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Abstract 

Background & Objective: Motor competency refers to ability of children to perform wide range of fine and gross motor activities. Children 

with low motor competency, might mostly face to many unsuccessful situation and may experience and develop a lots of problems in their life. 

The aim of this study was to investigate the effect of some selected factors including age, birth order, social status and contribution in outdoor 

physical activity program on motor competency of 7–10 years old children using movement assessment battery for children–second edition 

(MABC2) which is a one of the most valid assessment tools for assessing motor competency.  

Methods: Five hundred and three (girls=244, boys=259) 7–10 years old children from the Arak city (Markazi province, Center of Iran) were 

participated in this cross sectional study. Inclusion and exclusion criteria of this study were as follow; lack of any developmental, neurological 

and learning difficulties, which may impair their typical performances. In addition, children without demographic data were excluded from the 

data set. Asked from parents to fill out the demographic questionnaire (data including; age, gender, level of parents` education, birth order and 

sibling and level of outdoor physical activities of children). In addition, written consent of parents was obtained. After collecting demographic 

data, testing started. Three well experienced examiners in the field of children` motor skills performed testing. All the requirement of testing 

instructions based on MABC2 manual was observed. Children, having trouser and shoes, were tested individually with MABC2 in a quiet room. 

When testing completed, we analyzed the data. Ojari et al. (2018) reported psychometric properties of MABC2 that the properties are acceptable 

in Iran. The proposed 3 factors structure was confirmed and intra and interrater reliability were (0.93–0.99) and (0.45 – 0.85) respectively. 

Descriptive statistic as well as multivariate analysis of variance (one–way MANOVA) were used to analyzing the data. Significant level was set 

at 0.05 and all analysis was carried out using SPSS 21 for Windows (SPSS, Chicago, IL, USA). 

Results: multivariate ANOVA showed there was statistically significant differences of factors age (F=7.16, p<0.001) and birth order (F=2.621, 

p<0.001), however, no statistically differences were found for the outdoor physical activity (F=1.487, p=0.218) and social status (F=1.74, 

p=0.158). The effect size of age and birth order were 0.14 and 0.016 respectively, which indicate large and negligible importance. When age 

increased, performance of children improved dramatically so that in most tasks 9 and 10 years old children were superior to younger children. 

The result of multivariate analysis also showed that statistical differences in birth order factor was only because of differences in manual dexterity 

sub–component.  

Conclusion: Age is considered as an important and effective factor on children` motor competency. MABC2 is able to differentiate age group 

very well. Improved coordination and performance during childhood is due to integration of sensory–motor systems. Of other factors, only the 

birth order showed a statistically differences, however, that was not large enough to be considered practically important. This study should be 

duplicated by another similar tools assessment to find out whether lack of non–statistical differences is attributed to poor influence of related 

factors or poor differentiate ability of MABC2. 

Keywords: Motor competency, Movement assessment battery for children–2 (MABC2), Birth order, Physical activities, Socio–demographic 
factors. 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
98

.9
.0

.8
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               1 / 9

mailto:a_gh_m2003@yahoo.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/\)
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1398.9.0.82.4
https://jdisabilstud.org/article-1-1199-fa.html


1 

  .1۰۵(:۹؛ )۸1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۸ ذرماهآ برخط انتشار 

آزمون ساله با استفاده از مجموعه1۰تا  ۷اثرگذار بر شایستگی حرکتی کودکان بررسی عوامل 
 ( MABC2) ۲-ارزیابی حرکت کودکان

 ۴، علی کاشی۳عبداله قاسمی*، ۲، الهه عرب عامری1مجید اوجاری
 سندگانینو حاتیتوض

 تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران؛ بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و. دانشجوی دکتری رشد و یادگیری حرکتی، گروه تربیت1
 بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران؛. دانشیار، گروه رفتارحرکتی، دانشکدۀ تربیت۲

 تهران، ایران؛ ،بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی. استادیار، گروه تربیت۳

 تحقیقات و فناوری، تهران، ایران. بدنی و علوم ورزشی وابسته به وزارت علومپژوهشگاه تربیت. استادیار، ۴

 yahoo.com2003a_gh_m@  *رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

 1۳۹۷ آبان۲۹ پذیرش مقاله:؛ 1۳۹۷ مهر1۴ دریافت مقاله:

 

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵  © است محفوظ انتشار حق

 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

دادن این شود. هدف از انجامهای درشت و ظریف، مطرح میهای حرکتی مختلف، اعم از مهارتعنوان توانایی فرد در اجرای مهارتشایستگی حرکتی، به زمینه و هدف:
 ساله با استفاده از یک آزمون معتبر در این زمینه بود.1۰تا  ۷پژوهش، بررسی عوامل منتخب اثرگذار بر رشد و شایستگی حرکتی کودکان 

تصادفی ایصورت خوشهگیری بهساله از مدارس شهر اراک انجام شد. نمونه1۰تا  ۷کودک  ۵۰۳که با مشارکت  بودهای توصیفی پژوهش حاضر، از انواع مطالعه بررسی:روش
و  MABC2ها و نمرۀ کلی مقیاسا در سطح خردهه( ارزیابی شدند. تحلیلMABC2) ۲-آزمون ارزیابی حرکت کودکانکنندگان با استفاده از مجموعهانجام شد و همٔه شرکت

 های کودکان در هریک از متغیرها استفاده شد. راهه(، برای مقایسٔه گروهبا استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری )مانوا یک
(. با افزایش سن، کودکان اجرای بهتری داشتند. در متغیر p<۰٫۰۰1) های مختلف سنی و ترتیب تولد تفاوت معنادار آماری دیده شددر عملکرد حرکتی کودکان با گروه ها:یافته

که کودکان با ترتیب تولد اول، عملکرد بهتری را نمایش دادند که البته  طوریمقیاس چاالکی دستی بود؛ بهدلیل تفاوت در خردهآمده تنها بهدستهای بهترتیب تولد نیز تفاوت
های جسمانی حال در شایستگی حرکتی کودکان با وضعیت اجتماعی و مشارکت در فعالیت(؛ با این η2=۰٫۰1۶اثرگذاری آن ناچیز بود )ها معنادار بودند، گرچه این تفاوت

