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  ساله  10تا  7کودکان  دردرشت  تیتعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرک

 توان ذهنی شهر تهرانکم

  3سقراط فقیه زاده ،2دکتر احمد فرخی، 1مریم لطفی

  :چکیده

-مهارت رشد موثر ،از مهمترین مراحل رشد حرکتی و ترین دوره رشد حرکتی، کودکی استمهم :و هدف مهمقد

 در 2-از پایـایی آزمـون رشـد حرکتـی درشـت      هدف تعیین روایی سازه و سه جنبـه  .باشدهاي حرکتی بنیادي می

  .شهر تهران استسالۀ  7-10پذیر توان ذهنی آموزشکودکان کم

 7-10 کودکان بین کلیهاز کودك  205تعداد . توصیفی ـ همبستگی استاز نوع قیق روش تح :شناسی روش

 2-اولریخآزمون ابزار تحقیق،  .انتخاب شدند سن و جنس متناسب با شهر تهران هايدبستانتوان ذهنی کم هسال

ضرایب پایایی بر . دگذار ارزیابی شپایایی به صورت پایایی همسانی درونی، آزمون مجدد و پایایی درون نمره .بود

روایی سازه به صورت تحلیل . اي و به شیوه آلفاي کرونباخ محاسبه شدنداساس ضریب همبستگی درون طبقه

  . عاملی تاییدي و قابلیت تمایز سنی  با محاسبه ضریب گشتاوري پیرسون ارزیابی شد

رکب کل، به طور میانگین، بـه  مرة من کنترل شی و ،جاییة جابهضریب پایایی همسانی درونی براي نمر :ها یافته

و  93/0جـایی  آزمـون جابـه  پایایی همسانی درونی براي دختـران در خـرده  . بدست آمد 83/0و  80/0، 77/0بترتی

دامنـه  . بـود  90/0و  89/0 ،91/0 به ترتیب پسراندر و  89/0و همچنین براي نمرة مرکب کل  96/0کنترل شی 

براي ارزیـابی روایـی   . و باالتر حاصل شد 95/0گذار نمرهو پایایی درون  88/0تا  80/0از  آزماییبازضریب پایایی 

از قابلیت تمایز سنی  ضرایب همبستگی و نیز  قرار گرفتتائید مورد فرض و  2-سازه همان طرح دو عاملی اولریخ

  . دیگر جنبه روایی سازه حمایت کرد

ن آزمون را جهت سنجش رشد حرکتـی درشـت جامعـه    توادر نتیجه، این مطالعه نشان داد که می: نتیجه گیري

  . تحقیق با اطمینان بکار گرفت

  

   .، پایایین ذهنی، رواییتوا، کمآزمون رشد حرکتی درشت: هاي کلیديواژه

  

                                                                                             maryam2.lotfi@gmail.comکارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران. 1

 استادیار دانشگاه تهران .2

  استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان .3
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  مقدمه

 و ،یک فرایند مداوم است که با تشکیل سلول تخم آغاز ،که تمامی جنبه هاي رفتار آدمی را شامل شده »1رشد« 

حرکتی است که به تغییرات پیش رونده در رفتار  اي از رفتارشاخه »2رشد حرکتی« ).1(یابد خاتمه می تنها با مرگ

هاي بیولوژیکی فرد و ل بین نیازهاي تکلیف، ویژگیمشود که حاصل تعاحرکتی در سراسر دوره زندگی اطالق می

  .)1(شرایط محیطی است 

هاي حرکتی درشت، که در زمره مهارت) 2(هستند یادي حرکتی بن هايعنصر اصلی رشد حرکتی، مهارت     

از  ها که دو دسته اصلیاین مهارت). 3(شوند گیرد تلقی میهایی که عضالت بزرگ بدن را دربر مییعنی مهارت

گیرند که هایی را در بر میجایی مهارتالگوهاي حرکتی جابه ،باشندجایی و کنترل شی میهاي جابهها مهارتآن

الگوهاي حرکتی کنترل شی مستلزم . شوند، مانند دویدن و پرشستفاده میاانتقال و حرکت بدن در محیط جهت 

ها در اوایل کودکی بر این مهارت. د پرتاب و دریافت توپنمان اعمال نیرو به شی و یا دریافت نیرو از شی هستند،

از این رو . )4( ترندرکات تخصصیحها و زيکنند و پیش نیاز بااثر بالیدگی جسمانی و آموزش و تمرین رشد می

که اگر ) 5(شود میهاي ادراکی از جمله ادراك بینایی ها باعث اختالل در رشد تواناییتاخیر رشدي این مهارت

) 7(و اختالالت زبان و صحبت کردن ) 6(شناسایی و بازآموزي به موقع صورت نگیرد منجر به ضعف در یادگیري 

هاي گروهی و ها نیز نادیده گرفته شدن از جانب همساالن در بازيتماعی ضعف این مهارتعواقب اج. خواهد شد

هاي جسمانی موثر در طول عمر و عدم انگیزش براي فعالیت) 8(در نتیجه مخدوش شدن عزت نفس و خودپنداره 

  .خواهد بود) 9(

یی ، تعریف انجمن آمریکاهاآنترین ل جامعبا این حا. ذهنی انجام شده استتوان تاکنون تعاریف زیادي از کم     

کنش وري عقلی عمومی یا بهره هوش به طور : باشد که عبارت است از الفمی )AAMD( )1973(نقص ذهنی 

