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ساله7و6هایحرکتیبرایکودکانلیستارزیابیمهارتسنجینسخهفارسیچکروان
 

 2بادامی رخساره ،1اعالیی مهسا

 

 چکیده

(، به منظور بررسی MABC Checklistیا  Movement Assessment Battery for Children Checklistلیست ارزیابی حرکتی کودکان ) چک :مقدمه

در ایران مورد ارزیابی قرار نگرفته است. هدف از انجام پژوهش  هنوز های اعتبارسنجی آن مشکالت حرکتی کودکان در موقعیت مدرسه طراحی شده، اما ویژگی

 .بود ساله 7و  6برای کودکان  MABCلیست  سنجی چک های روان حاضر، سنجش ویژگی

پسر( شهر اصفهان تشکیل دادند.  77دختر و  88ساله ) 7کودک  166پسر( و  49دختر و  87ساله ) 6کودک  181کنندگان مطالعه را  شرکت ها: روشمواد و 

نفر از این کودکان عالوه بر  223حرکتی  های زمان، مهارت را تکمیل نمودند. جهت سنجش روایی هم MABCلیست  آموزان چک معلمان ورزش این دانش

  های حرکتی کودکان نیز سنجیده شد. برای بررسی روایی سازه، از تحلیل عامل تأییدی و تکنیک اعتبار همگرا لیست، با استفاده از مجموعه آزمون چک

(Average variance extracted ای AVEاستفاده گرد )بیضر ،ییایپا ی. جهت بررسدی Cronbach's alpha مورد استفاده قرار گرفت ییو بازآزما یبیاعتماد ترک تیو قابل. 

به « ثبات در حال سکون، ثبات حرکتی، تغییر در حال سکون، تغییر در حال حرکتی، مشکالت رفتاری و نمره کل»های  برای خرده مقیاس AVEشاخص  :ها یافته

برای خرده مقیاس ثبات در  و قابلیت اعتماد ترکیبی Cronbach's alphaبه دست آمد. همچنین، مقدار ضریب  10/0و  94/0، 19/0، 13/0، 10/0، 11/0ترتیب 

و  81/0، مشکالت رفتاری 41/0و  84/0، تغییر در حال حرکت 89/0و  87/0، تغییر در حال سکون 88/0و  81/0، ثبات حرکتی 89/0و  74/0حال سکون به ترتیب 

 .دار بود معنی P > 001/0 و در سطح MABC ،37/0لیست  با چک MABCگزارش گردید. ضریب همبستگی  49/0و  42/0و کل خرده مقیاس  82/0

لیست به منظور بررسی مشکالت حرکتی کودکان  . بنابراین، استفاده از این چکباشد روا و پایا می ساله 7و  6برای کودکان  MABCلیست  چک گیری: نتیجه

 .شود سال اول دبستان، به معلمان توصیه می

 اختالل هماهنگی رشد، ابزار، کودک ها: کلید واژه

 

پژوهش در علوم . ساله 7و  6های حرکتی برای کودکان  لیست ارزیابی مهارت سنجی نسخه فارسی چک روان .بادامی رخساره اعالیی مهسا، ارجاع:

 333-353(: 6) 14؛ 1397ی توانبخش
 

 21/22/2991تاریخ چاپ:  19/21/2991تاریخ پذیرش:  12/9/2991تاریخ دریافت: 

 

 مقدمه
شود.  های حرکتی بنیادی گفته می به حرکات انسان از دو تا هفت سالگی، مهارت

راه رفتن، دویدن، پریدن، لی زدن، غلت زدن، ضربه زدن و ها شامل  این مهارت
های حرکتی بنیادی با  باشد. از سن هفت سال به باال، مهارت پرتاب کردن می
تر و دشوارتر )مانند انجام  های حرکتی تخصصی شوند و مهارت هم ترکیب می

ند در توا کنند. بنابراین، زمانی فرد می های ورزشی پیچیده( را ایجاد می مهارت
های آن یعنی  پایه های حرکتی تخصصی خوب عمل کند که سنگ انجام مهارت

های  های حرکتی بنیادی به خوبی رشد کرده باشد. برای رشد مهارت مهارت
(. داشتن فعالیت بدنی روزانه 1حرکتی، فعالیت بدنی و بازی حایز اهمیت است )

، بهبود تعادل (3)، افزایش قدرت عضالت (2)ها  تواند موجب تحکیم استخوان می
شود. عالوه بر این، فعالیت  (6)و کنترل وزن  (5)، افزایش هماهنگی حرکتی (4)

 (3)و بهبود عملکرد مغز  (7)های اجتماعی  بدنی و بازی موجب ارتقای مهارت
های  درصد از کودکان، در اجرا و یادگیری مهارت 23حدود گردد. با این حال،  می

های حرکتی آنان به حدی ناقص است که  مهارتحرکتی مشکل دارند و 
ها، با همساالن خود شرکت  آمیزی در ورزش و بازی توانند به طور موفقیت نمی

 .(9)داشته باشند 
وان به ت ای قرار دارد که از آن جمله می این مشکالت در طیف گسترده

های نادرست در مسافت و زمان، ناتوانی در هماهنگ نمودن حرکات  قضاوت
های مربوط به سن ضروری  ها و بازی ای که برای شرکت در ورزش یدهپیچ
های دستکاری همچون نوشتن، کپی کردن، نقاشی  باشد و مشکل در مهارت می

های اخیر، افزایش اختالل  . در سال(9)کشیدن و لباس پوشیدن اشاره نمود 
، نظر متخصصان مختلفی از جمله پزشکان، متخصصان اطفال، یهماهنگی رشد
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شناسان، درمانگران و متخصصان رفتار حرکتی را به خود جلب کرده است؛  وانر
های قدیمی، مشکالت حرکتی کودکان موقتی نیست و  چرا که بر خالف دیدگاه

عالوه بر این، مشکالت  .(13)ماند  در طول عمر و حتی بزرگسالی باقی می
شود  شناختی، رفتاری و روانی به دنبال مشکالت حرکتی برای فرد ایجاد می

توان با مداخله زودهنگام برطرف نمود. اولین  این مشکالت را می؛ در حالی که (11)
 موقع این اختالالت است.  بهگام برای شروع مداخالت زودهنگام، تشخیص 

های  های حرکتی و فعالیت جایی که معلمان قادر هستند انواع مهارت از آن
کودکان را در کالس درس و زمین بازی مشاهده کنند، فرصت بسیار خوبی برای 
تشخیص اختالالت حرکتی کودکان دارند، اما تشخیص اصولی اختالل 

های استاندارد وابسته است  دن آزمونهماهنگی رشد در مدرسه، به در دسترس بو
 ، Bruininks-Oseretsky (13)های مختلفی همچون  . تاکنون از آزمون(12)

