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 سندرم كودكان در پگبورد -پورد  تست آزمون باز -آزمون ييايپا يبررس
   داون

  
  (M.D) 2 ياشراف مائده، (B.Sc)1 يسيادر مونا ،(M.Sc)1 زاده تقي قربان ،*(M.Sc)1 يعيرف شهال

 بخشي، گروه كاردرماني دانشكده علوم تواندانشگاه تهران،  -1

 پزشكيشهيد بهشتي، دانشكده علوم پزشكي  دانشگاه -2

 
  ده يچك

 يهمـاهنگ  بـا  تطـابق  و رود يم شمار به يناتوان يها علت نيتر مهم از يكي عنوان به داون سندروم: سابقه و هدف  
 يدسـت  يهـا  مهـارت  جمله از مختلف يحركت يها مهارت بر يتوجه قابل اثر داون سندروم كودكان در فيضع يحركت
 يهـا  مهارت يابيارز يبرا يكاردرمان در كه است ييبزارهاا جمله از (Purdue Pegboard) پگبورد -پورد  تست. دارد
 و پـورد  تـست  بـازآزمون  -آزمـون  ييايپا نييتع مطالعه نيا از هدف. شود يم استفاده يفوقان اندام در فيظر يحركت

  .بود داون سندروم كودكان در پگبورد
 تا 7 داون سندروم كودك 24. ستا شناختي روش و غيرتجربي نوع از پژوهش اين در مطالعه روش: ها مواد و روش  

 انتخـاب  تهـران  شـهر  يبخـش  توان يها بخش از يتصادف ريغ صورت به جنس دو هر از ساله) 7/9±7/2: نيانگيم (14
 يبرا سنج زمان و پگبورد   -پورد   تست از و كودك يعموم اطالعات گرفتن يبرا كيدموگراف نامه پرسش كي از. شدند
  .بود هفته كي بازآزمون و آزمون نيب يزمان فاصله و شد انجام بار سه آزمون خرده هر. شد استفاده ييايپا مطالعه

 80/0 يباال موارد اكثر در ها، آزمون نيانگيم و آزمون كي در سنجش، دفعات در ينسب يريتكرارپذ زانيم :ها يافته
 بار آزمون و سه بـار       كي موارد در    ي مطلق در تمام   يري تكرارپذ جينتا. دهند يم نشان را يمطلوب ييايپا نيبنابرا بودند،

 قابـل قبـول     يري اندازه گ  ي درصد حداكثر نمرات كسب شده در آزمون بودند كه نشان دهنده  خطا             10آزمون كمتر از    
  .است

 سندروم كودكان يدست مهارت يابيارز در پگبورد     -تست پورد    كه دهد يم نشان حاضر مطالعه جينتا :گيري نتيجه
  .باشد يم ايپا يكاف اندازه به آزمون ربا سه و كي در داون
   

ـ پا  ،ارزيـابي نـاتواني     حركتـي،  يهـا  مهارت ، پگبورد -تست پورد    داون، سندروم: هاي كليدي  واژه  -زمـون آ يياي
   نتايج پژوهش،تكرار پذيري ،بازآزمون

  

  مقدمه
 كـه  اسـت  عيشـا  نسبتاً يكيژنت يماريب كي داون سندروم

 وعيش ]1[ باشد يم 21 كوروموزوم يزوم يتر به مربوط اغلب
 سراسـر  در زنـده  تولـد  1000 تا 650 هر در 1 داون سندروم

 نيتــر مهــم از يكــي عنــوان بــه داون ســندروم. ]2[ اســتيدن
 كرد عمل رشد در ريتاخ با و رود يم شمار به يناتوان يها علت

 ،يعـضالن  يپوتونيهـا  جملـه  از ييها بيآس جهينت در (يحركت
 كنتـرل  كـسب  در ريتـاخ  مفاصـل،  حـد  از شيب يحركت دامنه

ـ  عقـب  و) فيضـع  تعادل و پاسچرال ـ  يدگمان  مـشخص  يذهن
ـ  يهماهنگ با تطابق. ]3[ شود يم  نيتـر  عيشـا  فيضـع  يحركت

 آن با خود روزمره يها تيفعال در كودكان نيا كه است يمشكل
ـ  يها مهارت بر يتوجه قابل اثر و ]1[ شوند يم مواجه  يحركت

  :shahla34ir@yahoo.com    Email                                         021-22220946 :نمابر 09123400059  :تلفننويسنده مسئول،  *
  24/2/1390 :  تاريخ پذيرش24/1/1389  :تاريخ دريافت
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  .دارد يدست مهارت جمله از مختلف
 يركا دست ييتوانا اي ها دست از استفاده ييتوانا به مهارت

ـ  گفته ها دست با اياش ، گـرفتن  بـه  مهـارت  نيبنـابرا . شـود  يم
 نـوع  دو. دارد يبـستگ  اياشـ  يكار دست نيتمر به و يهماهنگ

ـ ظر مهـارت : دارد وجود يدست مهارت از ياصل  مهـارت  و في
 از استفاده با اياش يكار دست ييتوانا به فيظر مهارت. درشت
 بـه  درشت يدست مهارت. شود يم گفته انگشتان ييانتها قسمت
 انگـشتان  و هـا  دسـت  از يتر كم قيدق و شده حيتصح حركات

