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Abstract 

Background & Objective: Childhood is a critical period for motor development. The developmental potentials of preschool aged children are 

basic for many adult skills. The researchers showed that the motor development of preschool aged children is not pleasant. Several hereditary 
and environmental factors can affect children's motor development, but the environmental factors are important than hereditary elements, because 

they are flexible and changeable. The socioeconomic status of families and mothers are important between other environment factors because 

children have long and close dependence to their families. The variable world technology leads to poverty movements that can danger for 
physical health of individuals, families, and society or exist the cognitive or socioemotional problems. These variables can be limiter or provider. 

It means that the families or parents may have a supportive and modelling role or preventer. This research investigated children's motor 

development status and studied the families and parent effects on preschool aged children's motor development. 
Methods: The methodology of this research was descriptive–correlation (structural equation modeling). The participants were 150 (4–year–old: 

n=50, 5–year–old: n=50, 6–year–old: n=50) children with 4–6 aged (65.56±8.55 month old) and their mothers (34.38±5.81 years old) that lived 

in Sarab city in Eastern Azerbaijan province (Northwest of Iran), and chosen by cluster sampling. The equipment were demographic 
questionnaire (age, high, width of children and the age of mothers), Godratnama socioeconomic questionnaire (with subscales of income, 

education, economic category, and home), short form of international physical activity (IPAQ–sf) questionnaire (three levels of inactive, 

sufficient mobility, and much mobility measured by the cost of expenditure energy or Meets) and short form of the second edition of motor 
proficiency of Bruininks–Oseretsky (BOT2–Sf) test (with subscales of bilateral coordination, balance, speed running and agility, strength, 

manual dexterity, upper limb coordination, fine motor integration, fine motor precision). The Cronbach's alpha coefficient of Godratnama 

questionnaire was 0.72, the test–retests reliability coefficient of BOT2–Sf and IPAQ–Sf were 0.809, and 0.86. The entrance criterion was no 
apparent disorders of vision, hearing, physical, motor, and behavior of mothers and children. The mothers' filled written consent and all three 

questionnaires, then the children participated in motor proficiency test. All data analyzed by SPSS ver.16 and Smart PLS3 software. 

Results: The motor development of children was lower than average (28.85±11.156). The higher than seventy values of Bruninks test showed 

the most higher than average of motor development status, but it was lower than thirty value express and the most lower than average of motor 

development status. The socioeconomic status of families had a positive and significant effect on motor development of children (β=0.425, 

p<0.0001), but had not positive and significant effect on mother's physical activity (β=0.076, p=0.348). In addition, the mother's physical activity 
had significant effect on motor development of children (β=0.204, p=0.011). It means that direct effect of socioeconomic status on motor 

development of children was significant, but non–direct effect of it was not (by mediation of mothers physical activity) significant. 

Conclusion: The status of children's motor development was not optimal. The families' socioeconomic status was as a stimulus for children's 
motor development, but as a preventive for mothers' physical activity, and the mother's physical activities had a facilitator role on motor 

development of children. Then it seems that the financial or time support of families or modelling of mothers can facilitate the motor development 

of children.  

Keywords: Children, Families, Mothers, Motor development, Physical activity, socioeconomic status. 
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  .۳۹(:1۰؛ )۹1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله 1

 لیاصی پژوهش قالهم 1۳۹۹ ردیبهشتا برخط انتشار 

گری اقتصادی خانواده بر رشد حرکتی کودک: مدل ساختاری با میانجی-تأثیر پایگاه اجتماعی
 فعالیت بدنی مادر

 ۴، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی۳، کیوان مالنوروزی۲*عبداله قاسمی، 1زاده آزادسونیا اسماعیل

 سندگانینو حاتیتوض

 ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران؛ بدنی و علوم . دانشجوی دکتری رفتار حرکتی، رشد حرکتی، گروه تربیت1
 تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران؛ و علوم ورزشی، واحد بدنی و علوم. استادیار، گروه تربیت۲
  اسالمی، تهران، ایران؛ آزاد تحقیقات، دانشگاه و علوم ورزشی، واحد علوم و بدنیتربیت . استادیار، گروه۳
 حسین)ع(، تهران، ایران. ورزشی، دانشگاه امام . استاد، گروه علوم۴

  yahoo.com2003a_gh_m@ *رایانامٔه نویسندٔه مسئول:

 1۳۹۷ بهمن ۹ ؛ تاریخ پذیرش:1۳۹۷ دی ۷ تاریخ دریافت:

 

 