KorperKoordinations Test fur Kinder (KTK) (14) ،Test of Gross 

Motor Development-2 (TGMD-2 )(15) ،Maeland (16)  و مجموعه
 Movement Assessment Battery for)های ارزیابی حرکت کودکان  آزمون

Children  یاMABC )(17)  به منظور تشخیص کودکان دارای مشکالت
اما اجرای یک آزمون حرکتی برای غربالگری ، حرکتی استفاده شده است

همچنین، برخی  .(17)بر است  گیر و هزینه کودکان در مدارس، بسیار وقت
هایی دارند که نیازمند درک کالمی و قدرت حافظه  آیتم های حرکتی آزمون

ها، ممکن است به  ند و دلیل ناموفق بودن برخی از کودکان در این آیتمباش می
دلیل ضعف در درک کالمی و قدرت حافظه باشد نه عدم توانایی در اجرای 

 .(17)حرکتی 
های  ها، مشکالت مربوط به آزمون نامه رسد که برخی از پرسش به نظر می

تری، نتایجی به همان اندازه  توان در زمان کوتاه اند و می حرکتی را برطرف کرده
نامه در مقایسه با  . اگرچه استفاده از پرسش(17)ها به دست آورد  مطلوب از آن

تری در خصوص  های حرکتی عینیت کمتری دارد، اما در مقابل، برداشت سریع آزمون
نامه  . در حال حاضر، چندین پرسش(13)کند  سطح شایستگی حرکتی کودکان ارایه می

به منظور تشخیص اختالالت حرکتی کودکان وجود دارد. به عنوان مثال، سیاهه 
 Developmental Coordination Disorder Questionnaireاختالل هماهنگی رشد )

های  ویژگی برخی از نیز در ایران( و 19( در کانادا طراحی شده است )DCDQیا 
( آن زمان روایی هم )همسانی درونی، پایایی بازآزمایی، روایی سازه، و سنجی روان
در آمریکا،  Sugden و Henderson (.13قرار گرفته است ) و تأیید بررسی مورد
برای  ،MABCلیست به همراه  را طراحی کردند. این چک MABCلیست  چک

از  MABC(. در 17کان طراحی شده است )تر وضعیت حرکتی کود ارزیابی سریع
های حرکتی خاصی را اجرا کنند و به اجرای  شود مهارت کودکان درخواست می

دقیقه زمان نیاز  33تا  23مرحله به  این شود. اجرای ها امتیاز داده می مهارت آن
است که با استفاده از آن در مورد  MABC لیست چکدارد. قسمت دوم، 

هدف طراحان  .شود کودکان از معلمان تربیت بدنی سؤال میهای حرکتی  مهارت
های پرجمعیتی  تر کودکان در مکان ، ارزیابی سریعMABCلیست  از طراحی چک

ا برای . به اعتقاد طراحان، شاید معلمان زمان الزم ر(17)مانند مدارس است 
آموزان نداشته باشند. بنابراین، با  تک دانش های حرکتی تک ارزیابی مهارت

توان افرادی که از نظر حرکتی مشکل دارند را  نظرخواهی از معلمان ورزش، می
 .(17)تر شناسایی نمود  سریع

توان به دو روش تکمیل کرد. اگر معلم شناخت  را می MABCلیست  چک
لیست را تکمیل  آموز داشته باشد، در چند دقیقه چک کافی نسبت به دانش

باشد، با مشاهده فرد در طول یک  کند، اما اگر معلم شناخت کافی نداشته  می
سنجی این  . روان(17)ید نما لیست را تکمیل می هفته یا چند جلسه، چک

ساله هلندی نشان داد که این مقیاس، ابزار  11تا  6روی کودکان  لیست چک
قابل قبولی برای غربالگری کودکان هلندی مبتال به اختالل هماهنگی رشد 

 .(23)است 
در مناطق جغرافیایی دیگر، مشروط  MABCلیست  استفاده از چکقابلیت 

(. بر این 21، 22باشد ) سنجی آن در همان منطقه می های روان به تأیید ویژگی
لیست و روایی  چکاساس، پیشنهاد شده است که در هر فرهنگ، روایی سازه 

های حرکتی کودکان سنجیده شود؛ چرا که پاسخ  زمان آن با مجموعه آزمون هم
گیرد و ممکن است در یک  لیست تحت تأثیر فرهنگ و ادراک قرار می به چک

های حرکتی  فرهنگ، معلمان تمایلی به ضعیف ارزیابی کردن مهارت
بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین روایی  .(23)شاگردانشان نداشته باشند 

 ساله 7و  6 برای کودکان MABCلیست  زمان( و پایایی چک )روایی سازه و هم
 .شهر اصفهان انجام شد

 

 ها مواد و روش
ها به صورت مقطعی در  ( بود. دادهPsychometryسنجی ) نوع رواناین مطالعه از 

بین متخصصان در میزان حجم نمونه برای آوری گردید.  جمع 1396بهار سال 
نمونه  333، حداقل Fieldانجام تحلیل عامل، اختالف وجود دارد. بر اساس نظر 

 ساله  6کودک  131. بدین منظور، (23)برای انجام تحلیل عامل نیاز است 
 ساله  7کودک  166پسر( و  94دختر و  37ماه( ) 34ماه و یک روز تا  72)
پسر( شهر اصفهان به صورت  77دختر و  39ماه( ) 96ماه و یک روز تا  34)

مند انتخاب شدند. بدین نحو  ای نظام ای طبقه ای خوشه گیری چند مرحله نمونه
پنج منطقه جغرافیایی )شمال، جنوب، شرق، غرب و که ابتدا فهرست مدارس 

، یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه مرکز( مشخص و سپس از هر منطقه
از بین افرادی که در این مراکز مشغول به  مدرسه( انتخاب شد. 13)در مجموع 

 تحصیل بودند، کودکان به صورت تصادفی انتخاب شدند.
نامه از والدین و کسب مجوز از اداره آموزش و پرورش،  پس از اخذ رضایت

را تکمیل کردند. سطح  MABCلیست  آموزان، چک معلم ورزش این دانش 13
لیست باید توسط  جایی که چک از آننفر کارشناسی بود.  13تحصیالت هر 

های آزاد  معلمی تکمیل شود که شناخت روی کودک داشته باشد و در محیط
آموزان هر مدرسه توسط  نامه دانش حرکت کودک را مشاهده کرده باشد، پرسش

خواستند  د؛ چرا که اگر دو معلم میمعلم ورزش همان مدرسه تکمیل گردی
آموز معین تکمیل نمایند، معلم دوم باید زمان  لیست را برای یک دانش چک
 گذاشت تا روی کودک شناخت پیدا کند.  می