 مختلف تفاوت معناداری دیده نشد.
های سنی را دارد. به نظر یی تشخیص بین گروهخوبی توانابه MABC2شود و آزمون عنوان عاملی مهم و اثرگذار در شایستگی حرکتی کودکان محسوب میسن به گیری:نتیجه

 رسد اثرگذاری دیگر متغیرها بر عملکرد و شایستگی حرکتی کودکان، ناچیز یا غیرمعنادار باشد.می
 اجتماعی.(، ترتیب تولد، فعالیت جسمانی، عوامل فردیMABC2) ۲-آزمون ارزیابی حرکت برای کودکانشایستگی حرکتی، مجموعه ها:کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
های حرکتی عنوان توانایی اجرای مهارتشایستگی حرکتی، اغلب به

شیوۀ ماهرانه کردن بهزدن، پریدن و پرتابمختلف، مانند دویدن، ضربه
( و بر پایٔه هماهنگی حرکتی که به 1-۳شود )و کارآمد، تعریف می

هماهنگی بین عضالت یا گروهای عضالنی برای تولید اعمال یا 
حرکات هدفمند و همچنین بر پایٔه آمادگی جسمانی که به ظرفیت اجرای 

شایستگی حرکتی، (. ۴های جسمانی اشاره دارد، استوار است )فعالیت
بینی ندگی را پیشهای بعدی زسطوح فعالیت و آمادگی جسمانی در دوره

(. با این نگاه، مهم است که رفتارحرکتی در طی کودکی را ۵کند )می
کردن راهبردهای مناسب برای حمایت از رشد و منظور فراهمبه

 شایستگی حرکتی کودک، سنجش و ردیابی و دنبال کنیم.
ابزارهای آزمودنی بسیاری برای سنجش شایستگی حرکتی به کار 

ها، از قبیل هدف از سنجش، ون به تعدادی از معیاررود. انتخاب آزممی
(. ۶بودن آزمون برای گروه هدف بستگی دارد )حساسیت سنی و مناسب

محبوبیت و اجرای ابزارهای آزمودنی همچنین در نواحی جغرافیایی 
 مختلف متفاوت است.

هایی که پس از تدوین بسیار در طول دو دهٔه گذشته، از جمله آزمون
های ارزیابی حرکت آزموناستفاده قرار گرفته، مجموعهموردتوجه و 

( در MABC2( است. نسخٔه دوم این آزمون )MABCبرای کودکان )
منتشر شد که متشکل از دو ارزیابی مکمل است: آزمون  ۲۰۰۷سال 

یافتٔه لیست. بخش عملکردی آزمون، بخش توسعهعملکردی و چک
(. هدف ۷کتی است )های پیشین خود، یعنی آزمون اختالل حرآزمون

تر از ویرایش جدید آزمون، تولید یک آزمون با پایایی باالتر، اجرای آسان
و همچنین ارزیابی روا از شایستگی کودکان در سه حیطٔه گسترده و 

گیری های هدفویژه از عملکرد حرکتی، یعنی چاالکی دستی، مهارت
 (.۸و دریافت و تعادل است )

گاه چندبعدی دربارۀ رشد و شایستگی های حرکتی نوین، دیددیدگاه
ای از عوامل اند و اعتقاد بر این است که مجموعهحرکتی را پذیرفته

فردی و محیطی وجود دارند که در تعامل با یکدیگر بر رشد و شایستگی 
در زمینٔه عوامل محیطی، عقیده بر این (. 1،۳گذارند )حرکتی تأثیر می

کودکان متأثر از چندین عامل دموگرافیک، از قبیل است که رشد حرکتی 
عوامل جسمانی )قد، وزن و شاخص تودۀ بدنی(، سن، جنس، سطح 
تحصیالت والدین، داشتن برادر و خواهر و وضعیت اجتماعی و 

(. هنگامی که عملکرد حرکتی کودکان 1۰،11هاست )اقتصادی آن
لکرد حرکتی کودکان شود، ارزیابی رابطٔه این پارامترها و عمسنجیده می

العاده مهم و ضروری است. اثرگذاری مسائل فرهنگی بر رشد فوق
خوبی در ادبیات تحقیقی ثبت اجتماعی، هیجانی و شناختی انسان به

ای که این عامل بر رشد حرکتی کودک شده است؛ اما از طرفی گستره
رو و با درنظرگرفتن (. ازاین1۲گذارد، کمتر بررسی شده است )می

توان انتظار داشت اثرگذاری های فرهنگی جوامع مختلف، نمیفاوتت
های مختلف هریک از این متغیرها بر رشد حرکتی کودکان در فرهنگ

 مشابه باشد.
سن از اولین عواملی است که در مطالعات گذشته بسیار به آن توجه 

رود، اکثر این مطالعات، اثر شده است. همان طور که انتظار میمی
اند. بدین ار این عامل را بر رشد و شایستگی حرکتی اعالم کردهمعناد

معنی که با افزایش سن، بهبود معناداری در کارایی حرکتی کودکان 
(. رشد حرکتی دارای تغییرات مداومی است 1۳-1۵شود )حاصل می

های حسی و که در آن هماهنگی کودک بر اثر یکپارچگی بهتر سیستم
(؛ برای مثال ۳یابد )در طی کودکی بهبود میطور چشمگیری حرکتی، به

تعادل که توانایی نگهداری )حفظ( تحمل وزن مناسب یا حرکت از 
سالگی 1۰تا  ۲طور وسیعی از سن هاست، بهطریق توالی وضعیت

(. چاالکی دستی عموماً در طی 1۶کند )طور خطی افزایش پیدا میبه
کند. این رشد، د پیدا میهای میانی دبستان رشدورۀ پس از تولد تا سال

کارگیری ابزارهای الزم در توانایی استفاده و اتکا به یک انگشت تا به
کاری منظور دستمدرسه، مانند استفاده از مداد و خودکار و قیچی به

