعیین مي کند .نتایج ما نشان داد که مقادیر

مهم و بي اهمیت است .قابلیت پاسخدهي آزمون به دو بخش

محاسبه شده از اختالف میانگین نمرات تغییر بین گروههای

پاسخدهي دروني و بیروني تقسیم مي شود .پاسخدهي دروني

بهبود یافته و گروهي که بدون تغییر بودند در نمره کل 1/58

کوچكترین تغییراتي را که در عملكرد فرد را که در طول زمان

امتیاز و در بین خرده آزمون ها در دامنه  0/52تا  1/2بودند .این

رخ مي دهند و به لحاظ آماری دارای ارزش باشند را بیان مي

مقادیر  MIDدر کمک به فرایند تصمیم گیری بالیني مفید

کند( .)MDCاین شاخص از دو طریق اندازه اثر و میانگین پاسخ

هستند .از رسم منحني راک نیز به عنوان روش دیگری برای

استاندارد بدست مي آید .مقادیر اندازه اثر و  SRMدر آزمون

محاسبه پاسخگویي بیروني و تعیین نمره برش استفاده شده است.

 MABC-2برای خرده مقیاس تعادل کوچكتر از سایر خرده

بر اساس نتایج بهدستآمده از جدول و نمودار  ،ROCنمره 2/1

مقیاس ها بدست آمد .در واقع ،خرده مقیاس تعادل کمترین

بهعنوان بهترین نمره برش آزمون  MABC-2تعیین گردید.

اندازه اثر را نسبت به بقیه خرده مقیاسها داشت .یک دلیل

آزمون در این نمره حساسیت  91و ویژگي  86درصد را دارد.

احتمالي ممكن است این باشد که مهارت های تعادل اندازه

همچنین سطح زیر منحني  ROCمقدار  0/966به دست آمد .از

گیری شده برای کودکان مبتال به اوتیسم تا حدودی ساده بود

آنجا که ارزیابي حرکتي در کودکان با توجه به ماهیت رشدی

MID
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آن هیج گاه همانند آزمونهای پزشكي نمي تواند حداکثر

هادی خوران و همکاران

تشکر و قدردانی

حساسیت و ویژگي را کسب نماید زیرا عوامل متعدد و زیادی

از مسئولین محترم اداره آموزش و پرورش استثنایي شهر

که امكان کنترل همگي آنها در خصوص کودکان اوتیسم امكان

تهران و همچنین مدیران موسسه خیریه اوتیسم تهران و کلیه

پذیر نمي باشد .نتایج پژوهش حاضر نشان داد آزمون MABC-2

اساتید محترمي که شرایط مطلوب برای انجام این مطالعه را

ازنظر دو شاخص حساسیت و ویژگي در وضعیت مطلوبي قرار

فراهم آوردند تشكر و قدرداني مي نمایم.
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Abstract
Introduction: The most important period of motor development is
childhood and One of the most important stages of motor development is the
effective development of fundamental motor skills. The aim of this study
was to test the validity and responsiveness of MABC-2 in children with
autism spectrum disorder in Tehran city.
Materials and Methods: The research method is descriptive-cross sectional.
The statistical population consisted of all children and adolescents with
autism in Tehran. 100 subjects were selected through available sampling.
The research tool was MABC-2 test. The data was collected tester who
were familiar with the test, and according to the manual of the test. The
validity of the test was calculated through confirmatory factor analysis of the
three-factor and eight-case model and the responsiveness with a two
baseline measurements whit interval between the first measurement and the
follow-up measurement after 6 months’ of rehabilitation. Data analysis was
performed using SPSS And LISREL software (version 23, SPSS). p<0.01
was
considered
significant.
Results: Based on the results, the factor analysis proposed by Henderson et al
confirmed. RMSEA values were 0.43 and 0.06. IFI, GFI, CFI and NFI
Indicator are also larger than the desired criterion (0.9). SRM
Value were from 0.28 to o.46 for the subscales and 0.35 for the whole
scales. The effect size values were from 0.30 to 1.26 for the subscales and
0.57 for the whole scales and The results of the rock curve obtained the
optimal cutting point that has the best sensitivity and specificity equal 67.25.
Conclusion: It seems that this test can be used as a valid test with the ability
to respond appropriately to measure the motor development of children and
adolescents with autism in Tehran.
Key words: motor development, high performance autism disorder,
assessment of children's motor competence, validity, standard test
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