MABC همراه با ابزارهای آن باشد. این آزمون  می رایت دارای حق کپی
 1334یم در سال لیست، دفترچه راهنما و سایر ضما مانند توپ، سکه، مهره، چک

توسط مجری اصلی طرح از شرکت فروشنده این ابزار در آمریکا خریداری شد. 
لیست نیازی به اخذ اجازه کتبی از طراح  سازی چک به همین جهت برای بومی

 لیست نبود. آزمون و چک
لیست به دلیل ناقص بودن  چک 33بازگردانده شده،  هایلیست از بین چک

نامه باقی ماند. جهت سنجش روایی  پرسش 314کنار گذاشته شد و در نهایت، 
ها  نفر از کودکانی که معلمان ورزش آن 223های حرکتی  زمان، مهارت هم

را تکمیل کرده بودند و والدین آنان برای سنجش  MABCلیست  چک
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نشان رضایت داشتند و مدرسه اجازه ارزیابی های حرکتی فرزند مهارت
های حرکتی کودکان را در ساعت ورزش در همان مکان مدرسه داد، با  مهارت

، حداقل G*Powerافزار  مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نرم MABCاستفاده از 
به منظور برآورد پایایی به روش  .زمان کافی است نفر برای سنجش روایی هم 141

نفر از کودکان که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده  33لیست  بازآزمایی، چک
  بودند، پس از دو هفته مجدد تکمیل گردید.

 ها در ادامه آمده است. گیری داده ابزارهای اندازه

MABC :های حرکتی کودکان  گیری مهارت از این ابزار به منظور اندازه

 (. این آزمون با بازنگری در آزمون 2و  1های  استفاده شد )ضمیمه
Test of Motor Impairment  (TMI( )24 و با ایده گرفتن از آزمون )

Bruininks-Oseretsky (13 ،) توسطHenderson و Sugden  طراحی گردید
(17 .)MABC عملکرد که باشدیم مرجع هنجار آزمون مجموعه کی 

 آزمون خرده سه شامل و کند یم یابیارز را ساله 12 تا 4 کودکان یحرکت
 است «یتعادل یها مهارت و یتوپ یها مهارت ،یدست یچاالک یها مهارت»
 یحرکت یاختالل در هماهنگ زانیآزمون، م نی(. نمره به دست آمده از ا17)

. نمرات باالتر، باشدیم ریمتغ 43و دامنه آن از صفر تا  دهد یرا نشان م
 ییایسازه، پا ییروا ،ییمحتوا ییاست. روا تر فیضع یعملکرد حرکت انگریب
 یکشورها در MABC اسیبازآزمون مق -آزمون ییایآزمونگرها و پا نیب

  دییتأ (23) رانیو ا (27)سوئد  ،(26)هلند  ،(25)همچون ژاپن  یمختلف
 .است شده

به  Sugden و Hendersonلیست توسط  این چک :MABCلیست  چک

. بهتر است (17) منظور ارزیابی وضعیت حرکات روزانه کودک طراحی شده است
این مقیاس توسط معلمان ورزش و یا درمانگر در محیط مدرسه تکمیل گردد و 

ودکان را دقیق مشاهده کند و های حرکتی ک معلم ورزش چندین جلسه مهارت
شامل پنج قسمت  MABCلیست  لیست را تکمیل نماید. چک سپس چک

باشد که چهار قسمت اول به تدریج به تعامالت پیچیده بین کودک و محیط  می
بخش اول کودک »پردازد. تمرکز ارزیابی در هر قسمت به صورت  فیزیکی می

(، 12تا  1های  ال سکون( )گویهباشد و محیط پایدار است )ثبات در ح ثابت می
باشد و محیط پایدار است )ثبات حرکتی(  بخش دوم کودک در حال حرکت می

باشد و محیط در حال تغییر  (، بخش سوم کودک ثابت می24تا  13های  )گویه
(، بخش چهارم کودک در حال 36تا  24های  است )تغییر در حال سکون( )گویه

 37های تغییر است )تغییر در حال حرکت( )گویهباشد و محیط در حال  حرکت می
( و بخش پنجم رفتارهای مرتبط با فعالیت بدنی )مشکالت رفتاری( 43تا 

 باشد. می(« 63تا  49های  )گویه
 شامل ممکن پاسخ چهار، 4 تا 1 یها بخش هیگو 43 از کی هر یبرا

 که دارد وجود« 3=  چندان نه، 2=  باًیتقر، 1=  خوب صفر،=  خوب یلیخ»
 کی به تمیآ هر. دهد یم جواب حرکت به حد چه تا کودک دهد یم نشان

 دن،یبر مانند تیفعال نیچند به هیگو کی در اگر. دارد ازین یکل یازدهیامت
 کسب تیفعال چند از فرد که یازیامت متوسط گردد، اشاره یابیرد و دنیکش

 شودیم زده جمع بخش هر ازاتیامت سپس. شود گرفته نظر در دیبا کند یم
به دست  یکل ازیبه عنوان امت ستیل چهار بخش اول چک ازاتیو جمع امت

 ،MABC ستیل چک یابی. با توجه به جدول ارزشود یآمده محسوب م
باالتر  ایبرابر  بیها به ترت آن ازاتیسال به باال که امت 9و  3، 7، 6کودکان 

آزمون در  نیکه نمونه استاندارد ا یا باشد )نمره 53و  55، 75، 93از 

اختالل هستند و با  یاند(، احتماالً دارا کسب کرده 5از صدک  تر نییپا
دارند.  ازین یو مالحظات خاص تر ییجز یابیگفت که به ارز توان یم نانیاطم
. شود یم هیتوص MABCکامل کودک با استفاده از  یابیارز ط،یشرا نیدر ا

باشد  35و  35، 53، 63باالتر از  ایبرابر  بیکل به ترت ازیکه امت یدر صورت
اند(،  کسب کرده 15تا  5صدک  نیآزمون، ب نیکه نمونه استاندارد ا یا )نمره

 در معرض خطر قرار دارند. 
لیست نسبت به چهار قسمت دیگر از این لحاظ  بخش پنجم این چک

کان دارد بر موفقیت هایی از رفتار است که ام متفاوت است و توجه آن به جنبه
به »کودک در حوزه حرکتی تأثیرگذار باشد. برای هر آیتم باید یکی از مقادیر 

را عالمت زد. این بخش بیانگر رفتارهایی است که « ، گاهی اوقات و اغلبندرت
دانند.  ها را برای عملکرد حرکتی کودک زیانبار می والدین و معلمان اغلب آن

شود، بلکه در مورد  امتیازی در نظر گرفته نمیهای این بخش  برای گویه
افتد، یک سؤال مطرح است و این که آیا این رفتار،  رفتارهایی که اغلب اتفاق می

 کودک را از نمایش توانایی خود باز داشته است؟

پس از تصویب طرح در شورای پژوهشی دانشگاه آزاد  روش اجرا:

، یک 23321432942353بت اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( با شماره ث
کمیته کارشناسی متشکل از دو متخصص رفتار حرکتی و یک مترجم تشکیل 

. سپس لیست را به فارسی ترجمه کردند گردید که نسخه انگلیسی چک
توسط فرد دیگری که به هر دو زبان فارسی و انگلیسی تسلط داشت، لیست  چک

نسخه بازترجمه شده مورد  مجدد به زبان انگلیسی بازترجمه شد. نسخه اصلی با
به مقایسه قرار گرفت و اصالحات کوچکی بر روی نسخه ترجمه شده انجام شد. 