. شودرا شامل می) تر از میانگینتقریبا دو انحراف معیار پایین(تر یا پایین 70متوسط، که بهره هوش  معنادار زیر

: آیند از جملههاي کسب مهارت که در پی میهاي سازشی حداقل در دو مورد از زمینهکنشمحدودیت معنادار : ب

هاي اجتماعی و بین شخصی، نحوه استفاده از امکانات ارتباط با دیگري، مواظبت از خود، زندگی خانوادگی، مهارت

سالگی  18آن قبل از سن شروع : ج. همگانی، اداره کردن خود، مهارت هاي تحصیلی کنشی، بهداشت و ایمنی

باشد که این کم کاري تربیت بدنی نیز میتوان ذهنی با توجه به اختالل در ذهن، دچار کمکوکان کم). 10(باشد

-آورد که در اینپرور بار میحال و تنکاري در بعضی موارد موجب کاهلی و سستی در بدن شده، کودك را بی

  ). 11(کند را باز نموده، بروز میطرقی دیگر مج صورت انرژي موجود در بدن به

اندوزي و هاي حرکتی ذکر شده جستجوي محیط، تجربهکودك به وسیله مهارت هاي اولیه زندگی،در سال     

هایش را شناخته و ها و ضعفها، تواناییآزمایی از طریق این مهارتیادگیري بیشتر را آغاز کرده و با خود

توان ذهنی مصداق این موضوع ممکن است حتی در مورد کودکان کم). 12(دهد خودپنداره خویش را شکل می

شوند، احتمال تجربیات گذشته نشان داده است که وقتی این کودکان به حال خود گذاشته می. بیشتري داشته باشد

 .بسیار کمی وجود دارد که از طریق حرکت یا شرکت در بازي پرورشی و ورزش به کشف محیط خویش نایل آیند

. هاي کنشی مربوط باشدتوان ذهنی به مهارتهاي پایه براي افراد کمترین فایده آموزش مهارتشاید مهم

  

1. Development  
2. Motor Development 
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هاي کنشی الزم براي انجام حرکات ضروري در زندگی توانند به مهارتهاي حرکتی پایه میتوانمندي مهارت

  ).  11(روزانه منتقل شوند 

ابتداي کودکی به منظور غربالگري و مداخله آموزشی قویاً تاکید شده  ها دراز این رو سنجش رشد این مهارت     

  . است

ري سودمندي و ا آزمونی است که شواهد تجربی و نظآزمون رو. روایی است هاي آزمون استانداردگیژاز وی     

. ایی سازه استرو ،هاي روایییکی از جنبه. دنآزمون را تایید کنمناسب بودن کاربرد و تفاسیر مبتنی بر نمرات 

رشد حرکتی و روایی سازه . ، مثل هوش)9(شود سازه خصوصیتی است که در عملکرد فرد در آزمون منعکس می

-ادعا شده با آزمون اندازه یا متغیرهایی که) هاعامل(ي اصلی هابه این موضوع اشاره دارند که به چه میزان سازه

حد نمرات آزمون، مفاهیم نظري مربوط به آن سازه را منعکس و تا چه  )13( اند شوند قابل شناساییگیري می

ها روابط اجزاي آزمون و ارتباط سازه ها، ساختار درونیبراي بررسی روایی سازه عموما در مورد سازه. )14( کندمی

  ).15( شوندمایش میها آزمتغیرها فرضیه سازي و فرضیهبا دیگر 

از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدي استفاده  ابط درونی آزمون،ها و روبراي مشخص شدن تعداد سازه     

در تحلیل عاملی . لریخ در این تحقیق از تحلیل عاملی تاییدي استفاده شدوشود که با توجه به پیشینه آزمون امی

بودن بنابراین مناسب . )16( اي است که آزمون در آن طراحی شده استتاییدي ساختار عاملی منحصر به جامعه

 هاي نیکویی برازشریق تحلیل عاملی تاییدي و با محاسبه شاخصز ططرح عاملی آزمون در جامعه جدید ا

  . شودارزیابی می

ساله اجرا  18تا  4کودك نا شنواي  121را روي  2آزمون اولریخ ) 1996(، 1دامر و همکاراناي در مطالعه     

  87ها ده افراد نمره دادند، درصد توافق براي هر یک از مالكگذار به عملکرد فیلم برداري شدو نمره .کردند

درصد بود؛ نتایج نشان از  87 )هاي یک مهارتاجراي صحیح همه مالك(درصد و براي تسلط در هر مهارت 

   ).17(پایایی آزمون است 

2هاروي و رید 1997در مطالعه اي در سال      
 19  شرایط جسمانی از آزمون اولریخ براي ارزیابی رشد حرکتی و 

در این تحقیق براي ارزیابی  .کردندسال که بیش فعال و دچار اختالل نقص توجه بودند، استفاده  12تا  7کودك 

یک طرفه ـ   ANOVAاي و روش آماري مدل تصادفیطبقه مجدد، ضریب همبستگی درون آزمون پایایی، از

-خرده آزمون جابه حرکتی درشت، ةترتیب براي بهربه  60/0و 89/0، 87/0ضریب . استفاده شد) 1976 سفریت(

گذاران از طریق درصد توافق براي نمره کل هر مالك، در دو پایایی بین نمره .جایی و کنترل شی به دست آمد