  .]4[ دارد ازين
 يدست مهارت ، (Purdue Pegboard) پگبورد-پورد  تست

 ف،يظر حركات يهماهنگ و يفوقان اندام درشت حركات يعني
 بازآزمون -آزمون ييايپا. دهد يم قرار يابيارز مورد را دو هر
 بـا  76/0 تـا  60/0 از مختلـف  يها آزمون خرده در تست نيا
 افـراد  در آزمون بار سه با 91/0 تا 82/0 از و آزمون بار كي

ــاال ــمتغ ســال 60 يب  و ردون ،1988 ســال در. ]4[ اســت ري
 در را آزمـون  ايـن  بازآزمون -آزمون ييايپا زانيم همكارانش

 از يا هفته كي يزمان فواصل به آزمون بار 5 با يعاد فرد 26
 همكـارانش  و لـسون يو ،1982 سال در و ،]5[ باال به متوسط

ــپا ــون يياي ــازآزمون -آزم ــن ب ــون اي ــان در را آزم  كودك
 و سال 2 دست راست دختر و پسر 206 (هنجار يدبستان شيپ

  .]6[ نمودند گزارش باال) ماه 11 و سال 5 تا ماه 6
 در  شـده  يطراح  پگبورد-پورد  تست يبرا يكل طور به
 و شـده  گـزارش  بازآزمون – آزمون مطالعه هفت 1948 سال
 يزمـان  فاصـله  با بازآزمون –آزمون ييايپا مطالعه سه در تنها
 را تست نيا ييايپا مطالعات نيا از كي چيه و است شده انجام

 در فقط اند، نداده انجام يزمان فاصله با Three-trial صورت به
 2003 سـال  در همكـارش  و گالوس توسط شده انجام قيتحق
 است شده گزارش آزمون بار سه صورت به  ونآزم نيا ييايپا
]7[.  

ـ و به يفوقان اندام كرد عمل بهبود  يدسـت  يهـا  مهـارت  ژهي
 يفـرد  اسـتقالل  كـسب  در مهم نقش علت به فيظر و درشت
 يدرمـان  يهـا  تيالو از يزندگ روزمره يها تيفعال انجام جهت

 تـست . اسـت  داون سـندروم  كودكان مورد در گران كاردرمان

 يبرا يكاردرمان در كه است ييابزارها جمله از رد پگبو-پورد 
 اسـتفاده  يفوقـان  انـدام  در فيظر يحركت يها مهارت يابيارز
 يـي روا و ييايپا با رابطه در يقيتحق چيه كنون تا يول شود يم
ـ با و اسـت  نـشده  انجـام  داون سندرم كودكان در تست نيا  دي

 ريسـا  يبـرا  شـده  اسـتاندارد  يهـا  تـست  از كـه  داشت توجه
 گريد يها يماريب در توان ينم يعاد افراد نيچن هم و ها يماريب
ـ ا در نيبنـابرا . كـرد  اسـتفاده  ايپا و روا ابزار كي عنوان به  ني

 داون سـندروم  كودكـان  در تست نيا ييايپا يابيارز به مطالعه
ـ ا از يبعـد  قـات يتحق و ينيبال يها يابيارز در تا ميپرداخت  ني
ـ پا نظـر  از شـده  هشناخت ابزار كي عنوان به ابزار ـ ا در يياي  ني

 .شود استفاده كودكان

 
  ها مواد و روش

 روش و غيرتجربـي  نـوع  از پژوهش اين در مطالعه روش
 كـودك  24. اسـت  توصـيفي  و تحليلـي  صورت به و شناختي
ـ گ نمونـه  صـورت  بـه  سـاله  7-14 نيب داون سندرم ـ غ يري  ري
 شـهر  يبخـش  تـوان  يها بخش از جنس دو ازهر ساده ياحتمال
  :شامل ها نمونه ورود يارهايمع. شدند انتخاب نتهرا

) 2 كـودك  پرونـده  از اسـتفاده  بـا  داون سندرم به ابتال) 1
 داشتن) 3 فوقاني اندام ساز مشكل و شديد آسيب سابقه نداشتن
 هــر در بتوانــد كــودك كــه نحــوي بــه كــافي دســتي مهــارت
 براي و دهد قرار خود محل در را ميخ يك حداقل آزمون خرده
 و باشـد  داشـته  را كامـل  سـري  يك كردن كامل توانايي ژمونتا
 در كودك نكردن يهمكار )1: شامل ها نمونه خروج يارهايمع
 بازآزمون انجام يبرا موقع به مراجعه عدم) 2 تست انجام نيح
  .بود

ــزار ــرد اب ــات يآور گ ــامل اطالع ــش )1 :ش ــه پرس  نام
 تـست ) 2 كودكـان  يعمـوم  اطالعات گرفتن يبرا كيدموگراف

ـ يت توسـط  1968 سـال  در كـه  يابـزار (  پگبـورد  -د  پور   نيف
 چـپ  و راست سمت حفره دو از ابزار نيا :)است شده يطراح
 از دوم حفـره  كه يمركز حفره دو از و خيم 25 يحاو كي هر

 يدارا راست سمت از دوم حفره و واشر  40 يدارا چپ سمت
 كي يها آزمون خرده در. است شده ليتشك باشد، يم كالر 20
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 و شـد  يم تست مغلوب دست سپس و غالب دست ابتدا يدست
 يرو موجود يها سوراخ داخل در گرفته قرار يها خيم حداكثر
 آزمـون  خرده در. شد يم محاسبه هيثان 30 زمان مدت در تخته
 قـرار  ي برا زمان هم طور به مغلوب و غالب دست از يدست دو