 تا  6نفر از معلمان ورزشی که شاگردان  13منظور ارزیابی روایی صوری، از 
لیست را  ساله داشتند و جزء نمونه اصلی نبودند، درخواست گردید که چک 3

جمالت، عبارات و کلماتی که مبهم هستند،  تکمیل و نظرات خود را در مورد
لیست در اختیار معلمان ورزش  ارایه کنند. برای سنجش روایی سازه، چک

لیست را با توجه به شناختی  ها درخواست شد که چک کودکان قرار گرفت و از آن
 زمان، از بین  که از کودک دارند، تکمیل نمایند. جهت بررسی روایی هم

های  لیست را تکمیل کرده بودند، مهارت ها چک ان آنکودکی که معلم 314
مورد سنجش قرار گرفت و همبستگی  MABCکودک با استفاده از  223حرکتی 

به  ارزیابی شد. MABCلیست  ها با چک های حرکتی آن بین مجموعه آزمون
کودک دو بار با فاصله زمانی دو هفته  33لیست  منظور تعیین پایایی زمانی، چک

 تکمیل گردید.
جهت بررسی اعتبار عاملی، از تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک اعتبار همگرا 

 متوسط واریانس استخراجاستفاده شد. برای بررسی اعتبار همگرا نیز از شاخص 
استفاده گردید. بر اساس این  (AVEیا  Average variance extractedشده ) 

 53/3تر از  بزرگباید انعکاسی  همتوسط مربعات بارهای بیرونی یک سازشاخص، 
و قابلیت  Cronbach's alpha، ضریب پایایی سنجش  به منظور (.29باشد )

استفاده قرار گرفت. برای ( مورد Composite reliabilityاعتماد ترکیبی )
محور  سازی معادله ساختاری واریانس از رویکرد مدل، ها شاخصاین محاسبه 

 Pearsonزمان نیز از ضریب همبستگی  استفاده گردید. جهت بررسی روایی هم
  23نسخه  SPSSافزارهای  ها در نرم استفاده شد. در نهایت، داده

(version 23, IBM Corporation, Armonk, NY و )SmartPLS  3نسخه 
(Smart PLS Gmbh, Bonningstedt, Germany مورد تجزیه و تحلیل ) 

 .قرار گرفت
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 ها یافته
 33های بازگردانده شده،  لیست لیست توزیع شد که از بین چک چک 347
لیست به دلیل ناقص تکمیل شدن کنار گذاشته شد. اطالعات دموگرافیک  چک

 ارایه شده است. 1 جدولکنندگان در  شرکت
 

کنندگانشرکتهایدموگرافیک.ویژگی1جدول

مقداریفردمشخصات

 219( 6/11) دختر ([درصدکودکان ]تعداد ) تیجنس

 211( 4/49) پسر

 269( 9/12) 6 ([درصدسن کودکان )سال( ]تعداد )

1 (2/44 )212 

 1( 1/11) زن ([درصدجنسیت معلمان ]تعداد )

 1( 1/11) مرد

 94 ± 9 زن انحراف معیار[ ±سن معلمان )سال( ]میانگین 

 19 ± 1 مرد

 
مدل عاملی هر خرده مقیاس به صورت مدل عاملی مرتبه اول تدوین گردید. 

 آمده است.  2عاملی هر خرده مقیاس در جدول  رواییهای ارزیابی  شاخص
 

هاهایارزیابیاعتبارعاملیخردهمقیاس.شاخص2جدول

 پایایی اعتبار همگرا خرده مقیاس
AVE  ضریب 

Cronbach's alpha 
قابلیت اعتماد 

 ترکیبی

 34/3 79/3 52/3 ثبات در حال سکون
 33/3 35/3 53/3 ثبات حرکتی

 34/3 37/3 53/3 تغییر در حال سکون
 91/3 39/3 54/3 تغییر در حال حرکت

 32/3 31/3 53/3 مشکالت رفتاری
AVE: Average variance extracted 

 
ها در وضعیت  همه خرده مقیاس AVE، شاخص 2بر حسب مقادیر جدول 

و قابلیت  Cronbach's alphaمطلوبی قرار داشت. مقادیر مربوط به ضریب 
گیری باالی ابزار در هر خرده مقیاس بود.  کننده دقت اندازه اعتماد ترکیبی، بیان

داری هر خرده  برآوردهای مربوط به بار عاملی، مقدار بحرانی و سطح معنی
 .ارایه شده است 3مقیاس در جدول 

 
ها.مقادیربارهایعاملیخردهمقیاس3جدول

خرده

مقیاس

بارگویهردیف

عاملی

مقدار

بحرانی

Pمقدار

ثبات در 
 حال سکون

 112/1 21/6 69/1 آورد )پیراهن، زیرپوش، جوراب( پوشد و درمی هایش را بدون کمک می لباس 2
 112/1 11/1 61/1 ایستد. به هنگام پوشیدن شلوار یا دامن، با ثبات روی یک پای خود می 1
 112/1 46/4 44/1 بندد. های خود را می بند کفش، کمربند، زیپ و یا دکمه 9
 112/1 11/1 64/1 کند. زند و موهایش را شانه می شوید، مسواک می هایش را می به راحتی دست 4
 112/1 42/4 44/1 وضعیت بدنی )پاسچر( مناسبی هنگام نشستن پشت میز و یا روی صندلی و یا هنگام ایستادن در صف دارد. 1
 112/1 91/9 11/1 دارد. وسایلی مانند قیچی، مداد یا خودکار و یا قلم مو را به طور مناسب و محکم در دست نگه می 6
 112/1 11/6 19/1 دهد. و یا نقاشی را با دقت انجام میکارهایی مانند برش، طراحی  1
 112/1 44/6 61/1 کند. نویسد و یا رسم می های ساده هندسی را دقیق و خوانا می حروف، اعداد و شکل 4
 112/1 69/4 19/1 دارد. ها را برمی اشیاء ریز مانند قطعات پازل و مهره 9
 112/1 19/4 14/1 تواند شکل مناسبی را درست کند. میبا استفاده از قطعات پازل یا لگو،  21
 112/1 11/9 41/1 زند. صفحات یک کتاب را به صورت برگ به برگ ورق می 22
 112/1 24/9 49/1 شناسد. های مختلف بدن خود و سمت چپ و راست خود را می قسمت 21