نتایج . گزارش شد % 91/8و  %93/3،  % 90/5خرده آزمون و بهره حرکتی درشت نیز بررسی شد که به ترتیب 

  ).18( کندتائید میفوق پایایی آزمون را 

داراي ناتوانایی ذهنی هنگ  لهسا 18تا  6آزمودنی  224در تحقیقی شش ارزیاب عملکرد ) 2006( 3فري و چو     

- د که همه مالكش استفاده پایایی  کنگی را نمره گذاري کردند از روش همبستگی درون طبقه اي براي تعیین

  ).19( هاي آزمون مورد تائید قرار گرفت

روي کودکان داراي  با هدف بررسی اثر مداخلۀ حرکتی بر عملکرد حرکتی  2007 در تحقیقی در سال 1جرنیمای 

ها براي دختران آزمونهمبستگی بین سن و نمرات خام خرده ،)ساله 11تا  4( ي هماهنگی هلندياختالالت رشد
  

1.  Dummer and et al 
2. Harvey and Reid 
3. Frey and Chow 
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به دست آمد که نشان  81/0 و 66/0آزمون کنترل شئ نیز به ترتیب و براي خرده 72/0و براي پسران  69/0

ها براي کودکان هلندي است همچنین در این تحقیق نمرات دهنده قابل قبول بودن روایی رشدي این آزمون

 سال هلندي است 8استاندارد آزمون با سن محاسبه شد و اعالم گردید کاربرد این آزمون فقط براي کودکان تا 

توان ذهنی یک منطقه در ساله کم 10تا  7دختر  32پسر و  67وي ر 2روایی آزمون اولریخ  2008  در سال). 7(

در این مطالعه براي بررسی قابلیت تمایز سنی . فتمورد بررسی قرار گر 2و همکاران زتوسط سیمون  کشور بلژیک

یز ها پایین بودن مقادیر همبستگی و عدم تائید تماآن .ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد  از 2  آزمون اولریخ

هاي مختلف سنی و ناتوانایی سنی کودکان سنی آزمون را عدم تناسب بین تعداد دختران و پسران در گروه

این مقدار  )r=54/0(دار و در حد متوسط بود آزمون معنیضریب همبستگی بین نمرات استاندارد دو خرده .دانستند

همبستگی هر یک از مهارت  .سنجدرا نشان میآزمون، دو سازه متفاوت ولی مربوط به هم دهد دو خردهنشان می

-آزمون جابههاي خردههمبستگی هر یک از مهارت .دار و متوسط بودآزمون معنیخرده آزمون با نمره کل خرده

 76تا  36درصد و این همبستگی براي کنترل شی بین  68تا  48جایی بین آزمون جابهجایی با نمره کل خرده

-هاي جابهآزمونهمبستگی نمره استاندارد خرده .ج حاکی از روایی محتواي آزمون استمحاسبه شد این نتای صدم

مجدد به ترتیب ضریب پایایی با آزمون  .بدست آمد 89/0و  86/0حرکتی به ترتیب ةجایی و کنترل شی با بهر

 .به دست آمد 98/0و   92/0 ،90/0حرکتی درشت و بهرة  آزمون جابجایی و کنترل شیبراي خرده

براي کودکان ناتوان ذهنی بلژیکی از روایی قابل  2در مجموع یافته هاي این مطالعه نشان داد آزمون اولریخ      

  ).20( قبول و پایایی باال برخوردار است

نقص شنوایی را از طریق  داراي شد حرکتی و کنترل وضعیتی کودکاندر تحقیقی ر) 2010( 3ونکادسان و فینیتا    

و  96/0تا  86/0گذاران بین در این تحقیق ضریب پایایی نمره. لریخ مورد ارزیابی قرار دادندوجمله اسه آزمون از 

لریخ از طریق تحلیل عاملی تاییدي مورد تایید قرار وهمچنین روایی آزمون ا. به دست آمد 91/0ضریب باز آزمایی 

  ).21(گرفت 

ساله  6-12براي کودکان TGMD-2ن پایایی و روایی در تحقیقی با عنوان تعیی) 2010( 4هون و همکاران     

اي که  گونه به. هاي جنسیتی در رشد حرکتی درشت کودکان تحقیق گزارش شدداراي اختالل بینایی وجود تفاوت

  ).22( آزمون کنترل شی ماهرتر از دختران بودندپسران در خرده

سال  10تا  3  را براي کودکان  2یایی آزمون اولریخ روایی و پا در رساله دکتري خود 1388زارع زاده در سال    

جایی و کنترل شئ ضریب پایایی همسانی درونی براي نمرة جابه  در این مطالعه. شهر تهران مورد بررسی قرار داد

پایایی همسانی درونی براي .به دست آمد  80/0و  74/0،  78/0و همچین براي نمرة مرکب کل، به طور میانگین 

گذار، باالي بود و پایایی درون نمره 81/0  تا 65/0ضریب پایایی آزمون مجدد از  .و پسران نیز باال بوددختران 

براي ارزیابی روایی سازه، همان طرح دو عاملی اولریخ فرض و این فرضیه از طریق تحلیل  .حاصل شد 95/0

ه توانایی حرکت کودك در محیط را بر طبق این طرح، شش مهارت یا متغیر آزمون ک .شد نعاملی تأییدي، آزمو

گیرند، و شش متغیر دیگر که توانایی کنترل و دستکاري اشیاء را اندازه می) جاییجابه(سنجند، روي یک عامل می