                                                      
( 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

 رشد بر والدین و خانواده تأثیرات بررسی و کودکان حرکتی رشد وضعیت تعیین این تحقیق از های اساسی بزرگسالی است. هدفرشد حرکتی زیربنای مهارت :هدف و زمینه
 . بود دبستان از پیش سنین کودکان حرکتی
 همراهبه( نفر ۵۰ سنی ردٔه هر از) ساله۶تا۴ کودک 1۵۰ تحقیق این کنندگانشرکت. بود( ساختاری معادالت یابیمدل) همبستگی-توصیفی نوع از پژوهش روش: بررسیروش

 نامٔهپرسش. شدند انتخاب هادبستانیپیش-ای از مراکز مهدکودکخوشه صورتبه و داشتند سراب سکونت شرقی، شهرستان آذربایجان استان در بودند که هاآن مادران
 تبحر حرکتی آزمون دوم نسخٔه کوتاه فرم بدنی و فعالیت المللیبین نامٔهپرسش کوتاه فرم(، 1۳۹۲) نما قدرت اقتصادی-اجتماعی وضعیت نامٔهشناختی، پرسشجمعیت

 استفاده شد.  Smart PLS3و  1۶نسخٔه  SPSSافزارهای ها از نرمجهت تحلیل داده. بودند تحقیق این گیریاندازه ابزارهای از ازرتسکی-برونینکس

 حرکتی رشد برها خانواده اقتصادی-اجتماعی وضعیت (؛۲۸٫۸۵ ±11٫1۵۶) است متوسط حد از کمتر خیلی کودکان حرکتی رشد وضعیت که داد نشان حاصل نتایج ها:یافته
 بر مادران بدنی فعالیت همچنین؛ (=۰٫۰۷۶و  p =۰٫۳۴۸) نداشت معناداری تأثیر مادران بدنی فعالیت بر اما ؛(=۰٫۴۲۵و  p<۰٫۰۰1) بود معناداری دارای تأثیر کودکان

  (.=۰٫۲۰۴و  p=۰٫۰11داشت ) معناداری تأثیر کودکان حرکتی رشد
 نقش مادران بدنی فعالیت همچنین باشد؛می مادران بدنی فعالیت محدودکنندٔه است؛ اما کودکان حرکتی رشد کنندٔهتسهیل خانواده اقتصادی-اجتماعی وضعیت :گیرینتیجه

 . شودمی دبستان از پیش سنین کودکان حرکتی رشد بهبود باعث مادران الگوسازی یا خانواده یهاحمایت رسدمی نظربه اساس این بر. دارد را کودکان حرکتی رشد محرک
 .بدنی، کودکان، مادران حرکتی، فعالیت اقتصادی، خانواده، رشد-اجتماعی پایگاه :هاکلیدواژه
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۲ 

 

 مقدمه ۱
های شود و پتانسیلکودکی دورٔه بحرانی برای رشد حرکتی محسوب می

های اساسی رشدی شش سال اول زندگی زیربنای بسیاری از مهارت
(. امروزه رشد حرکتی کودکان سنین پیش از دبستان 1بزرگسالی است )

حیطی متعددی (. عوامل ارثی و م۲وضعیت خوشایندی ندارد )
که تأثیر قرار دهند؛ درحالیتوانند رشد حرکتی کودکان را تحتمی

نشدنی بوده، عوامل خارجی قابل تغییر و عوامل داخلی کنترل
خانواده، یکی از  اقتصادی-اجتماعی یهاپذیر هستند. شاخصانعطاف

سنین پیش از  کودکان تکامل و رشد که است عوامل مهم محیطی
 معیارها که است اینجا اهمیت حائز نکتٔه(. ۳سازد )ر میدبستان را متأث

 مختلف اقتصادی خانواده در کشورهای-ی اجتماعیهاشاخص یا
فرهنگ، یک ناحیه و کشور یایک شاخص دارد؛ لذا تفاوت بسیار

 بودناختصاصی دلیلبه. بود نخواهد مناسب دیگر جای در ضرورتاً
 کشورهای به آن تعمیمکشوری،  هر اجتماعی در-اقتصادی عوامل

 معیارها این پیشرفته کشورهای در معموالا . نیست پذیرامکان دیگر
 سرپرست تحصیالت و سرانه، شغل خانواده، درآمد ساالنٔه درآمد شامل

ازآنجاکه انگیزش و محرومیت از (. ۴)اقامت است  محل خانوار و
(، طبیعی است ۵ای بر سرعت رشد دارند )تجربه، هر دو تأثیر بالقوه

که باید دانش خود را برای کاهش تأثیر این عامل منفی یا افزایش عامل 
های دارای فقر کار بگیریم؛ چراکه خانوادهها( بهمثبت )افزایش محرک

ی ناتوان بوده و باعث های ادراکی کافاقتصادی در بروز محرک
لذا (؛ ۶شوند )های رشدی مینداشتن کودکان به پتانسیلدسترسی

اقتصادی خانواده با رشد حرکتی -بررسی رابطٔه وضعیت اجتماعی
کودک در این دنیای متغیر تکنولوژی و توأم با فقر حرکتی که ابتکار 