ثبات 
 حرکتی

 112/1 49/9 41/1 کند. دور و بر و یا افراد ساکن دیگر برخورد نمیبه هنگام راه رفتن در کالس یا مدرسه، با اشیاء  29
 112/1 66/21 61/1 کند. به هنگام حمل اشیاء در کالس و یا مدرسه، به اشیاء دور و بر و یا افراد دیگر برخورد نمی 24
 112/1 26/21 69/1 کند. به هنگام دویدن، برای جلوگیری از برخورد با اشیاء یا افراد دیگر توقف می 21
 112/1 16/21 16/1 دود. متری را به صورت پرشی با پای کشیده می 1/4یک مسافت  26
 112/1 26/22 19/1 کند. لی می روی هر دو پا به صورت کنترل شده لی 21
 112/1 14/1 66/1 پرد. از روی موانع اطراف می 24
 191/1 21/1 16/1 کند. مانند سرسره یا االکلنگ استفاده میاز وسایل ثابت بازی در پارک یا ورزشگاه  29
 112/1 66/4 12/1 کند. ها حرکت می مطابق سن و توانایی خود از بین موانع عبور و یا دور آن 11
 112/1 16/1 62/1 اندازد. در حال حرکت، توپ یا وسایل دیگر را در حالت دست از پایین درون محفظه می 12
 112/1 49/21 12/1 اندازد. حرکت، توپ یا وسایل دیگر را در حالت دست از باال درون محفظه میدر حال  11
 112/1 62/1 61/1 کند. در حال دویدن، توپ بزرگی که در یک نقطه ثابت است را شوت می 19
 112/1 11/9 61/1 دهد. با فرمان جلو، عقب، باال، پایین، چپ، راست و... واکنش مناسبی را از خود نشان می 14
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 )ادامه(ها.مقادیربارهایعاملیخردهمقیاس3جدول

خرده

مقیاس

بارگویهردیف

عاملی

مقدار

بحرانی

Pمقدار

تغییر در 

 حال سکون

 194/1 92/2 11/1 کند. گیرد و به نفر پشت سری منتقل می اشیاء را در صف از نفر جلویی می 11

 112/1 41/9 44/1 کند. وضعیت ثابت را حفظ می در یک بازی گروهی یک 16

 112/1 41/4 11/1 کند. های در حال حرکت را قبل از رسیدن به خط انتها متوقف می بازی اشیاء، توپ و یا اسباب 11

 112/1 11/24 16/1 گیرد. با هر دو دست، توپ بزرگی که در حال نزدیک شدن است را می 14

 112/1 41/9 66/1 گیرد. که در حال نزدیک شدن است را می با یک دست، توپ کوچکی 19

 112/1 44/21 61/1 کند.توپی که در حال نزدیک شدن است را با پا شوت می 91

 112/1 96/29 11/1 زند.با استفاده از راکت یا چوب، به توپی که در حال نزدیک شدن است، ضربه می 92

 112/1 66/21 11/1 دهد تا او توپ را بگیرد. حال حرکت است، روی زمین غل میتوپ را برای کودک دیگری که در  91

 112/1 11/21 16/1 کند تا او توپ را بگیرد. توپ را برای کودک دیگری که در حال حرکت است، پرتاب می 99

 112/1 91/22 61/1 زند. در حالت ایستاده، توپ بزرگی را دایماً به زمین می 94

 112/1 14/22 11/1 چرخاند تا کودک دیگری از روی آن بپرد. با نیروی کافی می طنابی را 91

 112/1 91/22 69/1 زند. زند یا به زمین می روی ریتم موزیک، دست می 96

تغییر در 

 حال حرکت

 112/1 94/4 11/1 کند.بدون برخورد با اشیاء و یا افراد در حال حرکت، در اطراف کالس و یا مدرسه حرکت می 91

 112/1 69/1 19/1 کند. بدون کمک، با وسایل غیر ثابت پارک و یا ورزشگاه مانند تاب، بازی می 94

 112/1 16/1 61/1 کند. های حرکتی مانند ماشین پدالی و سه چرخه بازی می بازی مطابق سن خود، با اسباب 99

 112/1 11/6 61/1 کشد. و یا میدهد  دستی را هل می دار مانند کالسکه و یا چرخ وسایل چرخ 41

 112/1 11/4 69/1 کند. های تعقیبی مثل گرگم به هوا شرکت می در بازی 42

 112/1 21/21 16/1 دود تا آن را بگیرد. به سمت توپی که در حال نزدیک شدن است می 41

 112/1 92/29 11/1 دود تا آن را شوت کند. به سمت توپی که در حال نزدیک شدن است می 49

 112/1 11/24 11/1 دود تا با راکت یا چوب به آن ضربه بزند. به سمت توپی که در حال نزدیک شدن است می 44

 112/1 99/29 11/1 کند. هایی مانند ضربه زدن، شوت کردن، دریافت و پرتاب استفاده می های گروهی، از مهارت در بازی 41

 112/1 91/21 64/1 کند. زند، به اطراف حرکت می توقف به زمین میدر حالی که با دست توپ را بدون  46

 112/1 29/4 62/1 پرد. از روی طناب در حال چرخش می 41

 112/1 11/9 69/1 کند. های مختلف حرکت می همراه با ریتم موزیک و با سرعت متغیر، به جهت 44

مشکالت 

 رفتاری

 121/1 19/1 62/1 فعال است. بیش 49

 121/1 19/1 61/1 منفعل است. 11

 911/1 44/1 11/1 کمرو است. 12

 199/1 11/1 11/1 عصبی است. 11

 124/1 91/1 19/1 کند. عجله می 19

 149/1 11/2 11/1 شود. زود حواسش پرت می 14

 124/1 91/1 69/1 آشفته و گیج است. 11

 111/1 96/2 94/1 کند. میتوانایی خود را بیش از آنچه که هست ارزیابی  16

 144/1 99/2 46/1 گیرد. کم می توانایی خود را دست 11

 111/1 14/1 16/1 پشتکار ندارد. 14

 114/1 99/1 19/1 شود. به دنبال شکست در انجام کارها غمگین می 19

 141/1 11/1 12/1 ظاهراً قادر نیست از موفقیت لذت ببرد. 61

 
)بار عاملی، مقدار بحرانی و سطح  3مقادیر برآورد شده در جدول 

های  کننده این است که بارهای عاملی مربوط به همه معرف داری( بیان معنی
های ثبات در حال سکون، ثبات حرکتی، تغییر در حال سکون )به  خرده مقیاس
های  (، تغییر در حال حرکت و مشکالت رفتاری )به غیر از گویه25غیر از گویه 