(. کودکان در 1۷های کودکی است )وجوی محیط در طی سالو جست
های وفقیتطور مداوم افزایش را در مسنین پیش از دبستان، به

آوردند شان به دست میهای حرکتیآمده در زمینٔه فعالیتدستبه
رسند، اکثر کودکان یک طوری که وقتی به سن مدرسه می(. به1۸،1۹)

کردن نیازهای پایه و گنجینٔه حرکتی کافی و مناسب را برای برآورده
 (.۲۰اساسی هر دو محیط خانه و مدرسه، در اختیار دارند )

تواند اقتصادی خانواده نیز مین است که وضعیت اجتماعیعقیده بر ای
(. بر اساس 11یک عامل اجتماعی اثرگذار بر عملکرد حرکتی باشد )

کودکان با وضعیت  MABC1کتابچٔه راهنمای آزمون 
شده با میزان تحصیالت مادر( اقتصادی باالتر )محاسبهاجتماعی

ه معنادار نبود. انگل عملکرد بهتری از خودشان دارند. اگرچه این رابط
اقتصادی یگر و همکاران در مطالعٔه خود رابطٔه بین وضعیت اجتماعی

گونه بیان کردند: وضعیت را این MABC1و عملکرد کودکان در آزمون 
اقتصادی کودکان با زیرمقیاس چاالکی دستی تر اجتماعیمطلوب

 (.11بستگی معناداری را نشان داد )هم

تولد کودک در خانواده است. کودکان با برادر عامل مهم دیگر، ترتیب 
تر در مقایسه با کودکانی که فرزند اول خانواده یا تنها و خواهر بزرگ
(. یکی از دالیل ۲1،۲۲اند، عملکرد بهتری دارند )فرزند خانواده
شده، ممکن است مربوط به این موضوع باشد که کودک معمول یافت

تر وسالسنند؛ در حالی که کودک کمکتر تکلیف را زودتر اجرا میمسن
تبع آن گر این عملکرد است و زمان زیادی را صرف مشاهده و بهنظاره

(. خواهران و برادران ۲۳کند )شروع به تکرار و تقلید از حرکت می
تر، مدل پیشرفتٔه رشدی از تکالیف را برای برادران و خواهران مسن

ها در خلق و ایجاد یک به آنکنند و تر از خود فراهم میوسالسنکم
رو محیطی غنی به وجود آمده که به نظر کنند؛ ازاینمحرک کمک می

ای (. در مطالعه۲۴دهد )رسد رشد این قبیل کودکان را افزایش میمی
هو و همکاران نشان دادند که میزان شیوع اختالل هماهنگی رشدی 

(DCDدر میان کودکان خانواده )صد( است؛ در۸٫۷فرزند )های تک
درصد( ۵٫۹ها با چند فرزند )در حالی که این میزان در میان خانواده

فرزندی دهندۀ رابطٔه منفی عملکرد حرکتی با وضعیت تکاست که نشان
شده، تنها برخی از مقاالت رغم توضیحات دادهاست. با این حال و علی

وگلو و (؛ برای مثال، گیاگاز۲۵اند )اثرات ذکرشدۀ باال را تأیید کرده
تر از همکاران عنوان کردند که گرچه کودکان دارای خواهر و برادر مسن

خود، نمرات بهتری را در عملکرد خود نشان دادند، این برتری از لحاظ 
آماری معنادار نبود و پیشنهاد کردند که به مطالعات بیشتری برای برآورد 
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۳ 

 (.۲۶این اثربخشی نیاز است )
ات بسیاری با هدف شناسایی عوامل در کشورهای پیشرفته، مطالع

اثرگذار بر شایستگی حرکتی و حذف عوامل منفی در روند رشدی انجام 
شود. متأسفانه در کشور ما تحقیقات اندکی در این زمینه انجام شده می

های بایست با استفاده از آزمونتر اینکه این نتایج میویژه مهماست. به
توان عملکرد می MABC2آزمون  معتبر انجام شود. با استفاده از

ها حرکتی کودکان با شرایط مختلف را بررسی کرد و به مقایسٔه آن
پرداخت. این موضوع به محققان کمک خواهد کرد تا با شناسایی و 

ها پی ببرند و انتظارات خود تعیین اثر هرکدام از این عوامل، به نقش آن
آنچه گفته شد، هدف از ریزی کنند. با توجه به ها پیرا مطابق با آن

ساله 1۰تا  ۷دادن مطالعٔه حاضر، بررسی عملکرد کودکان سنین انجام
با تأکید بر نقش متغیرهای سن، سطح اجتماعی  MABC2در آزمون 

های جسمانی و نقش خواهر و برادر بر خانواده، مشارکت در فعالیت
 شایستگی حرکتی بود.

 روش بررسی 2
های توصیفی است که با مشارکت عهاین پژوهش مقطعی از انواع مطال

پسر( در سال تحصیلی  ۲۵۹دختر و  ۲۴۴ساله )1۰تا  ۷کودک  ۵۰۳
که در شهر اراک مشغول به تحصیل بودند، انجام شد.  1۳۹۵-1۳۹۶

مدرسه از نقاط  11ای انجام شد که تعداد صورت خوشهگیری بهنمونه
رت تصادفی صومختلف جغرافیایی شهر اراک انتخاب و از هر پایه به

نفر بر اساس لیست الفبایی آزمون  1۰یک کالس و از هر کالس حدود 
کنندگان به پژوهش عبارت بود از: نبود شدند. معیارهای ورودی شرکت

شناختی و همچنین یادگیری که هرگونه اختالل رشدی، ذهنی و عصب
کند. همچنین در این عملکرد طبیعی کودک را با اخالل مواجه می

شناختی یا دادۀ مفقوده، ودکانی که فاقد اطالعات جمعیتپژوهش، ک
های پژوهش دادهحتی در یکی از تکالیف آزمون بودند، از مجموعه

نامٔه دموگرافیک در برخی از موارد، با خارج شدند. با بررسی پرسش
های مفقودۀ مربوط به متغیرها مواجه بودیم که به همین علت، داده