انسان  چون رسد؛ همچنیننظر میعمل سریع را از انسان گرفته، مهم به
 یفقر حرکت بعدی با ابعاد متعامل است، امکان داردموجودی سه
دنبال هرا ب یو شناخت یاجتماع-یروان ی وجسمان دٔهیمشکالت عد

 و فرد یمندتواند به توانموضوع می نیرفت از اداشته باشد و برون
 . انجامدیجامعه ب تاًیخانواده و نها

ها در های خاص بر کودکان خود تأثیرگذارند. آنوالدین در موقعیت
های احساسی، راستای رفتارهای سالم و ایجاد رفتار و تدارک حمایت

توانند نقش حمایتگری و دارند. والدین میدر فرایند تغییر گام برمی
سازی و ایجاد محدودیت را در فعالیت بدنی کودکان ایفا کنند. مدل

از این است که فعالیت بدنی کودکان حقیق مروری حاکیمستندات ت
والدین با (. ۷باشد )های حرکتی کودکان میکنندٔه رشد مهارتتسهیل

کودکان را فراهم  فعالیتحمایت ابزاری و محیطی و زمانی، موقعیت 
سازی محیطی امن و تجهیزاتی مناسب برای فعالیت و سازند. فراهممی

ز منزل و انجام فعالیت بدنی توسط والدین های داخل و خارج ابازی
تواند نقش الگوسازی و ترغیب برای کودکان داشته باشد و نیز که می

تحرکی که معموالا های راهبردی خانواده در کاهش ساعات بیسیاست
دهند، می تلویزیون اختصاصای و تماشای های رایانهکودکان به بازی

در این (. ۸ک کودکان بیانجامد )تواند به سالمت و شادابی و تحرمی
علت تعامل نزدیکی که با فرزندان دارد با اهمیت راستا نقش مادر به

های بدنی رسد. براساس نتیجٔه تحقیقی مروری، فعالیتنظر میبه
های فعالیت ها دربارٔه ارزششود که سطح بینش آنمادران موجب می

عنوان الگویی عینی یا هتوانند ببدنی اعضای خانواده بهبود یابد و می
حتی انگیزشی، محرکی برای فعالیت بدنی کودکان سنین پیش از دبستان 

 (. ۹باشند )
های راهبردی برای ارتقای رشد و سالمت کودکان سنین پیش استراتژی

-از دبستان در کشورهای در حال توسعه بر ارتقای پایگاه اجتماعی
. باتوجه به اهمیت (۶اقتصادی خانواده و مادر متمرکز هستند )

خانواده، والدین، رشد و سالمت کودکان، هدف از انجام این تحقیق 
بررسی تأثیر مادر و خانواده بر رشد حرکتی کودکان سنین پیش از 

خوبی روابط واقعی و های ساختاری بود که بهدبستان در قالب مدل
 دهد. جعلی بین متغیرها را نشان می

 بررسیروش 2

یابی معادالت همبستگی )مدل-ع تحقیقات توصیفیاین تحقیق از نو
ها که ساکن ساله و مادران آن۶تا۴ساختاری( بود. از بین تمامی کودکان 

شهر سراب، واقع در شهرهای استان آذربایجان شرقی بودند، با روش 
ساله ۶تا۴کودک  1۵۰ها، دبستانیپیش-ای از مراکز مهدکودکخوشه

عنوان ساله( به۶کودک  ۵۰له و سا۵کودک  ۵۰ساله و ۴کودک  ۵۰)
 کنندگان این تحقیق انتخاب شدند. شرکت

ها در سال و مادران آن ۶تا۴معیارهای ورود به تحقیق، کودکان سنین 
نظر گرفته شد که همٔه مادران و کودکان فاقد هرگونه اختالالت مشهود 

 بینایی، شنوایی، جسمانی، حرکتی و رفتاری بودند. 
نامٔه دموگرافیک استفاده شد که حاوی سؤاالتی شدر این پژوهش پرس

 دربارٔه سن و قد و وزن کودک و نیز سن مادر است. 
 قدرت نما یاقتصاد-یاجتماع تیوضع نامٔهپرسشدر این تحقیق از 

اقتصادی خانواده استفاده شد. -( برای ارزیابی پایگاه اجتماعی1۳۹۲)
درآمد، طبقٔه اقتصادی، وضعیت  میزاننامه چهار مؤلفه )این پرسش

نامه دارای مقیاس مسکن، تحصیالت( و پنج سؤال اصلی دارد. پرسش
هر چهار  گذاریای لیکرت است. در روش نمرهگزینهگیری پنجاندازه

)خیلی  کسانیوزن و صورت همهب SESشاخص  محاسبٔه یبرا ریمتغ
صورت هب که شدهی بنددرجهکم= امتیاز یک و خیلی زیاد= امتیاز پنج( 