( در وضعیت مطلوبی قرار داشت. به عبارت دیگر، همبستگی خرده 54و  51

های مربوط در حد متوسط به باال برآورد گردید و در نتیجه، ابزار  یاس با معرفمق
باشد. روایی و پایایی  ها از اعتبار عاملی برخوردار می مربوط به این خرده مقیاس

لیست نیز به صورت کلی در قالب مدل عاملی سلسله مراتبی مورد بررسی  چک
مطلوبیت روایی همگرا  داللت بر AVEقرار گرفت. بر این اساس، شاخص 

( و قابلیت 92/3) Cronbach's alpha(. مقدار ضریب AVE=  53/3داشت )
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گیری  ( در حد مطلوب گزارش شد و حاکی از دقت اندازه93/3اعتماد ترکیبی )
 پایا بودن آن بود.  ،و در نتیجه MABCلیست  باالی چک

سطح  )بار عاملی، مقدار بحرانی و 4مقادیر برآورد شده در جدول 
کننده این بود که بارهای عاملی مربوط به همه خرده مقیاس  داری( بیان معنی
در وضعیت مطلوبی قرار داشت. به عبارت دیگر، همبستگی  MABCلیست  چک

های آن در سطح باالیی برآورد گردید  با خرده مقیاس MABCلیست  متغیر چک
 باشد. و در نتیجه، ابزار دارای اعتبار عاملی می

 
لیستهایچک.مقادیربارهایعاملیخردهمقیاس4جدول

Movement Assessment Battery for Children(MABC)

 Pمقدارمقداربحرانیبارعاملیخردهمقیاس

 112/1 11/24 19/1 ثبات کودک در حالت سکون

 112/1 91/91 49/1 ثبات حرکتی کودک

 112/1 16/62 94/1 تغییر در حال سکون

 121/1 14/12 99/1 تغییر در حال حرکت

 
، به MABCلیست  و چک MABCضریب همبستگی و ضریب تعیین بین 

 (.P=  331/3به دست آمد ) 14/3و  37/3ترتیب 
 

 بحث
به  MABCلیست  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی روایی و پایایی چک

ساله بود.  7و  6عنوان ابزاری جهت سنجش اختالل هماهنگی رشد کودکان 
لیست را نشان داد. این  روایی سازه و پایا بودن این چکنتایج به دست آمده 

 6برای کودکان  لیست چکیافته با نتایج مطالعات پیشین مبنی بر روا و پایا بودن 
و  7لیست برای شناسایی کودکان  و روا و پایا بودن چک (23)ساله هلندی  11تا 
 ، همخوانی داشت.(33)ساله سنگاپوری دارای اختالل هماهنگی  3

داری با  به طور معنی MABCلیست  تحقیق حاضر نشان داد که چکنتایج 
MABC های توپی  های چاالکی دستی، مهارت که در آن به طور میدانی مهارت

زمان تأیید  شود، همبستگی داشت و روایی هم و تعادلی کودکان سنجیده می
 (، همسو بود. 23گردید. این یافته با نتایج یک پژوهش در هلند )

ابزار روا و پایایی به منظور سنجش اختالل  MABCبا وجود این که 
شود، اما ذکر این نکته الزم است که برای اظهارنظر  هماهنگی رشد محسوب می

لیست،  تر در مورد اختالل هماهنگی رشد کودکان، باید عالوه بر چک قطعی
. این اظهارنظر (33)نیز سنجیده شود  MABCها توسط  های حرکتی آن مهارت

 Diagnostic and Statistical Manual of Mentalبا معیارهای رسمی 

Disorders-4th Edition (DSM-IV ،مطابقت داشت. بر اساس معیار مذکور )
تر از حد  کودکان دارای اختالل هماهنگی رشد، باید به طور چشمگیری پایین

خود در وظایف روزانه که به هماهنگی حرکتی نیاز دارد، عمل نمایند.  انتظار سن
، ممکن است به MABCلیست  این در حالی است که مردود شدن در چک

 (.31های حرکتی در مدرسه مطرح گردد ) عنوان داشتن مشکل در فعالیت
 

 ها محدودیت
هدف اصلی از انجام مطالعه حاضر، شناخت زودهنگام مشکالت حرکتی کودکان 

لیست  در سنین اولیه دبستان توسط آموزش و پرورش بود؛ در حالی که چک
MABC  سال طراحی شده است. بر این اساس، تحقیق  12تا  4برای کودکان

به سایر  ساله انجام گرفت و نتایج آن قابل تعمیم 7و  6حاضر بر روی کودکان 
لیست مذکور باید توسط معلمی  جایی که چک از آنباشد. همچنین،  سنین نمی

های آزاد حرکت  تکمیل شود که روی کودک شناخت داشته باشد و در محیط
لیست توسط معلم ورزش کودکان تکمیل  کودک را مشاهده کرده باشد، چک

است در تحقیقات  ها مورد سنجش قرار نگرفت. بهتر گردید و پایایی بین ارزیاب
لیست توسط معلم دیگری که روی  بعدی، عالوه بر معلم ورزش کودک، چک

 .ها سنجیده شود کودک شناخت پیدا کرده است، تکمیل و پایایی بین ارزیاب
 

 پیشنهادها
ابزار روا و پایایی برای سنجش اختالل  MABCلیست  با توجه به این که چک

های  گردد که با استفاده از این ابزار، مهارت هماهنگی رشد است، پیشنهاد می
حرکتی کودکان سنجیده شود تا کودکانی که نسبت به هنجار تعیین شده دارای 

های  ریزی مدونی برای ارتقای مهارت ضعف هستند، شناسایی شوند و برنامه
نجام گیرد. همچنین، با توجه به نظراتی که به تأثیر وضعیت ها ا بنیادی آن

شود پژوهش  کند، پیشنهاد می های بنیادی اشاره می جغرافیایی بر رشد مهارت
لیست مذکور متناسب  حاضر در سایر مناطق کشور نیز انجام گیرد و هنجار چک

 .با همان مناطق ترسیم گردد

 

 گیری نتیجه
آوری اطالعات در خصوص عملکرد  برای جمع ابزار معتبری، MABCلیست  چک

 .باشد ساله شهر اصفهان می 7و  6حرکتی کودکان 

 

 تشکر و قدردانی
ارشد دانشگاه آزاد  یکارشناس مقطع نامه انیاز پا برگرفتهحاضر  مطالعه نتایج
 نیباشد. بد یم 2332143294353به شماره واحد اصفهان )خوراسگان(  یاسالم

 تشکر که در انجام این تحقیق همکاری نمودند، یکنندگان مشارکت هیکل از لهیوس
 .آید به عمل می یقدردان و