                                                                                                                            
1. Niemeijer 
2. Simons and et al 
3. Venkadesan and Finita 
4. Houwen and et al 
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با توجه به نتایج حاصله، براي جامعۀ ما نیز دو عاملی بودن ساختار  ).کنترل شیء(اند روي عامل دیگر جاي گرفته

بعالوه، ضرایب  .جایی وکنترل شئ تأیید شدهاي جابهها به عاملتی تخصیص مهارتآزمون و همچنین درس

همبستگی بین نمرات آزمون با سن، از دیگر جنبۀ روایی سازه یعنی ماهیت رشدي آزمون حمایت کرد ولی 

ن دو جایی و کنترل شیء براي کل نمونۀ هنجاري و همچنیآزمون جابههمبستگی بین نمرة استاندارد دو خرده

دار ولی به عنوان ضریب به دست آمد که اگر چه معنی 27/0و  25/0، 26/0گروه دختر و پسر به ترتیب 

 . )23( شودهمبستگی پائین محسوب می

دار وجود جایی تفاوت معنیسال در خرده آزمون جابه 11هاي سنی سه تا بین عملکرد دختران و پسران گروه      

به  .دار بودهاي سنی به نفع پسران معنیدرخرده آزمون کنترل شیء، در همه گروه ندارد اما تفاوت دو جنسیت

سن هاي حرکتی کنترل شیء پسران نمونۀ هنجاري از دختران همتر رشد کیفی یا فرایندي مهارتعبارت روشن

ء دختران و همچنین با باال رفتن سن، اختالف بین میانگین نمرة خرده آزمون کنترل شی. خود بهتر بوده است

 .)23(پسران افزایش نشان داد 

 6-10تعیین روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت در کودکان «در تحقیقی با عنوان ) 1390(سلطانیان      

جایی و کنترل شی بود، پایایی همسانی درونی براي نمره جابه1277که کل نمونه شامل » ساله استان سمنان

همچنین همسانی درونی نمره مرکب کل براي . به دست آورد 71/0و  73/0ي پسران و برا 61/0و  67/0دختران 

جایی و هاي کنترل شی ، جابهضریب ثبات  براي خرده آزمون. به دست آمد 81/0و براي پسران  76/0دختران 

ي کنترل گذار خرده آزمون هاپایایی درون نمره. به دست آمد 78/0و 89/0، 86/0حرکتی درشت به ترتیب بهره

در ارزیابی روایی سازه، همان . به دست آمد 95/0و  97/0، 88/0حرکتی درشت به ترتیب جایی و بهرهشی، جابه

طبق این طرح، شش مهارت . لریخ فرض شد و این فرضیه با تحلیل عاملی تاییدي آزموده شدوطرح دو عاملی ا

و شش متغیر دیگر ) جاییجابه(، روي یک عامل سنجندیا متغیر آزمون که توانایی حرکت کودك در محیط را می

به عالوه ). کنترل شی(اند گیرند روي عامل دیگر جاي گرفتهکه توانایی کنترل و دستکاري اشیا را اندازه می

سال، از دیگر جنبه روایی سازه یعنی ماهیت  8و  7، 6ضرایب همبستگی بین نمرات آزمون با سن در سنین 

  ).24(سال مورد تائید قرار نگرفت  10و  9اما تمایز سنی این آزمون براي کودکان  .رشدي آزمون حمایت کرد

شود؛ یکی هاي معتبر در این حیطه به روشنی احساس میبا توجه به مطالب فوق ضرورت وجود آزمون     

که  باشدمی) TGMD1-2؛ 2000 اولریخ،(» 2 درشت حرکتی رشد آزمون«ها در این زمینه مشهورترین آزمون

که ، طراحی شده است) ساله  11تا  3(هاي حرکتی بنیادي کودکان هشت گروه سنی گیري مهارتبراي اندازه

تاندارد به عنوان ابزاري اس توانان ذهنیعادي و با کم ریزي آموزشی براي کودکانجهت مقاصد غربالگري و برنامه

هاي فرهنگی و جغرافیایی قابل تعمیم به همه موقعیتو با توجه به اینکه این اطالعات  و معتبر شناخته شده است

توان ذهنی ساله کم 7- 10هدف این مطالعه تعیین روایی و پایایی در کودکان  .)25( هاي مختلف نیستو نمونه

توان ذهنی شهر براي کودکان کم 2آیا آزمون اولریخ . باشدسواالت مهم تحقیق بدین شرح می. شهر تهران است

براي  2آزمون اولریخ ) ضریب ثبات(است؟ آیا پایایی زمانی ) همسانی درونی( پایایی محتواییتهران داراي 

براي  2آزمون اولریخ) عینیت(توان ذهنی شهر تهران مطلوب است؟ آیا ضریب پایایی درونی نمره گذار کودکان کم

ساله  10تا  7توان ذهنیمکآیا بین عملکرد دختران و پسران  توان ذهنی شهر تهران مناسب است؟کودکان کم

   ؟شودداري مشاهده میعنیتفاوت م 2اولریخ در آزمون  شهر تهران
  

1. Test Gross Motor Development  
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  روش شناسی

  .وش تحقیق مطالعات پایایی و روایی از نوع توصیفی ـ همبستگی استر

  هامواد و روش

    ابزار

 اطالعات این ريآو جمع ابزار  TGMD–2اختصاري  عنوان با) 2000 اولریخ،( 2-درشت  حرکتی رشد آزمون 