آزمون  استفاده از باشوند. قدرت نما می بیباهم ترک جمعی ایمعادله
 (. 1۰دست آورد )به ۰٫۷۲ را نامهآلفای کرونباخ پایایی پرسش

ازرتسکی -همچنین فرم کوتاه نسخٔه دوم آزمون تبحر حرکتی برونینکس
(BOT2-SFبرای ارزیابی رشد حرکتی کودک به ) کار رفت. این آزمون

توسط برونینکس طراحی شد و در سال  1۹۷۸مرجع در سال  هنجار
نسخٔه دوم آن که شامل دو فرم کوتاه و بلند است، توسط  ۲۰۰۵

های کنترل حرکتی مؤلفه برونینکس و برونینکس ویرایش گردید. آزمون،
، قدرت و چابکی را در ردٔه ظریف، هماهنگی دست، هماهنگی بدن

 هشت آزمون کوتاه نسخٔه دوم سنجد. مجموعٔهسال می ۲1تا۴سنی 

. دقت حرکتی ظریف: 1بخش جداگانه است:  1۲ آیتم دارد که شامل
. یکپارچگی حرکتی ظریف: ۲راه؛ پرکردن ستاره، کشیدن خط از کج

ن کرد. چاالکی دستی: نخ۳پوشانی و لوزی؛ های همکردن دایرهکپی
. هماهنگی دوطرفه: تماس انگشت اشاره با بینی و چرخش ۴ها؛ مهره

رفتن به جلو روی . تعادل: راه۵متناوب انگشتان اشاره و شست؛ 
. ۷پا؛ . سرعت و چابکی: پریدن روی یک۶خط از پاشنه به پنجه؛ یک

توپ  متناوبدست و دریبل گرفتن توپ تنیس با یک :باالتنه یهماهنگ
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۳ 

 

: فشار زانو یا فشار کل بدن. همچنین قدرت. ۸با هر دو دست؛ 
 را ظریف و درشت حرکتی آزمون، تبحر کوتاه نسخٔه دوم مجموعٔه

کشد. نمرٔه کل نسخٔه کند و کل آزمون پانزده دقیقه طول میمی ارزیابی
کوتاه این آزمون از مقایسٔه مجموع نمرات استاندارد عددی 

-۲۰۰۵ یهاسال طی ه درک شودمحاسبه می ها با نورمیآزمونخرده
ی تهیه شده است. ضریب اعتبار سیانگلکودک  1۵۲۰از  ۲۰۰۴

 ۷۲و حداکثر امتیاز آزمون  ۰٫۸محتوای بین فرم کوتاه و بلند این آزمون 
وضعیت رشد حرکتی را خیلی زیادتر از  ۷۰است. امتیاز بیشتر از 

در گروه بیشتر از متوسط،  ۶۹تا۶۰دهد. امتیاز بین متوسط نشان می
متوسط و امتیاز کمتر  کمتر از ۴۰تا۳1متوسط، امتیاز  ۵۹تا۴1امتیاز 

(. 11کند )رشد حرکتی را خیلی کمتر از متوسط ارزیابی می ۳۰از 
 ۰٫۸۸۵و روایی آن را  ۰٫۸۰۹آزمون مجدد آن را -غرایی پایایی آزمون

 (. 1۲دست آورد )به
 المللی فعالیت بدنینامٔه بیندر این تحقیق، نسخٔه کوتاه پرسش

(IPAQ-SFبه ) توسط گروهی تخصصی  1۹۹۸کار رفت که در سال
در ژنو ساخته شده و روایی پایایی آن در دوازده کشور به تأیید رسیده 

ساله را ۶۵تا1۸نامه خودگزارشی فعالیت بدنی افراد است. این پرسش
نامه هفت سؤال دارد. سؤاالت حاوی دهد. نسخٔه کوتاه پرسشنشان می

روی و فعالیت زدن و پیادهشده برای قدماطالعاتی دربارٔه زمان صرف
بدنی شدید و متوسط و نیز نشستن در طول روزهای هفته و انتهای 

شده زمان صرفها، مدتهای تمامی آیتمهفته است که مجموع زمان
نامه همٔه دهد. در این پرسشبرای فعالیت بدنی را در هر هفته نشان می

هایی از میزان مصرف صورت مضربتوان بههای بدنی را میفعالیت
متر و فعالیت  ۳٫۳روی بندی کرد: پیادهانرژی در حالت استراحت دسته

شود. مت واحدی متر در نظر گرفته می ۸متر و فعالیت شدید  ۴متوسط 
مت معادل میزان برای تخمین انرژی مصرفی فعالیت بدنی است که یک