 

 نقش نویسندگان
رخساره  ها، مطالعه و مهسا اعالیی، خدمات اجرایی، انتخاب و غربالگری آزمودنی

پردازی مطالعه، خدمات اجرایی، انتخاب و غربالگری  بادامی، طراحی و ایده
ها، تجریه و تحلیل آماری، تنظیم  مطالعه و ....، تحلیل داده ها، آزمودنی

 .نوشته، تأیید و ارسال مقاله، مسؤول پاسخگویی را بر عهده داشتند دست

 

 منابع مالی
آزاد اسالمی  ارشد دانشگاه یکارشناس مقطع نامه انیپژوهش حاضر مستخرج از پا

که بدون  باشد می 23321432942353واحد اصفهان )خوراسگان( با شماره ثبت 
حمایت مالی انجام شده است. دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( 

نوشته و تأیید نهایی  ها، تنظیم دست ها، تحلیل و گزارش آن آوری داده در جمع
 .استمقاله برای انتشار اعمال نظر نداشته 
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 ساله 6( برای کودکان MABC) Movement Assessment Battery for Children. تکالیف 1ضمیمه 
 

 : انداختن سکه در قلکتکلیف اول
 عدد سکه پالستیکی، قلک، حصیر رومیزی، کورنومتر 12وسایل مورد نیاز: 

دهیم. در آن سمتی از جعبه که به سمت دست غالب کودک است،  نحوه اجرا : قلک را روی حصیر رومیزی قرار می
دهیم. کودک با یک دست جعبه را ثابت نگه  سکه است، قرار می 3چهار ردیف افقی سکه که هر ردیف دارای 

اندازد و پس از  یکی داخل جعبه می ها را یکی گیرد و با فرمان شروع، سکه ای را می دیگر سکهدارد و با دست  می
دهد. مالک، حداکثر سرعت  کنیم. سپس حرکت را با دست دیگر نیز انجام می آخرین سکه، زمان را متوقف می

 باشد. ها می ممکن در انداختن سکه
 
 
 
 
 
 

 ها به نخ کشیدن مهره :تکلیف دوم
 مهره مکعبی شکل، نخ، حصیر رومیزی، کورنومتر 12مورد نیاز: وسایل 

ها به سمت  مهره روی حصیر رومیزی در یک ردیف به نحوی که سوراخ مهره 12ساله،  6نحوه اجرا: برای کودکان 
کودک کند را انتخاب کند.  تواند دستی که برای نگه داشتن نخ از آن استفاده می دهیم. کودک می باال باشد، قرار می

گیرد. با اعالم شروع، با حداکثر سرعت هر بار یک مهره را به نخ  نخ را با یک دست و یک مهره را با دست دیگر می
 باشد. ها می شود. مالک، حداکثر سرعت ممکن در نخ کردن مهره کشد و بعد از آخرین مهره، زمان متوقف می می

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ماز دوچرخه :تکلیف سوم
 وسایل مورد نیاز: فرم حرکت دوچرخه، مداد قرمز با نوک نرم، زیردستی نرم که زیاد سفت و لغزنده نباشد. 

آنکه به مسیر برخورد کند. کودک باید  کشد، بی دار را در مسیر حرکت دوچرخه می نحوه اجرا: کودک یک خط ادامه
 فقط در یک جهت بکشد.در زمان نمایش حرکت، تماس مداد با کاغذ را حفظ کند و خط را 
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 گرفتن کیسه :تکلیف چهارم
 ها، نوار رنگی وسایل مورد نیاز: کیسه گلوله

کنیم. کودک و آزمون گیرنده  گذاری می گیریم و آن را با دو نوار کوتاه عالمت متر را اندازه می 2نحوه اجرا: مسافت 
ای   ها را به گونه هم باشند. شخص آزمون گیرنده کیسهای که رو به روی  گیرند؛ به گونه پشت این خطوط قرار می

 های کودک پایین بیاید و کودک کیسه را با هر دو دست خود بگیرد. کودک  سطح دست کند که هم پرتاب می
ساله فقط باید با دستان خود  6و  5ها کمک بگیرد، اما کودکان  تواند برای گرفتن کیسه ساله از بدن خود نیز می 4

 باشد. ها ده پرتاب می تعداد پرتاببگیرند. 
 
 
 

 غلتاندن توپ به سمت هدف :تکلیف پنجم
 وسایل مورد نیاز: پایه پرش، توپ تنیس، نوار رنگی

ها اندازه  متر را از جلوی پایه 2دهیم. فاصله  متر از یکدیگر قرار می سانتی 43نحوه اجرا: دو پایه پرش را با فاصله 
کند که توپ  زند و خود انتخاب می کنیم. کودک پشت خط شروع زانو می گذاری می گیریم و با یک نوار عالمت می

تواند انجام دهد و  دهد. کودک ده حرکت می را با کدام دست بگیرد. سپس توپ را روی زمین به سمت گل، قل می
 باشد. های زده شده می امتیاز، تعداد گل

 
 
 
 

 تعادل روی یک پا :تکلیف ششم
 تواند کفشهای ژیمناستیک به پا کند. کورنومتر، کودک می وسایل مورد نیاز:

ثانیه روی یک پای  23نحوه اجرا: کودک در حالی که دستان خود را آزادانه در کنار خود نگه داشته است، به مدت 
باشد و  شود تا پشت پای استقرار قرار گیرد. نوسان داشتن مجاز می ایستد. پای آزاد به سمت عقب خم می خود می

تواند اولین پای خود  گیریم. کودک می تواند حرکت کند. پس از این که کودک به تعادل رسید، زمان می ها می دست
 شوند. را انتخاب کند. هر دو پا امتحان می

 
 
 
 
 

 پریدن از روی بند :تکلیف هفتم
 سنجاق چوبی، بند 2وسایل مورد نیاز: پایه پرش، 
دهیم تا کمترین فاصله با کاسه  ایستد. یک سنجاق در سوراخ قرار می میهای پرش  نحوه اجرا: کودک کنار میله

ها آویزان  دهیم و بند را به سنجاق زانوی کودک داشته باشد و سنجاق دیگری در سوراخ مشابه میله پرش قرار می
ر موقعیتی ساله با ه 4کنیم. کودک باید جفت پا پشت بند بایستد و شروع به پرش از روی بند بکند. کودکان  می
 ساله باید جفت پا فرود بیایند. 6و  5توانند فرود بیایند، اما کودکان  می
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 راه رفتن با پاهای باال گرفته: تکلیف هشتم
 وسایل مورد نیاز: نوار رنگی 

های پای خود را باال گرفته است، بدون این که از  پاشنهمتر روی زمین بکشید. کودک باید در حالی روی خط راه برود که  5/4نحوه اجرا: به کمک نوار رنگی، خطی به طول 
 قدم نیاز است. 15مسیر خط خارج شود. برای انجام این حرکت به 