   .بود تحقیق

 کودکان بنیادي حرکتی هايمهارت رشد که فرایند مدار است آزمونی) 2000 اولریخ،( نسخه دوم آزمون اولریخ     

 منابع در که آزمون این .است تفسیر قابل مالکی و هنجاري صورت دو به آن نتایج و سنجدرا می سال 11 تا سه

براي  آن شده، کاربري معرفی بدنی تربیت حوزة در سنجش هايآزمون ترینجرای جمله از حرکتی و رشد سنجش

 ریزي آموزشیبرنامه ها،مهارت این در کودك پیشرفت سنجش ،درشت حرکتی رشد تأخیر داراي کودکان شناسایی

 پاپایی ،2000 مطالعۀ اولریخ .است شده تأیید ها،برنامه این کیفیت ارزیابی و درشت حرکتی هايمهارت رشد براي

 کنترل حرکتی هايمهارت در جنسیتی را هايتفاوت و رساند اثبات به آمریکایی کودکان براي را آزمون روایی و

 هنجارسازي آمریکایی را براي کودکان TGMD- 2نفري،  1208 نمونۀ یک داده هاي با وي .داد نشان را شیء

توان ذهنی کودك کم 20هاي با داده TGMD- 2پایایی اولین نسخه  1989لریخ و همکاران وکرد همچنین ا

توان ذهنی نفر از کودکان کم 100را بر روي  TGMD- 2روایی و پایایی  2008سیمونز و همکاران . بدست آورد

   ).20( ندبدست آورد

 طول، پرش ،)جهیدن( گام کشیده کردن، لیلی رفتن، یورتمه دویدن،: جاییجابه هايمهارت آزمونخرده    

 ضربه توپ، دریافت در جا، دریبل دست، با ثابت توپ یک به ضربه: شی کنترل هايمهارت آزمونوردن، خردهسرخ

  . شانه زیر از توپ غلتاندن شانه، باالي از توپ پرتاب پا، با ثابت به توپ

 مالك هر .گیردمی قرار سنجش مورد عملکردي مالك پنج تا سه طریق از آزمون هايمهارت از یک هر    

مالك  24 داراي مجموع در آزمونخرده هر و دهدمی نشان را مهارت پیشرفتۀ اجراي شکل یا الگو از بخشی

از هر کوشش به هر یک از  .کنددو کوشش اجرا می دررا  تگذاري کودك هر مهارجهت نمره. است عملکردي

د، نمره یک و در غیر این هاي عملکردي مهارت، اگر همان طور که آزمون مشخص کرده انجام شده باشمالك

که با توجه به آزمودنی ها این  دقیقه است 20تا  15مدت زمان اجراي آزمون . شودصورت نمره صفر داده می

 هاي مربوطهآزمون نمره خام کلی دارد که از جمع نمره مهارتهر خرده. دقیقه تخمین زده شده است 40زمان 

ها به ترنیب با میانگین آزمونري آزمون شامل نمره استاندارد خردهنمرات هنجا. است 48آید و حداکثر بدست می

است  15و  100با میانگین و انحراف استاندارد  GMQهمچنین بهره حرکتی درشت  3و  10حراف استاندارد نو ا

کلی آزمون است و بهترین اندازه در مشخص کردن توانایی اي مرکب بر پایه نمره استاندارد هر دو خردهکه نمره

  .)26( هاي حرکتی درشت تعریف شده استکودك در مهارت

  جامعه و نمونه

با استناد . تشکیل دادند شهر تهران هايدبستانتوان ذهنی سال کم 10تا  7 کودکان آماري این تحقیق راجامعه 

در مطالعات . پسر بود 125دختر و  80شامل  که .نفر در نظر گرفته شد 205به منابع روش تحقیق اندازه نمونه 
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نمایید و در رابطه با بررسی روایی با نفر کفایت می  50تعیین روایی و پایایی براي بررسی پایایی نمونه به تعداد

باشد، تعدادنمونه بیش از جایی و کنترل شی میداشتن دو متغییر پنهان که در پژوهش حاضر خرده آزمون جابه

سپس به ). 15، 27(نفر الزم است  150بیش از  غییر پنهان نمونهکند و در صورت وجود سه متنفر کفایت می 100

  .ندانتخاب شدها اي آزمودنیچند مرحلهاي اي طبقهگیري خوشهنمونه صورت 

  آماري هايروش

مجدد و  زمونهاي سنی، آبه صورت پایایی همسانی درونی در هر یک از گروه GMQها و آزمونپایایی خرده

به منظور از بین بردن اثر سن در محاسبه ضریب پایایی آزمون مجدد و درون . ر ارزیابی شدگذاپایایی درون نمره

میانگین ضرایب پایایی همسانی . ها، نمره کل هر خرده آزمون به نمره استاندارد تبدیل شدآزموننمره گذار خرده

ضریب همبستگی از  محاسبه شد که روش آماري معدل گیري چند zدیل بهاي سنی، به روش تدرونی گروه

ها بر اساس ضریب همبستگی درون آزمونضرایب پایایی خرده. است zطریق تبدیل مقادیر همبستگی به مقادیر 

روایی سازه به صورت تحلیل . محاسبه شدند spss  18اي و به شیوه آلفاي کرونباخ، از طریق نرم افزار طبقه