نامه فرد است. در این پرسشمصرف انرژی در حالت استراحت در یک
 ۶۰۰تحرک یا غیرفعال )کمتر از افراد در سه سطح کم فعالیت بدنی

-متر ۳۰۰۰تا۶۰۰دقیقه/هفته( و تحرک کافی یا متوسط )-متر
دقیقه/هفته( -متر ۳۰۰۰دقیقه/هفته( و تحرک زیاد )بیشتر از 

و  ۰٫۶1برای کل فعالیت جسمانی  ICCشود. پایایی بندی میطبقه
-پایایی آزمون ان(. بشیری و همکار1۳است ) ۰٫۹۲زمان روایی هم

 (. 1۴دست آوردند )به ۰٫۸۶بازآزمون پرسشنامه را در ایران 

 در حضور وپرورش و بهزیستی، باادارات آموزش با هماهنگی از بعد
 اصول رعایت با های شهرستان سراب ودبستانیپیش-مهد کودک

 برگزاری نحؤه افراد، دربارٔه به الزم اطالعات ارائٔه برمبنی اخالقی
مطالعه،  آغاز از پیشها آن رضایت کسب همچنین و حرکتی یهاآزمون

ها، طی جلساتی در مهدکودک. شد اطالعات آوریجمع به مبادرت
 ها ارائه گردید وانجام آزمون نحؤه و مختصری دربارٔه تحقیق توضیح
با رعایت حقوق اخالقی  تحقیق در فعالیت کتبی نامٔهرضایت
شد.  آوریها جمعنامهبودن پرسشحرمانهکنندگان ازجمله مشرکت
 و فعالیت بدنی مادر در اقتصادی-اجتماعی هاینامهپرسش سپس
گرفتن فرم کوتاه  جهت الزم یهاهماهنگی و گذاشته مادران اختیار

در سالن ورزشی  ازرتسکی-تبحر حرکتی برونینکس آزمون نسخٔه دوم
 . شد دانشکدٔه سما انجام

برای توصیف …( بودن ودرنهایت از آمار توصیفی )میانگین و نرمالینه
استفاده شد. شایان ذکر است که  1۶نسخٔه  SPSSافزار نتایج در نرم

(. همچنین 11است ) ۵۹تاBOT2-SF ۴1متوسط رشد حرکتی آزمون 
کار به PLS3Smartافزار نرمبرای طراحی ساختاری مدل مفهومی 

کاربرد دارد، جهت  ۲۰۰های کمتر از افزار که برای دادهمرفت. این نر
بررسی روایی و پایایی مدل، برازش ساختاری، برازش کلی مدل و 

 (. 1۵ها استفاده شد )تحلیل یافته

 هاافتهی ۳

کنندگان این تحقیق، میانگین و شناختی شرکتدر بررسی جمعیت
متر سانتی ۶٫۴۰11۵٫۴1ماه و قد  ۸٫۵۵۶۵٫۵۶انحراف معیار سن 

 ۵٫۸1۳۴٫۳۸کیلوگرم و نیز سن مادران  ۵٫۳۲۲۲٫۲۰و وزن کودکان 
دهد. بعد های توصیفی متغیرها را نشان میویژگی 1جدول سال بود. 

اسمیرنوف، در -ها با آزمون کولموگروفبودن توزیع دادهاز تأیید نرمال
گیری یا بیرونی )روابط بررسی مدل ساختاری ابتدا برازش مدل اندازه

هایش( و سپس برازش مدل ساختاری یا درونی سازه با شاخصیک
ازٔه دیگر( و نهایتاً برازش کل مدل محاسبه شد. سازه با س)رابطٔه یک

 ها مورد تحلیل قرار گرفتند. سرانجام یافته
برازش مدل  ۳و  ۲در ارزیابی مرحلٔه اول مدل، نتایج جداول 

های پایایی و روایی همگرا و روایی واگرا نشان گیری را با شاخصاندازه
دهند. می

 

 های توصیفی متغیرها. تعیین ویژگی1ل جدو
 فعالیت بدنی مادر اقتصادی خانواده-پایگاه اجتماعی رشد حرکتی کودک متغیرها
 1۶۰۳٫۳۶ 1۴٫۳۳ ۲۸٫۸۵ میانگین

 1۰۶1٫۳۸۸ ۳٫۶۳۷ 11٫1۵۶ انحراف معیار
 ۰٫۸۵۹ -۰٫۳۳1 -۰٫۳۴۴ چولگی
 ۰٫۵۲۵ -۰٫۳۳۲ -۰٫۶۶۴ کشیدگی
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 پایایی ترکیبی کرونباخ و آلفای معیارهای . نتایج۲دول ج

 متغیرهای مکنون
 ضریب آلفای کرونباخ

(۰٫۷Alpha>) 

 ضریب پایایی ترکیبی
(۰٫۷CR>) 

 میانگین واریانس استخراجی
(۰٫۵AVE>) 

 ۰٫۵۵۹ ۰٫۹۰۸ ۰٫۸۸1 رشد حرکتی کودک
 1٫۰۰۰ 1٫۰۰۰ 1٫۰۰۰ فعالیت بدنی مادر

 ۰٫۷۴۴ ۰٫۹۲۰ ۰٫۸۸۳ اقتصادی خانواده-پایگاه اجتماعی

تر بودند؛ لذا از مقادیر بحرانی مربوط بزرگ ۲همٔه نتایج در جدول 
گیری پایایی )آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی( و روایی مدل اندازه

 )روایی همگرا( پذیرفتنی داشت. 