 

 ساله 7 کودکان یبراMovement Assessment Battery for Children (MABC ) فیتکال .2 مهیضم
 

 ها تکلیف اول: جایگذاری میخ
 ها، زیردستی نرم، کورنومتر پالستیکی، جعبه گذاشتن میخعدد میخ  12وسایل مورد نیاز: 

دهیم. کودک با دست غیر غالب  عدد میخ را قرار می 12دهیم. در آن سمتی از جعبه که به سمت دست غالب کودک است،  نحوه اجرا : جعبه میخ را روی زیردستی نرم قرار می
کنیم. سپس حرکت را  یکی داخل جعبه بگذارد و پس از آخرین میخ، زمان را متوقف می ها را یکی با فرمان شروع میخدارد و با دست غالب، آماده است که  جعبه را ثابت نگه می

 باشد. ها می دهد. مالک، حداکثر سرعت ممکن در جایگذاری میخ با دست دیگر نیز انجام می
 

 تکلیف دوم: دوخت
 برای رد شدن نخ داشت، کورنومتروسایل مورد نیاز: نخ، زیردستی نرم، قطعه چوبی که سوراخ 

تواند دستی را که برای نگه داشتن نخ از آن استفاده می کند، انتخاب کند.  نحوه اجرا: کودک می
گیرد. با اعالم شروع، با حداکثر  کودک نخ را با یک دست و قطعه چوبی را با دست دیگر می

شود.  ن سوراخ زمان متوقف میکند و بعد از آخری سرعت هر بار نخ از داخل سوراخ چوب رد می
 باشد. مالک حداکثر سرعت ممکن دوخت می

 

 

 تکلیف سوم: ماز گل
 وسایل مورد نیاز: فرم حرکت گل، خودکار قرمز، زیردستی نرم که زیاد سفت و لغزنده نباشد.

که به مسیر برخورد  کشد، بی این دار را در مسیر حرکت گل می نحوه اجرا: کودک یک خط ادامه
ودک باید در زمان نمایش حرکت، تماس مداد با کاغذ را حفظ کند و خط را فقط در یک کند. ک

 جهت بکشد.

 

 تکلیف چهارم: پرتاب کیسه لوبیا در جعبه
 وسایل مورد نیاز: کیسه لوبیا، جعبه

ای که رو به روی هم  گیرند؛ به گونه جعبه پشت این خطوط قرار میکنیم. کودک و  گذاری می گیریم و آن را با دو نوار کوتاه عالمت متر را اندازه می 2نحوه اجرا: مسافت 
 باشد. ها ده پرتاب می کند که داخل جعبه فرود بیاید و کودک باید با یک دست خود پرتاب کند. تعداد پرتاب ای پرتاب می ها را به گونه باشند. کودک کیسه

 
 

 تکلیف پنجم: پرتاب و گرفتن توپ با یک دست
 نیاز: ،توپ تنیسوسایل مورد 

کند که ابتدا توپ را با کدام دست بگیرد. سپس  ایستد و خود انتخاب می نحوه اجرا: کودک می
تواند انجام دهد و امتیاز، تعداد  گیرد. کودک، ده حرکت می زند و می توپ را به زمین می

خود این باشد که توانسته است به زمین بزند و بگیرد. سپس با دست غیر غالب  هایی می توپ
 کند. کار را تکرار می
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 لک تکلیف ششم: تعادل لک
 وسایل مورد نیاز: کورنومتر

ایستد. کف پای آزاد باید به پای دیگر بچسبد. پس  ثانیه روی یک پای خود می 23نحوه اجرا: کودک در حالی که دستان خود را آزادانه در کنار خود نگه داشته است، به مدت 
تواند اولین پای خود را انتخاب کند. هر دو پا  تواند حرکت داشته باشد. کودک می ها نمی باشد و دست گیریم. نوسان داشتن مجاز نمی تعادل رسید، زمان میاز این که کودک به 

 شوند. امتحان می

 

 ها تکلیف هفتم: پرش کردن داخل مربع
 وسایل مورد نیاز: نوار رنگی

کند. کودکان باید  ها می ایستد و سپس شروع به پرش داخل مربع کنیم.کودک ابتدا داخل اولین مربع می بر روی زمین مشخص می مربع 5نحوه اجرا: به وسیله نوار رنگی، 
 جفت فرود بیایند.

 

 تکلیف هشتم: راه رفتن از  پاشنه به پنجه
 وسایل مورد نیاز: نوار رنگی 

های پای خود را به پنجه پای جلو بچسباند، بدون  بکشید. کودک باید در حالی روی خط راه برود که پاشنهمتر روی زمین  5/4نحوه اجرا: به کمک نوار رنگی، خطی به طول 
 قدم نیاز است. 15این که از مسیر خط خارج شود. برای انجام این حرکت به 
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Abstract 
 

Introduction: The Movement Assessment Battery for Children (MABC) checklist has been designed to investigate 

children’s movement disorders at school; however, the validation characteristics of this checklist in Iran have not 

been evaluated. Therefore, the present study aimed to evaluate the psychometric characteristics of MABC checklist. 

Materials and Methods: The participants in this study comprised 181 six-year-old children (87 girls and 94 boys) 

and 166 seven-year-old children (89 girls and 77 boys) from Isfahan City, Iran. Their sports teachers completed the 

MABC checklist. To measure concurrent validity, motor skills of 233 of these children were assessed using MABC. 

To measure construct validity, confirmatory factor analysis and convergent validity [Average Variance Extracted 

(AVE)] were used. Moreover, to measure reliability, Cronbach’s alpha, composite reliability, and test-retest 

reliability were used. 

Results: AVE indicator was used to evaluate subscales of child stationary/environment stable, child 

moving/environment stable, child stationary/environment changing, child moving/environment changing, and 

behavioral problems related to motor difficulties. The overall scores obtained were 0.51, 0.5, 0.53, 0.54, 0.49, and 

0.5, respectively. Cronbach’s alpha and composite reliability were 0.79 and 0.84 for the subscales of “the child is 

stationary and the environment is stable”, 0.85 and 0.88 for “the child is moving and the environment is stable”, 0.87 

and 0.84 for “the child is stationary and the environment is changing”, 0.89 and 0.91 for “the child is moving and the 

environment is changing”, 0.81 and 0.82 for “behaviors related to physical activity”, and 0.92 and 0.94 for all the 

subscales. The correlation coefficient of MABC with MABC checklist was 0.37, which was significant at P < 0.001. 

Conclusion: The data indicate that MABC checklist is valid and reliable for 6- to 7-year-old children. Therefore, teachers 

are recommended to use this checklist in investigating children’s movement disorders in primary school children. 
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