. آزموده شد  lisrel 8/8شد که از طریق نرم افزار آماري  عاملی تاییدي و قابلیت تمایز سنی آزمون ارزیابی

ها قابلیت تمایز سنی آزمون آزمونهمچنین با محاسبه ضریب گشتاوري پیرسون بین متغیر سن و نمره کل خرده

   . ارزیابی گردید

  

  هایافته

  روایی

اجزاي آن را در کودکان این  املی آزمون و روایط درونیعطرح شماتیک ساختار دو  1شکل : تحلیل عاملی تاییدي

جاي و ، دامنه بار عاملی یا در واقع همبستگی مهارت بر پایه دو عامل جابه1 جدولطبق . دهدتحقیق نشان می

ردن ککمترین مقدار متعلق به سر خوردن و بیشترین مقدار متعلق به لی لی . است 74/0تا  37/0کنترل شی از 

را بر عاملی 30/0را بار عاملی باال و بار عاملی کمتر از  50/0بار عاملی بزرگتر از با توجه به اینکه منابع آمار . است

- نشان می 1نطور که شکل اهم. ه مربوط مطلوب استها روي عامل یا سازاند، بارگیري مهارتضعیف بیان کرده

مون را ی آزعامل 2هاي نیکویی برازش طرح شاخص 1 جدول. عامل در حد متوسط استدهد، همبستگی بین دو 

  .دهددر کودکان این تحقیق نشان می
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  بار عاملی هر خرده آزمون: 1شکل

  

 TGMD-2عاملی  2هاي برازش در طرح مقادیر شاخص: 1جدول 
      

 مدل

2 p-value df 2

df


 

GFI RMSEA P-
close 

SRMR TLI CFI NFI NNFI 

دو 

 عاملی

60/35 227/0  53 138/1  97/0  026/0  127/0 04/0  99/0  99/0 98/0 98/0 

(دو  خی مجذور بر اساس جدول فوق آماره     
2 (را اندازه شده برآورد و شده مشاهده ماتریس تفاوت میزان 

دهد، می نشان هاباداده را مدل برازش آن داريمعنی و عدمگردد گزارش می Pو همیشه همراه با مقدار گیرد  می

 در عنیی است، نمونه حجم نسبت به بودن حساس آماره این ایراد ولی است؛ دارمعنی تحقیق این هايداده که براي

شود، می استفاده دیگر هايشاخص از بنابراین.  ابدیمی کاهش آن داريمعنی امکان عدم باال حجم با هاينمونه
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1(برازش  هاي مانند شاخص نیکوییشود شاخصیده میهمان طور که در جدول د
GFI(هنجار برازش ، شاخص 

به دست آمد و ریشه میانگین مربعات  95/0بزرگتر از  )  NNFI3(نشده  هنجار تناسب و شاخص) NFI2(شده 

هایی و نشان دهنده برازش قابل قبول است؛ شاخص باشدمی 08/0تر از که کوچک) SRMR4(مانده استاندارد باقی

 میانگین ریشۀ عالوه بر این شاخص تقریب. هاي برازش مطلق هستندذکر شدند جزئی از شاخصکه تاکنون 

تر یا مساوي کوچکباید  )RMSEA(گردد و گزارش می Pاغلب همراه با مقدار که ) RMSEA5(خطا  مجذور

/  df( ادي دو  به درجه آز و نیز شاخص نسبت خی است 05/0آن بزرگتر از  Pو مقدار  06/0
2 ( ـ کاي اسکوار

ذکر هایی که تاکنون که نشان دهنده برازش قابل قبول است؛ شاخص ، به دست آمد3از  ترـ کوچک هدهنجار ش

) TLI6(رش مقتصد شامل شاخص توکر لوئیس هاي براشاخص.  هاي برازش نسبی هستندشدند جزئی از شاخص

بنابراین  الگوي دو  .کنندباشند و برازش مدل را تائید میمی 95/0که باالتر از )CFI7(ش و شاخص نیکویی براز

   ).28(دهد ها برازش مقبولی را نشان میعاملی با داده

هاي آزمونضریب همبستگی بین متغیر سن و نمره دختران و پسران در خرده 2جدول : قابلیت تمایز سنی

TGMD-2 ه به مبانی رشد حرکتی، عملکرد حرکتی درشت با افزایش سن کودك بهبود با توج. دهدرا نشان می

دهد نشان می 2جدول . آزمون باال و معنادار استبنابراین فرض شد که همبستگی ین سن و نمه خرده. یابدمی

  .کند که گویایی ماهیت رشدي آزمون استبا باال رفتن سن پیشرفت می هاآزموندر خرده میانگین عملکرد 

ها به اندازه کافی باال هست که از دهند و مقدار آنضرایب بدست آمده نیز وجود رابطه معنادار و مثبت را نشان می

  .در جامعه تحقیق حمایت کند TGMD-2قابلیت تمایز سنی 

  

  به تفکیک سن و جنسیت TGMD-2خرده آزمون ) ف استاندارداانحر(میانگین نمره کل و : 2جدول 

 نترل شیک  جاییجابه سن

 پسر دختر پسر دختر

7 )4/2(12 )4(4/16 )7/1(4/12 )8/1(7/14 

8 )5/3(5/16 )6/3 (7/19 )7/2(6/15 )6/2(1/19 

9 )1/4(6/19 )8/1(2/24 )4/3 (1/18 )6/3(9/21 

10 )7/3 (9/21 )2(8/24 )5/3 (1/18 )4/2 (24 

  همبستگی

  با سن
*76/0 *75/0 *72/0 *62/0 

 
  