ـ ثان 30 يط ها سوراخ ستون دو هر در ها خيم دادن  تفادهاسـ  هي
 كـالر  و واشـر  خ،يم دادن قرار مونتاژ آزمون خرده در و شد يم
ـ ثان 60 يط دست دو با متناوب صورت به ـ  انجـام  هي . شـد  يم

 كي يها آزمون خرده يبرا ها خيم تعداد شامل تست هر نمرات
 تعـداد  و بـود  يدست دو آزمون خرده يبرا ها خيم جفت ،يدست

ـ ي (مونتاژ اجزاي ـ  يعن  يبـرا ) دوم اشـر و كـالرو  واشـر،  خ،يم
 مجمـوع  شـامل  كـه  پنجم آزمون خرده. بود مونتاژ آزمون خرده
ـ  ليدل به است يدست دو و مغلوب و غالب دست نمرات  يواقع
  .سنج زمان) 3 و شد ينم محاسبه طرح نيا در اجرا روش نبودن
ـ  عنوان به آزمون خرده هر اول بار مطالعه نيا در  بـار  كي
ـ  بـه  آزمون تا سه مجموع و آزمون  و آزمـون  بـار  سـه  وانعن
. شد نظرگرفته در بازآزمون انجام يبرا هفته كي يزمان فاصله

 اثـر   رساندن حداقل به يبرا يكاف اندازه به هفته كي دوره نيا
 هـا  آزمـون  يتمـام  در. بـود  يطوالن (Practice effect) تمرين

  .بودند كساني سنج زمان و آزمونگر
ـ پا يسبرر) 1 :شامل اطالعات ليتحل و هيتجز روش  يياي

 يبـرا  آزمـون  بار سه مجموع و بار كي در بازآزمون -آزمون
ــر ــرده ه ــون خ ــا آزم ــتفاده ب ــر از اس ــم بيض ــستگ ه   يب

 ICC (Intra Class Correlation) و SEM اثـر   يبررسـ ) 2 و
 آزمـون  خـرده  هر يبرا آزمون بار سه مجموع و كي در تمرين

  . paired t testاز استفاده با
 يـك  در آزمـون  دفعـات  در پايايي نميزا تعيين منظور به
 قـدرت  مراجـع  و منـابع  بـه  مراجعـه  با مقياس خرده يا مقياس
 تفسير و بررسي زير ترتيب به SEM و ICC بستگي هم ضريب
 باشـد  بـاالتر  يـا  ICC 8/0 مقادير كه صورتي در) الف: گرديد
 باشـد  79/0 تـا  6/0 بـين  اگر مطلوب، بسيار سطح از پايايي
 پايـايي  باشـد  6/0 از تـر  كـم  كه صورتي در و متوسط پايايي
 SEM مقـادير  كه صورتي در) ب ،]8[ دهد مي نشان را ضعيف

 يـا  مقيـاس  آن در شـده  كسب نمره حداكثردرصد   10 از تر كم

 است مطلق پايايي مطلوب سطح دهنده نشان باشد مقياس ردهخ
 از مقياس آن كه دهد مي نشان باشددرصد   10 از تر بيش اگر و

 محرمانـه . ]9،10[ نيست برخوردار مطلوبي سطح لقمط پايايي
 از نامـه  تيرضا گرفتن و كودكان از شده گرفته اطالعات بودن
  .بود پژوهش اين در ياخالق مالحظات جمله از ها آن نيوالد

 
  نتايج

 مورد كودكان درصد 5/62 آمده دست به نتايج به توجه با
 و دسـت  راسـت    درصد 65 دختردرصد   5/37 و پسر مطالعه

 7/9±7/2 هـا  آن يسن نيانگيم و بودند دست چپ درصد 35
  . بود

 و آزمــون نيبــ) نيانگيــم اخــتالف (اثــر تمــرين يبررســ
ـ  در  پگبـورد  -پـورد    تست بازآزمون  دسـت  بـارآزمون  كي

 سـندرم  كودكـان  در مونتـاژ  و دست دو مغلوب، دست غالب،
 اخـتالف  ،1 جـدول  از آمـده  دست هب جينتا به توجه با :داون

 دست در  پگبورد –پورد   تست بازآزمون و آزمون نيب نيانگيم
 و t=-1 چـپ  دسـت  در ،P(v)=817/0 و t=-234/0 راست
328/0=P(v)، 23/1 دسـت  دو هر-=t 231/0 و=P(v)، در 

 و t=-15/1 چـپ  دست و راست دست دست، دو هر مجموع
25/0=P(v) 52/2 مونتاژ در و-=t 019/0 و=P(v) بود .  