تغیر سن، در دیگر متغیرهای موردبررسی از تعداد ها به غیر از متعداد آن
 کلی کمتر است. ابزارهای مورداستفاده در پژوهش به قرار زیر بود:

شناختی شامل نامٔه جمعیتشناختی: پرسشنامٔه جمعیتپرسش
کننده از قبیل نام، سن، ترتیب تولد کودک در خانواده، اطالعات شرکت

ی خارج از مدرسه و همچنین های ورزشمیزان شرکت کودک در فعالیت
عنوان یکی از وضعیت اجتماعی مادر )سطح تحصیالت مادر به

(. این اطالعات با استفاده 11) های وضعیت اجتماعی( بودشاخصه
وسیلٔه والدین ساخته جمع آوری شد که بهنامٔه محققاز یک پرسش

 کودک تکمیل شد.
 MABC2(: MABC2) ۲آزمون ارزیابی حرکت کودکان مجموعه

یک آزمون استانداردشدۀ هنجار مرجع است که با هدف شناسایی 
کودکان با مشکالت حرکتی تدوین شده است. این آزمون از جمله 

ها برای سنجش شایستگی حرکتی کودکان در طی پرکاربردترین آزمون
سالیان اخیر بوده است که در بیشتر نقاط جغرافیایی دنیا استفاده شده 

عنوان کودکان های پایین حرکتی، معموالً بهستگیاست. کودکان با شای
شوند که معموالً در هر آزمون این موضوع دیدۀ حرکتی تعریف میآسیب

شود. در دفترچٔه راهنمای آزمون هایی انجام میبرشوسیلٔه نقطهبه

MABC2 عنوان در معرض ترتیب بهدرصد به۵و  1۵های برشنقطه
اند. این کودکان شایستگی حرکتی کار رفته خطر و اختالل قطعی به

آزمون دو قسمت دارد: کمتری از اکثر همتایان خود دارند. مجموعه
لیست. بخش عملکردی آزمون که در مطالعٔه حاضر عملکردی و چک

تنها از آن استفاده شده است، سه مؤلفٔه حرکتی یعنی چاالکی دستی، 
د. تکالیف شوگیری و دریافت و تعادل را شامل میهای هدفمهارت

ارائه شده است.  1سال( در جدول  1۰تا  ۷مربوط به ردۀ سنی دوم )
راستا با بخش عملکردی است، لیست آزمون نیز با هدفی که همچک

های اولیه در ویژه برای غربالگریعنوان یک ارزیابی مکمل بهبه
تا  ۳قابلیت کاربرد در سنین  MABC2رود. های بزرگ به کار میگروه

ها های هنجاری است که این جدولرا دارد و دارای جدول سال 1۶
آمده از جامعٔه کودکان بریتانیایی تهیه و دستبراساس نمونٔه هنجاری به

 1۰تدوین شده است. نمرات استاندارد این آزمون، بر اساس میانگین 
های تعریف شده است و قابلیت تبدیل به رتبه ±۳و انحراف استاندارد 

ارد. نمرات استاندارد هر آیتم پس از جمع به نمرۀ درصدی را نیز د
شود و سپس نمرۀ کلی آزمون از طریق مقیاس تبدیل میمرکب خرده

تر های درصدی پایینآید. رتبهها به دست میمقیاسجمع نمرات خرده
عنوان در معرض خطر به 1۵تا  ۶دیدۀ حرکتی، عنوان آسیببه ۵از 

عنوان با رشد طبیعی در باالتر به و 1۶آسیب حرکتی و رتبٔه درصدی 
سنجی های روان(. اوجاری و همکاران ویژگی۸شوند )نظر گرفته می

اند. در این مطالعه، این آزمون را در کشور ما مطلوب گزارش کرده
عاملی آزمون تأیید شد و پایایی درون و بین آزمونگران برای روایی سه

( ۰٫۹۹تا  ۰٫۹۳( و )۰٫۸۵تا  ۰٫۴۵ترتیب در دامنٔه )تکالیف آزمون، به
 (. ۲۷گزارش شد )

دادن مطالعه از نهادهای در ابتدا تمامی مجوزهای الزم برای انجام
شناختی و برگٔه های جمعیتنامهمربوطه دریافت شد. سپس پرسش

نامه از طریق عوامل اجرایی مدارس به والدین تحویل داده شد. رضایت
اطالعات کامل دریافت و مرحلٔه  برگه با ۵۲۰آوری، حدود پس از جمع

کودک آزمون را به پایان  ۵۰۳گیری آغاز شد که از این تعداد آزمون
صورت شفاهی رضایت شرکت در آزمون رساندند. از همٔه کودکان به

صورت محرمانه در ها اطمینان داده شد که نتایج بهدریافت شد و به آن
ها توسط سه آزمونگر ریگیاختیار تیم محققان باقی خواهد ماند. آزمون
های حرکتی کودکان انجام با سابقٔه چندین سال کار در زمینٔه مهارت

شدۀ دفترچه راهنمای موارد خواستهشد و سعی فراوان شد تا تمامی 
ها، در طی چند گیریآزمون در زمینٔه اجرا منظور شود. پیش از آزمون

گیری یوۀ آزمونهای الزم دربارۀ شجلسه، به دو آزمونگر دیگر، آموزش
گیری، آشنایی با کیت ابزار، و ثبت نمرات که شامل مقدمات اندازه

گذاری بود، آموزش داده شد. پس از آن و ها و شیوۀ نمرهدستورالعمل
صورت برای آشنایی بیشتر و رفع اشکاالت احتمالی، از هفت کودک به

گیری به عمل آمد. سه ارزیابی توسط شخص محقق آزمایشی آزمون
گر بودند. سپس دو انجام شد که دو آزمونگیر دیگر صرفاً مشاهده

آزمونگر دیگر هر کدام دو ارزیابی جداگانه انجام دادند و ایرادها 
های مربوط به این تعداد ارزیابی آزمایشی در برطرف شد. البته داده