 رنل و الرکرروش فو. نتایج روایی واگرا به۳جدول 

 اقتصادی خانواده-وضعیت اجتماعی فعالیت بدنی مادر رشد حرکتی کودک متغیرهای مکنون

 -  ۰٫۷۴۸ رشد حرکتی کودک
 - 1٫۰۰۰ ۰٫۲۳۶ فعالیت بدنی مادر

 ۰٫۸۶۳ ۰٫۰۷۶ ۰٫۴۴۰ اقتصادی خانواده-پایگاه اجتماعی

هایش را درمقایسٔه رابطٔه آن سازه با شاخصمیزان رابطٔه یک ۳جدول 
دهد. چون مقادیر قطر اصلی از مقادیر های دیگر نشان میسازه با سازه

گیری از روایی واگرای پذیرفتنی زیرین خود بیشتر است، مدل اندازه
یید گیری را تأبرازش مدل اندازه ۳و  ۲باشد. نهایتاً جداول برخوردار می

 کردند. 
اندازٔه ، zدر مرحلٔه دوم، مدل ساختاری با برآورد ضرایب معناداری 

مسیرها تحت ارزیابی R Square (2R )( و 2Q(، شاخص )2تاثیر )
 آورده شده است.  ۴و جدول  1قرار گرفت که نتایج آن در شکل 

 
 zمعناداری  مقادیر. 1 شکل

بیشتر هستند  1٫۹۶حاصل، از  z، تمامی ضرایب معناداری 1در شکل 
ها و روابط میان متغیرها را نشان که این امر معناداربودن تمامی شاخص

اقتصادی خانواده -جز مسیر وضعیت اجتماعی(؛ به>۰٫۰۵pدهد )می
 بر فعالیت بدنی مادر که غیرمعنادار است. 

برای تعیین قدرت ارتباط بین متغیرها تعیین شد.  2مچنین اندازٔه اثر ه
اقتصادی -مقادیر حاصل نشان داد که اندازٔه اثر وضعیت اجتماعی

 وضعیت اثر ( و اندازٔه2 =۲۳۴٫۰خانواده بر رشد حرکتی کودک )
( و 2 =۰۰۶٫۰)خانواده بر فعالیت بدنی مادر  اقتصادی-اجتماعی

( 2 =۰۵۴٫۰اندازٔه اثر فعالیت بدنی مادر بر رشد حرکتی کودک )
اقتصادی بر -است. بیشترین اندازٔه اثر مربوط به وضعیت اجتماعی

رشد حرکتی کودک و کمترین اندازٔه اثر مربوط به اثر وضعیت 
اقتصادی خانواده بر فعالیت بدنی مادر است. -اجتماعی
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 های ارزیابی برازش ساختاری. شاخص۴جدول 
 2Q 2R متغیرها

 ۰٫۲۳۵ ۰٫11۸ حرکتی کودک رشد
 ۰٫۰۰۶ -۰٫۰۰۶ فعالیت بدنی مادر

و  2Qهای دهد که براساس شاخصنشان می ۴نتایج حاصل از جدول 
2Rبینی رشد حرکتی کودک بیشتر ، قدرت مدل ساختاری برای پیش

برازش  ۴و جدول  1است. در این راستا نتایج حاصل از شکل 
 ساختاری مدل را تأیید کردند. 
گیری و مدل ساختاری، در مرحلٔه سوم بعد از تأیید برازش مدل اندازه

کلیت مدل ارزیابی شد که شاخص نیکویی برازش برای کلیت 
(GOD)  ۰٫۳۵دست آمد. چون این شاخص از به ۰٫۸۸۷مدل برابر با 

 بیشتر است، کلیت مدل از برازش قوی برخوردار بود. 
های تحقیق براساس ضرایب ها، یافتهتمامی برازش بعد از تأیید

 ( تحلیل شد. استاندارد )

 
 شدٔه . ضرایب استاندارد۲شکل 

( p=۰٫۰11، فعالیت بدنی مادر )۲حاصل از شکل  براساس ضرایب 
( p<۰٫۰۰1اقتصادی خانواده )-درصد و وضعیت اجتماعی۲۰٫۴
کنند. همچنین درصد از تغییرات رشد حرکتی کودک را تبیین می۴۲٫۵

فعالیت درصد ۷٫۶( p=۰٫۳۴۸اقتصادی خانواده )-وضعیت اجتماعی
 نماید.بدنی مادر را تبیین می

 بحث 4
ساله و ۶تا۴اهداف این پژوهش بررسی وضعیت رشد حرکتی کودکان 

عنوان اقتصادی خانواده و فعالیت بدنی مادر به-تأثیر پایگاه اجتماعی
 عوامل محیطی دخیل در رشد حرکتی کودک سنین پیش از دبستان بود. 