 و آزمــون نيبــ) نيانگيــم فاخــتال( اثــر تمــرين يبررســ
 دسـت  آزمـون  بـار  سـه  در  پگبـورد  -پورد   تست بازآزمون

 سـندرم  كودكـان  در مونتـاژ  و دست دو مغلوب، دست غالب،
 اخـتالف  ،2 جـدول  از آمـده  دست هب جينتا به توجه با :داون

 دست در  پگبورد -پورد   تست بازآزمون و آزمون نيب نيانگيم
 و t=-1 چـپ  دست در ،P(v)=817/0  و t=-234/0 راست
328/0=P(v)، 23/1 دسـت  دو هر در-=t 231/0 و=P(v)، 
 t=-15/1 چپ دست و راست دست دست، دو هر مجموع در
  .  بود P(v)=019/0 و t=-52/2 مونتاژ در و P(v)=25/0 و

  پگبـورد  -پـورد    تست بازآزمون -آزمون پايايي بررسي
 و دسـت  دو مغلـوب،  دسـت  غالـب،  دست آزمون بار كي در
 ارزيــابي منظــور بــه :داون ســندرم كودكــان در ونتــاژم

 از يـك  هـر  از حاصـل  نمـرات  مطلـق  و نـسبي  تكرارپذيري
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 طـي  داون، سـندرم  كودكان در  پگبورد -پورد   تست هاي آيتم
ــار دو  ضــريب محاســبه از آزمــونگر يــك توســط آزمــون ب
 يـا  SEM و نـسبي  تكرارپـذيري  شـاخص  يا ICC بستگي هم

 در مندرج نتايج. است شده تفادهاس مطلق تكرارپذيري شاخص
 يك در راست دست در ICC مقادير كه دهد مي نشان 3 جدول
 در چپ دست در ،75/0 ها آزمون ميانگين در و 60/0 آزمون
 دو هـر  در ،91/0هـا  آزمـون  ميانگين در و 83/0 آزمون يك
 در ،99/0 ها آزمون ميانگين در و 98/0 آزمون يك در دست

 آزمون يك در چپ دست و راست دست دست، دو هر مجموع
 آزمون يك در مونتاژ در ،78/0 ها آزمون ميانگين در و 64/0
 كـه  جـا  آن از و باشـد  مي 83/0 ها آزمون ميانگين در و 72/0

 متوسط پايايي بنابراين هستند79/0 تا 60/0 نيب ها آن تمامي
  .دهند يم نشان را

 تكرارپـذيري  شاخص يا SEM كه اين به توجه با چنين هم
 در راسـت  دسـت  در استاندارد، گيري اندازه خطاي يا و مطلق
 دسـت  در ،14/1 هـا  آزمـون  ميانگين در و 44/1 آزمون يك
 در ،66/0 هـا  آزمون ميانگين در و 90/0 آزمون يك در چپ
 هـا  آزمـون  ميـانگين  در و 23/1 آزمـون  يك در دست دو هر
 در چپ دست و راست دست دست، دو هر مجموع در ،96/0
 در مونتاژ در ،86/0 ها آزمون ميانگين در و 59/1 ونآزم يك
 چـون  و 72/0 هـا  آزمـون  ميـانگين  در و 47/1 آزمـون  يك

 هاي آيتم در شده كسب نمره حداكثر  درصد 10 از تر كم همگي
 ناشي استاندارد خطاي بنابراين باشند مي  پگبورد -پورد   تست

  .دهند مي نشان مطلوبي سطح در را تكرارپذيري از

  پگبـورد  -پـورد    تست بازآزمون -آزمون پايايي بررسي
 و دسـت  دو مغلـوب،  دسـت  غالـب،  دسـت  آزمون بار سه در

 نـشان  4 جدول در مندرج نتايج :داون سندرم كودكان مونتاژ
 83/0 آزمـون  يك در راست دست در ICC مقادير كه دهد مي
 آزمـون  يـك  در چپ دست در ،91/0 ها آزمون ميانگين در و

 يـك  در دست دو هر در ،90/0 ها آزمون ينميانگ در و 81/0
 دو هر مجموع در ،88/0 ها آزمون ميانگين در و 79/0 آزمون
 در و 83/0 آزمـون  يـك  در چپ دست و راست دست دست،

 در و 89/0 آزمون يك در مونتاژ در ،90/0 ها آزمون ميانگين
 از هـا  آن اكثـر  كه جا آن از و باشد مي 94/0 ها آزمون ميانگين

 نـشان  را مطلـوبي  بـسيار  پايـايي  بنابراين هستند تر بيش 8/0
  .دهند مي

 تكرارپـذيري  شاخص يا SEM كه اين به توجه با چنين هم
 در راسـت  دسـت  در استاندارد، گيري اندازه خطاي يا و مطلق
 دسـت  در ،16/2 هـا  آزمـون  ميانگين در و 93/2 آزمون يك
 رد ،28/2 هـا  آزمون ميانگين در و 09/3 آزمون يك در چپ
 هـا  آزمـون  ميـانگين  در و 34/2 آزمـون  يك در دست دو هر
 در چپ دست و راست دست دست، دو هر مجموع در ،75/1
 در مونتاژ در ،29/5 ها آزمون ميانگين در و 15/7 آزمون يك
درصـد   68 با 51/2 ها آزمون ميانگين در و 44/3 آزمون يك

 حـداكثر درصـد    10 از تـر  كم همگي چون و باشد مي اطمينان
 باشـند  مـي   پگبـورد  -پورد   تست هاي آيتم در شده كسب نمره

 سـطح  در را تكرارپـذيري  از ناشـي  استاندارد خطاي بنابراين
  .دهند مي نشان مطلوبي

  
   در يكبار آزمون در كودكان سندرم داون پگبورد- تست پورد  paired t test اختالف ميانگين بين آزمون و بازآزمون و .1جدول 