 ۳۰تا ۲۰نمونٔه مطالعه وارد نشد. زمان الزم برای اجرای آزمون حدود 
و کودکان در محیطی آرام و با داشتن پوشش ورزشی مناسب،  دقیقه بود
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۴ 

 وتحلیل شد.آوری و تجزیهحاصل از پژوهش جمعهای گیری، دادهتکالیف آزمون را انجام دادند. پس از پایان آزمون

 گذاریهای نمرهبخش عملکردی؛ تکالیف، مواد و مقیاس -MABC2. آزمون 1جدول 

تعداد  دادن تکلیفنحوۀ انجام -خرده مقیاس های آزمونآیتم
 گذاریمقیاس نمره تالش

میخ و تخته با دست 
 *و غیرترجیحی ترجیحی

های تخته در های پالستیکی داخل سوراخقراردادن میخ -چاالکی دستی
 ثانیه ۲ کمترین زمان ممکن

پالستیکی در کمترین زمان های تختٔه عبور نخ از سوراخ -چاالکی دستی کردن صفحهنخ
 ثانیه ۲ ممکن

 تعداد خطا ۲ کشیدن خط روی مسیر ماز با کمترین خطای ممکن -چاالکی دستی رسم ماز
 تعداد کوشش صحیح 1۰ شده به دیوار توسط آزمودنیدریافت توپ پرتاب -گیری و دریافتهدف دریافت توپ

لوبیا بر روی تشکچه با کمترین پرتاب کیسٔه  -گیری و دریافتهدف پرتاب کیسٔه لوبیا
 تعداد کوشش صحیح 1۰ خطای ممکن

و  تختٔه تعادل با پای برتر
 ثانیه ۲ حفظ تعادل یک پا بر روی تختٔه تعادل -تعادل پای دیگر

پنجه بر روی خط مستقیم در حین  -حفظ وضعیت پاشنه -تعادل رفتن پاشنه و پنجهراه
 های صحیحتعداد گام ۲ رفتنراه

ها با پای داخل متلی لی
 برتر و پای دیگر

 تعداد کوشش صحیح ۲ هالی بر روی تشکچهلی -تعادل

 شود.گیری میلی با هر دو طرف اندام اندازهتکالیف میخ و تخته، تختٔه تعادل و لی
 ( دستی است که کودک تمایل دارد از آن استفاده کند.preferred hand*منظور از دست ترجیحی )

 .(۸کتابچٔه راهنمای آزمون )برگرفته از 

شده، شامل آمار توصیفی و استنباطی است. کارگرفتههای آماری بهروش
های هنجاری آزمون به ها بر اساس جدولدر ابتدا نمرات آزمودنی

نمرات استاندارد تبدیل و در تحلیل از این نمرات استفاده شد. در آمار 
راهه( تحلیل واریانس چندمتغیری )مانوا یک استنباطی نیز روش

ها به کار گرفته شد. منظور مقایسٔه عملکرد کودکان در هریک از گروهبه
عنوان متغیرهای به MABC2های آزمون مقیاسدر این تحلیل، خرده

وابسته و هریک از متغیرهای ترتیب تولد )فرزند اول و فرزند دوم یا 
بدنی )فعال و غیرفعال( و وضعیت  هایبیشتر( مشارکت در فعالیت

عنوان متغیرهای اجتماعی مادر )با یا بدون تحصیالت دانشگاهی( به
ها و مقیاسزمان خردهمستقل منظور شدند. از آنجایی که تحلیل هم

تواند گیرد( میها شکل میمقیاسنمرۀ کلی آزمون )که از نمرات خرده
خطی چندگانه را افزایش دهد، تحلیل نمرۀ کلی احتمال وضعیت هم

راهه )آنوا( صورت جداگانه و با استفاده از تحلیل واریانس یکآزمون به
صورت واحد همراه با های پیش رو بهانجام شد؛ گرچه در جدول

در صورتی  ها ارائه شده است. دربارۀ متغیر سن، تنهامقیاسخرده
توان عملکرد سنین مختلف را با یکدیگر مقایسه کرد که از نمرات می

خام استفاده شود؛ زیرا نمرات استاندارد در جداول هنجاری آزمون بر 
رو دربارۀ اساس عملکرد کودکان بریتانیایی تدوین شده است. ازاین

تیب ها با استفاده از نمرات خام انجام شد. بدین ترمتغیر سن، تحلیل
و  ۹، ۸، ۷عنوان متغیرهای وابسته و متغیر سن )تکلیف آزمون به 11
عنوان متغیر مستقل به کار رفتند. همان طور که انتظار سال( به 1۰

های آزمون غیرنرمال بود. بر این اساس از داشتیم، توزیع در تمامی آیتم
از  و تابع معکوس( استفاده شد. پس 1۰ها )لگاریتم فرایند تبدیل داده

+( و 1تا  -1این فرایند، مقادیر کجی و کشیدگی )در محدوده  انجام
، توزیع نرمال را Q–Qبودن همچنین تحلیل نمودارهای احتمال نرمال

های مربوط به آزمون چندمتغیری انجام فرضنشان دادند. سپس پیش
باکس برای بررسی فرضیٔه برابری کوواریانس متغیرهای شد. از آزمون ام

بستگی بین داربودن همو از آزمون کرویت باتلت نیز که معنی وابسته
کند، استفاده شد. در صورتی که مقادیر متغیرهای وابسته را آزمون می

های هاتلینگ، آمارهTباکس معنادار بود، در آزمون چندمتغیری آزمون ام
مربوط به آزمون اثر پیالیی گزارش شد؛ در غیر این صورت، چون 

ها وجود نداشت، آمارۀ المبدا ویلکز گزارش ریک از آزمونتفاوتی در ه
 شده است.