  

1. Goodness of Fit Index 
2. Normed Fit Index 
3. Non-Normed Fit Index 
4. Standard Root Mean Square Residual  
5. Root Mean Square Error of Approximation 
6. Tooker Loies Endex 
7. Confirmatory Factor Index 
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  پایایی

و همچنین  GMQآزمون و ضرایب آلفاي پایایی همسانی درونی دو خرده 3جدول : مسانی درونیه پایایی

همانطور . در انتهاي جدول نیز آلفا براي دو زیر گروه دختر و پسر آورده شده است. دهدرا نشان میمیانگین آلفا 

میانگین آلفا نیز . است83/0ا ت 65/0 دهد ضریب پایایی همسانی درونی چهار گروه سنی از نشان می 3که جدول 

در  TGMD-2بر اساس این پایایی همسانی درونی . است 77/0دهد باالي که ضریب پایایی کل را نشان می

  .شودتوان ذهنی شهر تهران تایید میساله کم 7-10کودکان 

گذار و پایایی درون نمره) ثبات(آلفاي کرونباخ را براي پایایی آزمون ـ آزمون مجدد  4جدول : پایایی ثبات و عینیت

در این . ها استفاده شدآزمونبراي کنترل اثر سن در این محاسبه از نمره استانداردخرده. دهدنشان می) عینیت(

گذاري نیز آورده ها را طی دو بار آزمودن و دو بار نمرهآزموننمره کل خرده) انحراف استاندارد(جدول میانگین و 

آزمون طی دو بار اجراي آزمون، دهد، اختالف میانگین نمره خام هر دو خردهشان مین 4محتوي جدول . شده است

. دهدرا نشان می TGMD-2است که ثبات کافی نمرات      88/0تا  80/0به اندازه یک نمره و مقادیر آلفا 

گذاري نیز یی نمرهدر نتیجه پایا. است 1گذار یا عینیت آزمون باال و نزدیک به همچنین ضریب پایایی درون نمره

  شوددر جامعه تحقیق تایید می

   

  به تفکیک سن و جنس و بهره حرکتی درشت هاآزمونخرده درونی همسانی پایایی ضرایب: 3جدول

 بهره حرکتی درشت آزمونخرده تعداد  سن

 جاییجابه کنترل شی

7 50 83/0 82/0 84/0 

8 54 86/0 83/0 78/0 

9 50 89/0 75/0 88/0 

10 50 65/0 68/0 83/0 

 83/0* 77/0* 80/0* میانگین آلفا

 90/0 91/0 89/0 125 پسر

 89/0 93/0 96/0 80 دختر

  

  TGMD-2گذار ـ آزمون مجدد و درون نمره پایایی آزمونضریب : 4جدول 

نمرات 
TGMD-

2 

 

  نمره گذاري اول

 

نمره گذاري 

 دوم

ضریب 

 ثبات

 

 

  نمره گذاري اول

 

نمره گذاري 

 دوم

ب ضری

 عینیت

نمره  نمره خام

 استاندارد

نمره 

 خام

نمره  نمره خام نمره خام

 استاندارد

نمره 

 خام

نمره 

 استاندارد

خرده 

آزمون 

-جابه

)1/5(8/19 )6/0(4/1 )5(20 )7/0(4/1 88/0 )1/5(8/19 )6/0(4/1 )5(20 )7/0(4/1 95/0 
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نمرات 
TGMD-

2 

 

  نمره گذاري اول

 

نمره گذاري 

 دوم

ضریب 

 ثبات

 

 

  نمره گذاري اول

 

نمره گذاري 

 دوم

ب ضری

 عینیت

نمره  نمره خام

 استاندارد

نمره 

 خام

نمره  نمره خام نمره خام

 استاندارد

نمره 

 خام

نمره 

 استاندارد

  جایی

خرده 

آزمون 

کنترل 

 شی

)5/4(4/18 )4/0(2/1 )4 (

19 

)5/0(2/1 85/0 )5/4(4/18 )4/0(2/1 )4 (

19 

)5/0(2/1 95/0 

بهره 

حرکتی 

 درشت

)8/2(9/47 )8/2(9/47 80/0 )8/2(9/47 )8/2(9/47 97/0  

 
   و بررسی بحث

 تدیر بدسمقا. شدلیل عاملی تائیدي بررسی حاز طریق ت 2لریخ ودرستی یا نادرستی ساختار دو عاملی آزمون ا

تر از کوچک RMSEA، 95/0بزرگتر از   NNFIو   GFI   ،NFIجمله  هاي مورد نظر ازه براي شاخصآمد

/ df( آزادي  دو  به درجه ، نسبت خی06/0
2 (  به دست آمد 3نیز کمتر از ،SRMR 08/0تر از کوچک ،TLI   و

CFI دهدش مطلوبی را نشان میها برازبنابراین  الگوي دو عاملی با داده  .بدست آمد 95/0تر از نیز بزرگ.  