نان از فاصله اطمي %95 ميانگين و انحراف معيار
  )lower( اختالف

  معناداري
P(v) 

df t  
اختالف ميانگين بار 

  بار اول بار دوم  اول و دوم
 نتايج 

 متغير

 دست راست 63/1±33/4 24/2±41/4 -083/0 -234/0 23 817/0 -82/0

 ت چپدس 59/1±25/4 97/1±45/4 -208/0 -000/1 23 328/0 -63/0

 هر دو دست 46/1±66/2 26/1±95/2 -29/0 -23/1 23 231/0 -78/0

62/1- 25/0 23 15/1- 58/0- 92/4±83/11 95/3±25/11 R+l+b 

97/1- 019/0 23 52/2- 08/1- 01/3±16/7 58/2±08/6 Assembly 

Purdue 
Pegboard  
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   در سه بار  آزمون در كودكان سندرم داون پگبورد-تست پورد  paired t test اختالف ميانگين بين آزمون و بازآزمون و .2جدول شماره
فاصله اطمينان از  %95 ميانگين و انحراف معيار

 lower(  P(v) df t( اختالف
اختالف ميانگين بار 

 بار اول بار دوم  اول و دوم

  نتايج
  متغير

 دست راست 14/5±12/13 14/6±37/13 -25/0 -37/0 23 70/0 -61/1

 دست چپ 13/5±33/13 63/5±33/13 00000/0 000/0 23 000/1 -37/1

 هر دو دست 71/3±70/7 12/4±5/8 -79/0 -55/1 23 135/0 -84/1

55/4- 463/0 23 746/0- 20/1- 76/14±29/35 31/12±08/34 R+l+b 

35/3- 020/0 23 49/2- 83/1- 09/8±62/21 46/7±79/19 assembly 

Purdue 
Pegboard  

  
   كودكان سندرم داون در يك بار آزموندر پگبورد -تست پورد  بازآزمون - براي پايايي آزمون intraclassگي پيرسيون و  ضريب همبست.3جدول 

SEM 
فاصله اطمينان از  95%

 )lower( اختالف
 ميانگين و انحراف معيار ICCضريب همبستگي 

ICC(2,1)  ميانگين
 آزمون ها

يك 
 آزمون

ميانگين 
 آزمون ها

يك 
 آزمون

سطح 
 معناداري

ميانگين 
 آزمون ها

يك 
  آزمون

 بار اول بار دوم

  نتايج
  
  
 

 متغير

  دست راست 63/1±33/4 4/2±41/4 606/0 755/0 001/0 276/0 433/0 44/1 14/1
 دست چپ 59/1±25/4 97/1±45/4 839/0 912/0 000/0 663/0 796/0 90/0 66/0

 هردو دست 46/1±66/2 26/1±95/2 641/0 781/0 000/0 329/0 495/0 23/1 963/0

59/1 17/2 809/0 680/0 000/0 918/0 848/0 92/4±83/11 95/3±25/11 R+l+b 

47/1 92/1 623/0 452/0 000/0 837/0 720/0 01/3±16/7 58/2±08/6 Assembly 

Purdue 
Pegboard 

 
 

   در كودكان سندرم داون درسه بار آزمون در پگبورد-تست پورد   بازآزمون-پيرسيون براي پايايي آزمون و ICC  ،SEM ضريب همبستگي .4جدول 

SEM 
فاصله اطمينان  95%

 )lower( از اختالف
 ميانگين و انحراف معيار ICCضريب همبستگي 

ICC(2,1)  ميانگين
آزمون 
 ها

يك 
 آزمون

ميانگين 
 آزمون ها

يك 
 آزمون

سطح 
 معناداري

ين ميانگ
آزمون 
 ها

يك 
  آزمون

 بار اول بار دوم

  نتايج
  
  
 

 متغير

  دست راست 14/5±12/13 14/6±37/13 837/0 911/0 000/0 660/0 795/0 93/2 16/2
 دست چپ 13/5±33/13 63/5±33/13 817/0 900/0 000/0 623/0 768/0 09/3 28/2

 هردو دست 71/3±70/7 112/4±5/8 799/0 888/0 000/0 590/0 742/0 34/2 75/1

29/5 15/7 785/0 646/0 000/0 907/0 830/0 76/14±29/35 31/12±08/34 R+l+b 

51/2 44/3 869/0 768/0 000/0 943/0 893/0 09/8±62/21 46/7±79/19 Assembly 

Purdue 
Pegboard 

  

  گيري بحث و نتيجه
 -آزمون پايايي بررسي حاضر مطالعه جامان از اصلي هدف
 مهـارت  سـنجش  منظـور  بـه   پگبـورد  -پورد   تست بازآزمون
 تــرين مهــم از يكــي عنــوان بــه داون ســندرم كودكــان دســتي

ـ ا در كه اين به توجه با. باشد مي حركتي سيستم هاي ويژگي  ني
 پايـايي  و اثر تمرين  صورت دو هر به تست نيا پايايي مطالعه
 دو در بحـث  بنـابراين  اسـت،  شـده  يبررس بازآزمون -آزمون
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ـ  بـازآزمون  -آزمـون  پايـايي  و اثر تمرين  قسمت  صـورت  هب
  :شود يم ارائه جداگانه

  بـه  مربـوط  شـده  كسب نتايج پيرامون بررسي و بحث) 1
 در  پگبــورد-پــورد  تــست بــازآزمون -آزمــون اثــر تمــرين