 هایافته ۳
کنندگان پژوهش به تفکیک های توصیفی مربوط به عملکرد شرکتآماره
و همچنین متغیرهای  MABC2ها و نمرۀ کلی مقیاسخرده

 ارائه شده است. ۲موردمطالعه در جدول 
ها وجود نداشت. نتایج دهمتغیری در دانمرۀ کرانه یا مقدار پرت تک

ها در هریک حاصل از مانوا چندگروهی برای یافتن اختالفات بین گروه
 ۳در جدول  MABC2از متغیرهای موردبررسی در عملکرد به آزمون 

 ارائه شده است.
شود، نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان طورکه مشاهده میهمان

ثر دو متغیر میزان مشارکت در داد که از میان متغیرهای موردبررسی، ا
های جسمانی و وضعیت اجتماعی غیرمعنادار و اثر ترتیب تولد فعالیت

، partial η2 ،۰٫۰۰1>p=۰٫۰1۶بر متغیرهای وابسته )
۶۲1٫۲=(۳)Fدار است.( معنی 
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۵ 

 آزمون به تفکیک متغیرهای موردمطالعهها و نمرۀ کلی مقیاس. جدول توصیفی نمرات استاندارد مرکب خرده۲جدول 

چاالکی  تعداد متغیر
 دستی

گیری و هدف
نمرۀ کلی  تعادل دریافت

MABC2 
های میزان مشارکت در فعالیت

 جسمانی
 ۷۵٫۳۵ ۲۶٫۳۲ 1۹٫۶۶ ۲۹٫۳۷ 1۹۶ فعال

 ۷۴٫۸۰ ۲۵٫۹۸ 1۸٫۹۳ ۲۹٫۸۸ 1۹۶ غیرفعال

 وضعیت اجتماعی مادر

مادران با تحصیالت 
 دانشگاهی

1۶۵ ۳۰٫۳۷ 1۹٫۶۷ ۲۶٫۶۸ ۷۶٫۷۲ 

مادران بدون تحصیالت 
 ۷۴٫۳۴ ۲۶٫1۷ 1۹٫1۳ ۲۹٫۰۵ ۲۵۸ دانشگاهی

 ۷۳٫۶۶ ۲۶٫۰۰ 1۹٫۰۰ ۲۸٫۶۶ 1۹۷ فرزند اول ترتیب تولد
 ۷۶٫۶۶ ۲۶٫۸۸ 1۹٫۵۲ ۳۰٫۲۶ ۲۹۹ فرزند دوم یا بیشتر

راهه مربوط به نمرۀ کلی آزمون در آزمون تحلیل واریانس یکها و مقیاسهای تحلیل واریانس چندمتغیری مربوط به خرده. نتایج آزمون۳جدول 
 هریک از متغیرهای موردمطالعه

 (η2اندازۀ اثر ) pمقدار  Fمقدار   متغیر

 ۰٫۰11 ۰٫۲1۸ 1٫۴۸۷ هامقیاسخرده های ورزشی خارج از مدرسهمیزان مشارکت در فعالیت
 ۰٫۰۰1 ۰٫۶۷۹ ۰٫1۷1 نمرۀ کلی

 وضعیت اجتماعی مادر
 ۰٫۰1۲ ۰٫1۵۸ 1٫۷۴ هامقیاسخرده

 ۰٫۰۰۷ ۰٫۰۸۰ ۳٫۰۷۰۴ نمرۀ کلی

 ۰٫۰1۶ <۰٫۰۰1 ۲٫۶۲1 هامقیاسخرده ترتیب تولد
 ۰٫۰1۲ ۰٫۰1۶ ۵٫۸۲ نمرۀ کلی

متغیری برای متغیر ترتیب تولد اجرا شد. های آنوا تکدر ادامه، آزمون
دهد که اثر ترتیب تولد تنها بر ها نشان میارزیابی ،۴در جدول 

( و در دو =۰٫۰۰۸pمقیاس چاالکی دستی معنادار بوده )خرده
گیری و دریافت و تعادل تفاوت معناداری وجود مقیاس هدفخرده

گیریم که اثر معناداری چندمتغیری ندارد. بدین ترتیب نتیجه می

ترتیب تولد روی متغیر وابستٔه دلیل اثر متغیر آمده، تنها بهدستبه
کنندگان پژوهش است. میانگین نمرات استاندارد چاالکی دستی شرکت

دهندۀ ، نشان۲متغیرهای وابسته برای هریک از دو گروه در جدول 
( در مقایسه با کودکان با ۳۰٫۲۶های کودکان فرزند اول )میانگین نمره

 ( است.۲۸٫۶۶ترتیب تولد دوم یا بیشتر )

 . نتایج آزمون اثرات بین گروهی متغیر ترتیب تولد۴جدول 

 (η2اندازۀ اثر ) pمقدار  Fمقدار   متغیر

 ترتیب تولد
 ۰٫۰1۴ ۰٫۰۰۸ ۷٫1۲ چاالکی دستی

 ۰٫۰۰۴ ۰٫1۸۲ 1٫۷۸ گیری ودریافتهدف
 ۰٫۰۰۳ ۰٫۲11 1٫۵۷ تعادل

 ۰٫۰1۲ ۰٫۰1۶ ۵٫۸۲ نمرۀ کلی

های مربوط به متغیر سن انجام شد. نتایج تحلیل در ادامه، تحلیل
واریانس چندمتغیری نشان داد که متغیرهای وابسته )تکالیف آزمون( 

 partial=۰٫1۴1پذیرند )ها تأثیر میطور معناداری از سن آزمودنیبه

2η ،۰۰1٫۰>p ،۷1٫۶=(۳۳)Fراهه اریانس یک(. نتایج آزمون تحلیل و
شدن میزان تأثیرپذیری هر تکلیف و همچنین آزمون منظور مشخصبه

ها حاکی از ارائه شده است. این یافته ۵ ها در جدولتعقیبی بین گروه
های آزمون های سنی در عملکرد به آیتماختالفات معنادار بین همٔه گروه

MABC2 رات تر نمهای سنی بزرگاست که در همٔه موارد، گروه
کلی، نتایج این تحقیق نشان داد از میان  طوربهتری را کسب کردند. به

های متغیرهای موردبررسی، دو متغیرِ میزان مشارکت در فعالیت
ورزشی و وضعیت اجتماعی مادر بر عملکرد حرکتی اثر غیرمعنادار 
دارند. در طرف مقابل، دو متغیرِ سن و ترتیب تولد کودکان، دارای 

ر بودند؛ گرچه در متغیر ترتیب تولد اثرگذاری بسیار ناچیز اثری معنادا
 بود.