ان در این تحقیق خیلی کمتر دهد که رشد حرکتی کودکنتایج نشان می
های مورلی و همکاران از حد متوسط است. نتایج این تحقیق با یافته

سالٔه انگلیسی را با آزمون ۷تا۴( که وضعیت رشد حرکتی کودکان 11)
 ازرتسکی زیر حد متوسط نشان دادند و با-فرم نسخٔه دوم برونینکس

ساله را با ۶تا۳ که تأخیر رشد حرکتی کودکان( ۲) همکاران و جهادیان
تأیید کرده، همخوانی دارد. در کشور ما کودکان  ۲آزمون دنور 

های موجود در خانه و سازها یا محدودیتتأثیر فراهمساله تحت۶تا۴
ها و مراکز پیش دبستانی قرار دارند؛ لذا ممکن است نبود مهدکودک

ن در دانش دربارٔه رشد حرکتی کودکان در مراقبان و ازدحام زیاد کودکا

این مراکز و نبود فضا و امکانات الزم برای تحرک و فعالیت بدنی و 
هنری کودکان از دالیل حصول این نتیجه باشد. همچنین رشد حرکتی 

رو گیری شده است؛ ازاینکودکان این پژوهش، در فصل زمستان اندازه
 احتمال تأثیر منفی سردی آب و هوا نیز دور از انتظار نیست. 

اقتصادی خانواده بر رشد -از تأثیر وضعیت اجتماعینتایج حاکی
( 11های مورلی و همکاران )حرکتی کودکان است. این نتیجه با یافته

های دارای وضعیت راستا است. به عبارتی دیگر در خانوادههم
اقتصادی قوی، سطح رشد حرکتی کودکان نیز زیاد است یا –اجتماعی

 والدین (، سطح تحصیالت1۶کرستیز )عکس. از نظر پیکو و به
 بهبود سطح فراغت و اوقات یهاتأثیرگذاری در فعالیت علتبه

همچنین . انجامدرشدی کودکان می وضعیت ارتقای بهداشت، به
سازی طور مستقیم با فراهمتواند بهمی والدین درآمد در زیاد سطوح
 یهایتیافته و فعالسازمان یهاورزش در کودکان فعالیت شرایط

مناسب، رشد  زندگی ورزشی و نیز محل تجهیزات تفریحی و تهیٔه
همچنین ازجمله موانع موجود در  (.1۷) حرکتی کودکان را متأثر سازد

اقتصادی نامطلوب که به ضعف -های دارای وضعیت اجتماعیخانواده
فرهنگی، دینی، موانع مالی مثل  توان به موانعشود میحرکتی منجر می

زمان بیشتری را به تماشای تلویزیون تحرکی )مدتزیاد بیزمان مدت
های ورزشی نام در کالسهای هنگفت ثبتدهند( و هزینهاختصاص می
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( مغایرت 1۹. این یافته با نتایج کاکبک و دیگران )(1۸اشاره کرد )
ساله ۵تا۳ها در تحقیق خود برای ارزیابی رشد حرکتی کودکان دارد. آن

تی زوریخ استفاده کردند. آزمون مذکور برای حرک-از آزمون عصبی
رود. کار میارزیابی سرعت تکالیف حرکتی متعدد و کیفیت حرکتی به

رسد علت نتایج ناهمسو به نوع آزمون مربوط باشد؛ چراکه نظر میبه
تأثیر عوامل حرکات تکراری انگشتان و دستان در آزمون زوریخ تحت

 باشند نه محیط. ها مییع سیناپسنورولوژیکی مثل هدایت و انتقال سر
 رشد بر مادران بدنی فعالیت از تأثیرگذاریی از تحقیق حاکییافتٔه دیگر

است. والدین مهمترین آموزگاران و مشاوران کودکان  کودکان حرکتی
وجوشده، پژوهشی یافت سن و سال هستند. در تحقیقات جستکم

ازآنجاکه فعالیت بدنی نشد که مستقیماً به این موضوع بپردازد؛ ولی 
باتوجه به  (،۷شود )او محسوب می حرکتی کودک محرکی برای رشد