 يك در كه است تغييري ميزان اثر تمرين  :داون سندرم كودكان
 مربوطـه  تمـرين  نبود در و آيد مي وجود به تمرين اثر در متغير
 از. باشد داشته توجهي قابل تغييرات بايدن نتايج متغير آن براي
 بدون هفته يك آزمون تكرار فاصله حاضر تحقيق در كه جا آن

 به نتايج كه رفت مي انتظار بنابراين بود خاصي درماني مداخله
 بـه  توجـه  بـا  و باشد نداشته توجهي قابل تغييرات آمده دست
 ونآزم بار يك در حاضر تحقيق در آمده دست به نتايج كه اين
 در ،P(v)=32/0 چپ دست در ،P(v)=81/0 راست دست در
 دسـت  دسـت،  دو هـر  مجمـوع  در ،P(v)=23/0 دست دو هر

 P(v)=019/0 مونتـاژ  در و P(v)=25/0 چپ دست و راست
 تكـرار  هفتـه  يـك  فاصله در كه شود مي مشخص بنابراين بود،
 دسـتي  هـاي  مهـارت  در توجهي قابل و معنادار تغييرات تست

  .است نيامده وجود به مونتاژ در جز هب داون مسندر كودكان
 رشـد  شـود  مـي  مطرح قسمت اين در كه مسائلي جمله از
 فاصـله  هفته كي يط كودكان ريگ چشم رشد اگر است كودكان

 چـون  افتـاد  يم اتفاق بازآزمون انجام يبرا شده گرفته نظر در
 بنابراين است ظريف مهارت يك  پگبورد -پورد   دستي مهارت
 نتيجه اين ولي گذاشت مي تاثير بازآزمون – آزمون جنتاي روي
 يك طول در كه نيست زياد قدر آن رشد كه دهد مي نشان خود
  .بگذارد كودكان دستي مهارت بر تاثيري هفته

 صـورت  بـه  كودكـان  كـه  تمريناتي و كلينيكي هاي درمان
 و هـا  كلينيـك  در مختلـف  هاي مهارت يادگيري جهت روزمره
ـ ا در مطرح مسائل از گريد يكي ددهن مي انجام منزل  مـورد  ني
 يـادگيري  بـر  تـاثيري  اي هفتـه  يـك  تمرين كه جا آن از. است
 را اي هفتـه  يك تمرين تاثير اي مطالعه هنوز و ]11[ گذارد نمي
 است نكرده تاييد داون سندرم كودكان در دستي هاي مهارت بر

 تظـار ان قابـل  كامالً تحقيق اين در آمده دست به نتايج بنابراين
  .بود

 بـه  است ممكن مونتاژ آزمون خرده در جهينت شدن دار يمعن
ـ ا بـودن  سـخت , كودك يروح تيوضع علت ـ  و مرحلـه  ني  اي

  . باشد مختلف يداروها مصرف
 اثر تمرين  كي تنها 2010 سال در همكارانش و زاده يمهد

 نـسون يپارك مـاران يب در يـي دارو on فـاز  در مونتـاژ  يبرا را
 و گـالوس  توسـط  شـده  انجـام  تحقيـق . ]12[ اند كرده گزارش

 مجمـوع  بـراي  اثر تمرين  يك تنها 2003 سال در همكارانش
. ]7[ اسـت  شـده  گـزارش  دستي دو مهارت در آزمون بار سه

 يـك  تنهـا  1991 سال در خود تحقيق در همكارانش و جونز
ـ آرتر مارانيب در غالب دست براي را اثر تمرين  ـ روماتوئ تي  دي
 كه دريافت توان مي نتايج اين به توجه با. ]13[ نمودند گزارش

 در يعنـي  نداشته وجود اثر تمرين  آزمون، باز -آزمون موارد در
 تـست  هاي آيتم اكثر در معناداري تغيير مشخص زماني فاصله
 نتـايج  بـا  راسـتا  هـم  كه است نيامده وجود به  پگبورد -پورد  
 كنـد  مـي  اظهـار  حاضر مطالعه بنابراين. باشد مي حاضر مطالعه

 كودكـان  در  پگبـورد  -پورد   تست نمرات در تغييري گونه يچه
 بـه  تـست  اين در تغييراتي اگر و آيد نمي وجودبه   داون سندرم
 و باشـد   يم كودكان نيا در واقعي تغييرات به مربوط آيد وجود

. نيـست  مربـوط   پگبـورد  -پـورد    تـست  از ناشي تغييرات به
 داون سـندرم  كودكان براي تست اين كه گفت توان مي بنابراين

 آن و اسـت  برخـوردار  اثر تمـرين   زمينه در مناسبي پايايي از
 ارزيابي يبرا كودكان نيا در معتبر تست يك عنوان به توان مي

  .نمود استفاده مونتاژ در جز هب ظريف دستي هاي مهارت
 ييايــپا بــه مربــوط جينتــا رامــونيپ يبررســ و بحــث) 2
 سـندرم  ودكانك در  پگبورد -پورد   تست بازآزمون -آزمون
 كـه  است ينمرات به اعتماد تيقابل يمعنا به يريپذ تكرار :داون
 نيتـر  مهـم  از يكـ ي عنـوان  بـه  و شـود  يم كسب تست كي از
 يكينيليك يها طيمح در را آن كاربرد كه تست، آن يها تيقابل