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
98

.9
.0

.8
2.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               6 / 9

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1398.9.0.82.4
https://jdisabilstud.org/article-1-1199-fa.html


۶ 

 های سنی. نتایج آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی گروه۵جدول 
 Post hoc (η2اندازۀ اثر ) pمقدار  Fمقدار  های آزمونآیتم

 D,C>B>A ۰٫1۹۵ <۰٫۰۰1 ۳۷٫۰۰ میخ و تخته با دست برتر

 D,C>B>A ۰٫1۴۶ <۰٫۰۰1 ۲۶٫1۷ میخ و تخته با دست غیربرتر

 D>C,B > A ۰٫1۸۳ <۰٫۰۰1 ۳۴٫۲۹ کردن صفحهنخ
 D,C,B>A ۰٫۰۴۶ <۰٫۰۰1 ۷٫۳۵ رسم ماز

 D>C,B>A ۰٫1۵۸ <۰٫۰۰1 ۲۸٫۶1 دریافت توپ

 D,C,B>A ۰٫1۵۴ <۰٫۰۰1 ۲۷٫۷1 پرتاب کیسٔه لوبیا

D>B 

 D>C>B,A ۰٫۰۷۳ <۰٫۰۰1 1۲٫۰۸ تختٔه تعادل با پای برتر

 D>C>B,A ۰٫۰۳۷ <۰٫۰۰1 ۵٫۷۸ تختٔه تعادل با پای دیگر

 D,C >B,A ۰٫۰۸۲ <۰٫۰۰1 1۳٫۶۰ رفتن پاشنه و پنجهراه

 D,C >B,A ۰٫۰۷۳ <۰٫۰۰1 11٫۹۸ ها با پای برترلی داخل متلی

 D,C >B,A ۰٫1۰۵ <۰٫۰۰1 1۷٫۸۹ ها با پای دیگرلی داخل متلی

A سال؛  ۷: گروه سنیB سال؛  ۸: گروه سنیC سال؛  ۹: گروه سنیD سال 1۰: گروه سنی 

 بحث 4
توانایی خلق حرکات درست و دقیق، بخش بزرگی از زندگی روزانه ما 

نیازی برای عنوان پیشدهد. اهمیت شایستگی حرکتی، بهرا تشکیل می
درسه و همچنین آمیزش با زندگی های آموزشی مدستیابی به برنامه

خوبی در ادبیات تحقیقی ثبت شده وسال بهسنهای هماجتماعی گروه
های مربوط به متغیر سن در مطالعٔه حاضر نشان (. یافته۲۸،۲۹است )

داد با افزایش سن، بهبود معناداری در عملکرد کودکان در تمامی 
ها ین تفاوتتکالیف آزمون حاصل شد. همان طور که مشاهده شد، ا

آمده نیز بر این ادعا تأکید دستهمگی معنادار بودند. اندازۀ اثرهای به
( و 1۵های لیوزی، کلمن و پایک )کنند. این نتایج با نتایج مطالعهمی

که  MABC2( و همچنین با هنجارهای آزمون ۲1مطالعٔه کرومبولز )
ت. با راستاسهای هنجاری سنی جداگانه تدوین شده، همدر آن جدول

یگر و این حال نتایج متناقض نیز وجود داشته است. در مطالعٔه انگل
های توپی عملکرد بهتری نشان تر در مهارتهمکاران، کودکان مسن

طور های چاالکی دستی و تعادل، بهمقیاسدادند؛ اما در خرده
تر بهتر بود که نویسندگان این آمیزی نمرات کودکان جوانتعجب

دلیل وجود اختالفات بین جوامع یا حتی عدم تماالً بهاختالفات را اح
شده به تغییرات سنی نسبت مقیاس عنوانحساسیت کافی دو خرده

دقت به نتایج مطالعٔه حاضر نیز توجه شود، (. البته اگر به11دهند )می
و  Fگرچه تمامی اختالفات معنادار بودند، مقادیر اختالف )مقدار 

گیری و دریافت، مربوط به چاالکی دستی و هدفهای اندازۀ اثر( در آیتم
مقیاس تعادل است؛ بدین معنی که اختالفات مراتب بیشتر از خردهبه

طور کلی همان شود. بهمقیاس با افزایش سن بیشتر میدر این دو خرده
طور که نتایج مطالعٔه حاضر نشان داد، با افزایش سن در عملکرد حرکتی 

بود هماهنگی در طی کودکی، ناشی از کودکان بهبود حاصل شد. به
های حسی و حرکتی است؛ برای مثال یکپارچگی بهتر و بیشتر سیستم

تعادل که توانایی حفظ و کنترل وضعیت قامت و حرکت در فضاست، 
کند. چاالکی دستی نیز طور خطی پیشرفت میسالگی به1۸تا  ۲از سن 

وری طکند؛ بهمیدر طی دوران تولد تا اواسط دوران دبستان پیشرفت 

، مانند مداد و قیچی، را به کار که کودک ابزارهای موردنیاز مدرسه
طور مداوم برد. همچنین اغلب کودکان در سنین پیش از دبستان بهمی

کنند و در هنگام شان میاحساس موفقیت بیشتری دربارۀ فعالیت حرکتی
برای  های حرکتیورود به دبستان گنجینٔه نسبتاً کافی از مهارت

ها که کردن نیازهای محیطی خود خواهند داشت. این پیشرفتبرآورده
دهد منعکس شد، نشان می MABC2وسیلٔه آزمون در مطالعٔه حاضر به

MABC2  ابزاری روا برای تشخیص اختالفات عملکردی در کودکان
 نمونٔه حاضر است.