های بدنی گردد مادری که از لحاظ فعالیتنتایج تحقیقات استنباط می
طور دادن کودک خود به فعالیت بدنی بهفعال است ازطریق سوق

 کند. در این راستا، نتایجغیرمستقیم به رشد حرکتی کودک کمک می
های ورزشی دهد که فعالیت بدنی مادر رابطٔه زیادی با فعالیتنشان می

مروری  های مقالٔه(. همچنین یافته۲۰و تفریحی کودکان دارد )
 فعالیت بدنی مادر سازیمدل که دهند( نشان می۹هسکیت و دیگران )

 اعتقاد باشد ومی سالگیشش تا کودکان بدنی فعالیت ترمهم عوامل از
 بینش دارند مشارکت بدنی فعالیت در خود که ست، مادرانیا این بر

 سوق بدنی فعالیت سمتبه نیز فرزندانشان را و یابندمی آن به خاصی
 به نهادنوالدین، ارج اجتماعی-روانی دهند. همچنین ساختارمی

گذاشتن برای کودک، نظارت کودک، وقت با والدین کودک، بازی
 او، در برای فراهم امکانات و کودک رشد هوشیارانٔه والدین، محیط

هستند. حتی بینش ایجادشده از سبک  کودکان مؤثر جسمانی فعالیت
های زندگی فعال والدین در کودکان و لذتی که کودکان از انجام فعالیت

( و حتی شناخت مثبتی که کودکان ۲1برند )زمان با والدین میبدنی هم
توانند در (، می۲۲آورند )دست میاز فعالیت بدنی والدین خود به

های بدنی و ورزشی و تسهیل رشد سمت فعالیتیافتن کودکان بهسوق
 والدین جسمانی فعالیت حرکتی دخیل باشند. قابل اذعان است که

 یهابرنامه رشد از گردد بلکهتنها به رشد حرکتی کودکان منجر مینه
 (. ۲۳) کندمی نیز حمایت خانواده سالمت

اقتصادی -تحقیق حاضر تأثیرنداشتن وضعیت اجتماعی آخرین یافتٔه

دهد. نتایج یافتٔه پژوهش خانواده بر فعالیت بدنی مادر را نشان می
چون  باشد. امروزه( همراستا می۲۴های تحقیق مروری )حاضر با یافته

آمیز سالمتی است، تحرکی یکی از رفتارهای مخاطرهتحرکی یا کمبی
 وضعیت و بدنی فعالیت بین رابطه سیگیری عمومی برای بررجهت

( موانع ۲۵جوزف و دیگران ) (.۲۴دارد ) وجود اقتصادی-اجتماعی
فردی )فقدان زمان، فقدان فعالیت بدنی زنان را در سه بخش درون

گاهی، فقدان انگیزش، فقدان نگرانی از ظاهر جسمانی، فقدان نگرانی  آ
فردی گی( و بیناز سالمتی، مشکالت مالی وسایل ورزشی، وجود خست

)خانواده، فقدان حمایت مالی و اجتماعی، نبود دوستی برای همراهی 
های امنیتی، فقدان امکانات، در فعالیت بدنی( و محیطی )نگرانی

های آب و هوا، نبود الگوهای عینی از زنان ورزشکار و دارای نگرانی
زم اند. توان مالی برای خرید لوابندی کردهفعالیت جسمانی( طبقه

های ورزشی از عوامل تأثیرگذار بر نام کالسهای ثبتورزشی یا هزینه
علت (؛ لذا در کشور ما به۲۶ها است )فعالیت بدنی اعضای خانواده

نبود همخوانی سطح اجتماعی )تحصیالت( با وضعیت اقتصادی 
ورزشی رسد که نداشتن توان مالی برای تهیٔه لوازم نظر می)درآمد(، به

های ورزشی مستوجب کاهش میزان فعالیت شرکت در کالسیا هزینٔه 
 بدنی زنان باشد. 

 گیرینتیجه 5

طور مستقیم بر رشد حرکتی اقتصادی خانواده به-وضعیت اجتماعی
کودک تأثیر مستقیمی دارد؛ اما با میانجیگری فعالیت بدنی مادر تأثیر 

 کنندٔهاقتصادی خانواده تسهیل-معناداری ندارد. وضعیت اجتماعی
رشد حرکتی کودکان و محدودکنندٔه فعالیت بدنی مادران است. 

باشد. در همچنین فعالیت بدنی مادر محرک رشد حرکتی کودکان می
های مالی و زمانی والدین و الگوسازی رسد حمایتنظر میاین راستا به

 تواند در پیشبرد اهداف حرکتی کودکان مؤثر باشد. مادر می

 تشکر و قدردانی 6

دبستانی شهرستان سراب که در پیش-از مدیران مراکز مهدکودک
 نماییم. پیشبرد انجام این پژوهش یاری رساندند، تقدیر و تشکر می
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