 و پژوهشگران ان،يدانشجو توجه مورد ديبا كند، يم ريپذ امكان
 كي از كه ينمرات ستيبا يم منظور نيبد. رديگ قرار درمانگران

 يابيارز مورد افراد نبودن كساني شرط به ديآ مي دست هب تست
 امر، نيا تحقق جهت. باشد برخوردار يزيناچ يخطا درصد از

 يطـ   پگبـورد  -پورد   تست مختلف يها تميآ از حاصل نمرات
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ـ  با هفته كي فاصله به آن انجام مرتبه دو ـ مقا گـر يد كي  و سهي
 يريتكرارپذ جنبه دو از و شد دهينام بازآزمون -ونآزم ييايپا

ـ طر از بيترت به رسونيپ يبستگ هم بيضر و ينسب و مطلق  قي
ـ م. گرفـت  قـرار  مطالعـه  مـورد  r و ICC، SEM محاسبه  زاني
ـ آ در سـنجش  دفعات در ينسب يريتكرارپذ  مختلـف  يهـا  تمي
ـ م و آزمون كي در ،  پگبورد -پورد   تست  هـا،  آزمـون  نيانگي
ـ پا اي و يبستگ هم قدرت نيبنابرا بودند 80/0 ياالب اكثراً  ياي
 رسونيپ يبستگ هم بيضر نيچن هم و دهند يم نشان را يمطلوب
 آزمـون  بار كي در جز به آزمون، بار سه و آزمون بار كي در
 ييايپا نيبنابرا بودند ،80/0 از باالتر يهمگ چپ دست در در

ـ ي مطلـق  يريتكرارپـذ  جينتـا  و دهند يم نشان را يمطلوب  يعن
SEM آزمـون  بـار  سـه  و آزمون بار كي در موارد يتمام در 
 تـست  در شده كسب نمرات حداكثر درصد 10 از تر كم يهمگ
 را يمطلـوب  يخطـا  آمده، دست به يخطا زانيم نيبنابرا بودند
  .دهد يم نشان
ــا   يدســت مهــارت تــست كــه دهــد يمــ نــشان جينتــا ني

 قرار استفاده مورد گوناگون طيشرا در تواند يم  پگبورد -پورد  
 ييتوانـا  از مـذكور  تـست  كـه  گفت توان يم رو نيا از. رديبگ
 كودكـان  يدسـت  مهـارت  سـنجش  يبرا ياعتماد قابل يابيارز

  .باشد يم برخوردار داون سندرم
ـ پا بـودن  باال سبب تواند يم كه يليدال از مجموع در  يياي

 از اهـ  نمونـه  مـشابه  باًيتقر طيشرا به توان يم باشد، آزمون نيا
ـ رعا ،ياريهوشـ  سـطح  و يكـرد  عمـل  يناتوان سطح  نظر  تي
 كه يابيارز جلسه دو يط ها آزمون ياجرا در استاندارد طيشرا

ـ گ انـدازه  يخطا كاهش باعث است ممكن  داشـتن  شـود،  يري
 همـه  در بـازآزمون  و آزمـون  انجام در مشابه و مناسب يفضا

 و گرآزمـون  توسـط  تست نيا به ندادن نمره و باشد يم كودكان
 مـورد  نمـره  شـد  مي انجام آزمون وقتي (او يشخص نظر اعمال
 درمـانگر  و شد مي اعمال ... و واشر و مهره شمردن با فقط نظر
  .  كرد اشاره) نداشت دهي نمره در نقشي هيچ

ــق در ــادنبرگ تحقي ــد و ب ــال در  سيوي  ،]14[ 2000 س
ــدزروز ــارانش و رزيـ ــال در همكـ  و ردون ،]15[ 1995 سـ

 در همكــارانش و  لــسونيو ،]5[ 1988 ســال در همكــارانش

 گزارش شده، انجام سالم افراد روي همگي كه ]6 [1982 سال
 آزمـون  بار يك در پگبورد و پورد آزمون پايايي كه است شده
 در كـه  حـالي  در كند مي تغيير سالم افراد در92/0 تا 37/0 از

 تر بيش موارد اكثر كودكان در آزمون بار يك در حاضر تحقيق
 بـراي  تست اين كه دهد مي نشان و باشد مي مذكور تحقيقات از

  .است برخوردار باالتري پايايي از داون سندرم كودكان
 سـال  در همكـارانش  و  جونز توسط شده انجام تحقيق در
 تست اين پايايي روماتوييد آرتريت به مبتال افراد روي 1991

 كه ]13[ است شده گزارش 87/0 تا 73/0 آزمون بار يك در
 شـده  انجـام  تحقيـق  در. اسـت  حاضـر  مطالعه جينتا با مطابق
 مبتال افراد روي 1975 سال در همكارانش و  يگارناس توسط

 تا 71/0 آزمون بار يك در تست اين پايايي ذهني تواني كم به
 نتـايج  با راستا هم آن نتايج كه ]15[ است شده گزارش 96/0

  .باشد مي ما تحقيق
 در 2002 سـال  در Hardin توسـط  شده انجام تحقيق در
 در سـالم  افـراد  در نمـرات  دامنـه   پگبورد -پورد   تست مورد
 در ،1/58-2/24 بـاال  بـه  سـال  60 مردان براي راست دست
 در ،8/5-5/11 دســت دو هــر در ،1/8-2/14 چــپ دســت
-2/39 چـپ  دسـت  و راسـت  دسـت  دسـت،  دو هر مجموع