تواند یک عامل اثرگذار بر روی های ورزشی میمشارکت در فعالیت
های بیشتری برای های حرکتی کودکان باشد. هرچه فرصتشد مهارتر

ها در این دوران وجود داشته باشد، گنجینٔه حرکتی کودک تمرین مهارت
آمده از دست(؛ اما نتایج به۳۰میزان بیشتری رشد خواهد کرد )به

مطالعٔه ما، تفاوت معناداری را در عملکرد حرکتی دو گروه از کودکانی 
های خارج از دبستان مشغول به فعالیت ورزشی بوده یا که در کالس

توان اشاره کرد: باره میاند، نشان نداد. به چند دلیل احتمالی درایننبوده
های آزمونی است که بیشتر بر مبنای مهارت MABCنخست اینکه 

های ورزشی. دیگر اینکه روزمرۀ زندگی طراحی شده است و نه فعالیت
های درصدی پایین و بین شخیصی باالیی در صدکاین آزمون قابلیت ت

توان با ها دارد و با افزایش رتبٔه درصدی فرد نمیبرشکودکان در نقطه
اطمینان باال برای تمایز بین این دسته از کودکان استفاده کرد. این دو 

توانند تا حدودی نتایج حاصل از مطالعٔه حاضر را توجیه کنند. عامل می
ها وارد است: اینکه یز بر مطالعه در زمینٔه گردآوری دادهالبته محدودیتی ن

ها اطالعاتی دربارۀ کمیت و چگونگی مشارکت کودک در این فعالیت
 در دسترس نبود.

وسیلٔه تحصیالت در مطالعٔه حاضر، متغیر وضعیت اجتماعی تنها به
گیری شد؛ با این حال مطالعات دیگر نیز از این متغیر، حتی مادر اندازه

اقتصادی استفاده کرده بودند عنوان متغیر معرف وضعیت اجتماعیبه
دهد سطح که نشان می دیگری استراستا با مطالعٔه (. این نتایج هم۲۶)

تحصیالت مادر عاملی اثرگذار بر عملکرد حرکتی کودکان نبوده است. 
نفع کودکان ویژه بهبه هر حال مطالعات دیگری بر وجود اختالفات، به
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۷ 

اند که واده با سطح اجتماعی و توان مالی بیشتر، اشاره کردهدارای خان
های تمرینی بیشتر برای کودکان، چه بودن فرصتدلیل فراهماحتماالً به

فراغت باشد. همچنین های اوقاتعنوان فعالیتدر محیط خانه و چه به
های با سطح اجتماعی باالتر احتماالً درک بهتری از اهمیت خانواده

های حرکتی خواهند داشت و بستر را برای مشارکت و ترشد مهار
همه و با نتایج (. با این1۰کنند )ترغیب کودک خود فراهم می

آمده از مطالعٔه حاضر، این دالیل نتوانستند اثرات احتمالی بر دستبه
کننده داشته باشند. یک دلیل احتمالی عملکرد حرکتی کودکان شرکت

خوبی بیانگر ر تحصیالت مادر نتواند بهاین است که امکان دارد متغی
وضعیت اجتماعی کودک و خانوادۀ او در اجتماع باشد. در بسیاری از 
کشورها سطح تحصیالت رابطٔه مستقیم و مثبتی با رفاه و وضعیت 
اقتصادی دارد. با این حال شاید در کشور ما اثرگذاری سطوح 

اقتصادی عیویژه مادران، بر وضعیت اجتماتحصیالتی والدین، به
 خانواده اندک باشد.

ترتیب تولد کودک در نمونٔه مطالعاتی حاضر اثر معنادار داشت؛ اما 
های چاالکی دستی و با برتری بدین صورت که این اثر فقط بر مهارت

دانیم تر همراه بود. تا آنجا که میکودکان بدون خواهر و برادر بزرگ
رتیب تولد دوم یا بیشتر اغلب مطالعات، برتری را برای کودکان با ت

رغم نبود تفاوت (. گیاگازوگلو و همکاران نیز علی۲۲اند )گزارش کرده
تر معنادار، برتری خفیف را برای کودکان دارای خواهر و برادر بزرگ

(. با این حال نتایج مطالعٔه حاضر چندان اختالف ۲۶گزارش کردند )
مقیاس و ر یک خردهزیادی با دیگر مطالعات نداشت. اول اینکه تنها د

دیگر آنکه اندازۀ اثر و  نه در نمرۀ کلی اختالف معنادار دیده شد
نبودن این اختالف بین دو توجهآمده از آزمون، حاکی از قابلدستبه

آمدن این اختالف، توجه بیشتر دستشاید دلیل به. گروه است
های فرصتهای ایرانی به کودک اول و در دسترس قرارگرفتن خانواده

های بیشتر در اختیار این کودکان و در بازیتمرینی و وسایل و اسباب
 های چاالکی دستی باشد.نتیجه رشد بیشتر مهارت

 گیرینتیجه ۵
طور کلی، به غیر از متغیر سن، نتایج مطالعٔه حاضر حکایت از به

اثرگذاری ناچیز دیگر متغیرها بر عملکرد حرکتی کودکان داشت. با 
، بهتر است نتایج این مطالعه با نتایج MABC2اهیت آزمون توجه به م

های عملکردی معتبر انجام شده، هایی مشابه که با دیگر آزمونمطالعه
های معنادار، مربوط به مقایسه شود تا مشخص شود آیا نبود تفاوت

در یافتن  MABC2اثربخشی ناچیز متغیرها بوده یا توان اندک آزمون 
 های باالیی جامعه.ر صدکویژه داختالفات به

 تشکر و قدردانی 6
ویژه کودکانی که با نهایت رغبت در این پژوهش از تمامی عزیزان، به

کنیم. همچنین از همکاری شرکت کردند، صمیمانه تشکر و قدردانی می
دلیل عزیزان، جناب آقای علی نوشیر و سرکار خانم سوسن طوفانی، به

نهایت سپاسگزاریم. هرگونه تضاد همکاری در اجرای این مطالعه بی
 ین مطالعه از سوی نویسندگان منتفی است. منافع در ا
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