 تراسـ  دست در ها خانم در و 3/13-7/32 مونتاژ در ،4/22
ــت در ،6/15-7/9 ــپ دس ــر در ،6/8-15 چ ــت دو ه  دس
 دسـت  و راسـت  دست دست، دو هر مجموع در ،4/12-4/6

 شـده  گـزارش  3/16-9/35 مونتاژ در و 3/25 -3/42 چپ
  .]4[ است

 يـك  در نمرات ميانگين راست دست در حاضر تحقيق در
 دسـت  در دوم، بـار  در 41/4 و اول بـار  در 33/4 آزمون بار

 دســت دو هــر در دوم، بــار در 45/4 و اول بــار 25/4 چــپ
ــار در 66/2 ــار در 95/2 و اول ب ــر مجمــوع در دوم، ب  دو ه

 83/11 اول بـار  در 25/11 چپ دست و راست دست دست،
 دوم بـار  در 16/7 و اول بـار  در 08/6 مونتاژ در دوم، بار در
 كـه  اسـت  تحقيقـي  از تـر  كـم  موارد اين تمامي در كه باشد مي

 مـا  هـاي  نمونـه  كه جا آن از و است شده انجام Hardin توسط
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 دارنـد  يعضالن يشل كودكان اين و بودند داون سندرم كودكان
  .رسد مي نظر به منطقي آمده دست به نتايج ]9[

 اين ييايپا بودن باال كرد توجه آن به بايد كه ديگري نكته
 مطالعـه  در آزمـون  بـار  كري به نسبت آزمون بار سه در تست
 همكارانش و Gallus تحقيق نتايج با ستارا هم كه است حاضر

 2010 ســال در همكــارانش و زاده يتقــ ،]7[ 2003 ســال در
ــدي زاده و  ]17[ ــارانش و مهـ ــال در همكـ  ]12[ 2010 سـ
 بـه   پگبـورد  -پورد   تست ييايپا مطالعات نيا در كه باشد يم

 در نسونيپارك مارانيب ،Multiple sclerosis مارانيب در بيترت
 سه در ييدارو on فاز در نسونيپارك مارانيب و ييدارو off فاز
. ]7[ اسـت  شده ذكر باالتر آزمون بار كي به نسبت آزمون بار

  تــست كــه دهــد مــي نــشان حاضــر مطالعــه نتــايج نيبنــابرا
 و آزمـون  بار يك در داون سندرم كودكان در  پگبورد -پورد   

 هسـ  در كه جا آن از و است استفاده قابل دو هر آزمون، بار سه
 بهتـر  دارد آزمون بار يك به نسبت تري بيش پايايي آزمون بار

 نمـود  اسـتفاده  آزمـون  بار سه از تحقيقاتي كارهاي براي است
 طـور  هب ولي. است تر اطمينان قابل تر بيش پايايي نتيجه در زيرا
 در زمـاني  محـدوديت  كـه  مـواقعي  در آزمون بار يك از كلي

 و نمـود  اسـتفاده  توان مي باشد مطرح ارزيابي براي ها كيلينيك
  .ندارد پايايي نظر از مشكلي
 سـه  در  پگبـورد  -پورد   تست كه كند يم اظهار مطالعه نيا
 داون سندرم كودكان در استفاده يبرا يكاف اندازه به آزمون بار
 نمرات رييتغ كه داد خواهد نشان ندهيآ قاتيتحق و باشد يم ايپا

ـ تغ آزمـون  ربـا  كي از استفاده با  پگبورد -پورد   تست  راتيي
  .ريخ اي دهد يم نشان را كودكان نيا يدست مهارت يواقع

  
  قدرداني تشكر و

 يپزشـك  علـوم  دانـشگاه  يپژوهش معاونت از لهيوس نيبد
ـ ذ نيمـسئول  و پـروژه  يمال تيحما مناسبت به تهران  در ربطي
  .شود يم يقدردان و تشكر تهران سطح يبخش توان مراكز
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Introduction: Down syndrome is considered as one of the most important causes of disability. In 

children with Down syndrome, compliance with poor motor coordination has a considerable effect on 
different motor skills including dexterity. Purdue Pegboard test is one of the tools used in occupational 
therapy to assess fine motor skills of upper extremity. The purpose of this study was to determine the test-
retest reliability and practice effects of the Purdue Pegboard in children with Down syndrome. 

Materials and Methods: Twenty-four children with Down syndrome aging 7-14 (mean:9/7±2/7) of 
both sexes were non-randomly selected from rehabilitation clinics and hospitals of Tehran. A 
demographic questionnaire was used for documenting participant s general data and the Purdue Pegboard 
test and a timer were used to determine the reliability. Each subtest was administered three times in a row. 
The time interval between test and retest was one week. 

Results: The relative reliability in repeated measures was above 80% in different items of Purdue 
Pegboard test in single and mean of testes, thus it indicates an optimum reliability. The absolute reliability  
was lower than 10% of maximum obtained scores at each subtest in one and three trial of test that 
indicates acceptable errors of measurement. 

Conclusion: The results of the present study indicate that Purdue Pegboard test is enough reliable in 
one and three trials for evaluating a manual dexterity of children with Down syndrome. 

 
Key words: Down syndrome, Disability evaluation, Purdue pegboard test, Test-retest reliability, Motor 

skills, Reproducibility of results 
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