همکاران ز و ، سیمون)3() 2000(هاي این تحقیق در رابطه با تحلیل عاملی تائیدي با یافته هاي اولریخ افتهی     

توان بلژیکی و هنگ هنگی و ساله کم 11تا  7ساله آمریکایی ،  11تا  3و به ترتیب براي کودکان  )20( )2008(

و  یساله تهران 10تا  3براي کودکان ) 24() 1390(طانیان و سل )23() 1388(زاده هم چنین با یافته هاي زارع 

  .  سمنانی همخوانی دارد

 به هاییآزمون مورد روش در گرفت؛ این قرار بررسی مورد روایی سازه از دیگري شاهد عنوان به سنی تمایز     

میزان این همبستگی براي خرده . دارد کار و رس رشد مسئلۀ با گیرياندازه مورد خصوصیت شود کهمی گرفته کار

 76/0جایی به ترتیب هبراي  خرده آزمون جاب و 62/0و  72/0آزمون کنترل شی براي دختران و پسران به ترتیب 

 .به دست آمد 75/0و 

زارع  ،)22( )2010(، هون و همکاران )7( )2007(ر ج، نیمای)3() 2000(با تحقیق اولریخ  هاي این تحقیقیافته     

  .نیز همخوانی دارد) 24() 1390( طانیانو سل )23( )1388(زاده 

ها و آزمون، همبستگی پایینی بین نمره خرده)20( )2008(هاي این تحقیق مطالعه سیمونز در تناقض با یافته     

ن ماهیت رشدي محقق تایید نشد .داري دیده شدبا این حال از طریق تحلیل واریانس اثر معنی. سن مشاهده کرد

TGMD-2  در این مطالعه را خصوصیات حرکتی ضعیف و عدم تناسب بین دختران و پسران در گروه هاي سنی

   .ذکر کرد

 هدر مدارس استثنایی ساعات ورزش براي کودکان هفت سال: گونه بتوان توجیه کردشاید دلیل این اختالف را این

کودکان هفت ساله نمرات کمی کسب کردند و اختالف  افت ویبه دروسی چون ریاضی و فارسی اختصاص می
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سال  10 توان ذهنی حتی تا سناین نکته نیز حایز اهمیت است که کودکان کم. تر بیشتر بودآنها با کودکان بزرگ

  .نمرات بسیار پایینی گرفته بودند

- خرده وآلفا در د، میانگین مقادیر ضریب TGMD-2سی پایایی همسانی درونی در برر TGMD-2پایایی      

بر اساس اینکه . به دست آمد 83/0و  80/0، 77/0 به ترتیب GMQ  جایی و کنترل شی و نمره مرکبآزمون جابه

هاي ، یافتهشونده صورت خیلی خوب تفسیر میب 80/0، به صورت خوب و مقادیر باالي 70/0مقادیر آلفا باالي 

توان ذهنی ساله کم 7-10در کودکان  TGMD-2درونی  پایایی همسانی اند کهبدست آمده گویاي این مطلب

تجانس  آزموناین بدان معناست که پاسخ آزمون شوندگان در طول محتواي دو خرده. شهر تهران قابل قبول است

  .و همگنی کافی دارد

جایی ی نمونه در مورد خرده آزمون جابهضرایب فوق براي هشت گروه سن )23( )1388(در تحقیق زارع زاده      

و  72/0 و براي بهره حرکتی نیز بین 78/0و  69/0 و براي خرده آزمون کنترل شی به ترتیب 88/0و  65/0بین 

این ضرایب در مطالعه اولریخ . به دست آمد که تقریباَ با ضرایب به دست آمده در این تحقیق یکسان است 86/0

       .گزارش شده است 91/0تا  86/0بین  )3() 2000(

، سیمونز و )17( )1996(دامر و همکاران  ، و)3() 2000(، اولریخ )23() 1388(هاي زارع زاده الوه بر یافتهع     

هاي خود پایایی محتوایی آزمون اولریخ را ازطریق نیز در پژوهش) 24( )1390(و سلطانیان  )20( )2008(همکاران 

  .اندمحاسبه ضریب همسانی درونی مورد تائید قرار داده

از دالیل احتمالی براي . بدست آمددر این مطالعه ضریب همسانی درونی نسبت به سایر تحقیقات پایین تر      

هاي این آمون براي این جامعه و تواند دشوارتر بودن مهارتکمتر بودن ضریب پایایی همسانی درونی، می

تر باشد یا به عبارتی دیگر هر ناهمگون گیريگروه از لحاظ توانایی مورد اندازهار هر چه. تغییرپذیري گروه باشد

با توجه به مفهوم پایایی در تئوري کالسیک آزمون که  دبیشتر باش هچه دامنه تغییر نمرات یا پراکندگی در گرو

کند، ضریب پایایی بزرگتر است؛ به عالوه ریف میعپایایی را نسبت واریانس بین نمره واقعی و نمره مشاهده شده ت

در این مطالعه در بیشتر  .توانایی آزمون در ایجاد تمایز در بین افرا یا قدرت تمیز آن بیشتر است در چنین شرایطی

انحراف استاندارد یا تغییرپذیري نمرات دختران و پسران در دو خرده آزمون  نسبت به سایر  هاي سنی،گروه

 .است تحقیقات کمتر

به ) آزمون ـ آزمون مجدد(از روش باز آزمایی  2اولریخ  آزمون) پایایی زمانی(براي بررسی ضریب ثبات       

جایی و ههاي کنترل شی، جابآزمونضریب فوق  براي خرده. گذاري، استفاده شدروز بین دو نمره 14تا  12فاصله 

با توجه به ضرایب باز آزمایی به دست آمده از . آمدبه دست   80/0و  88/0، 85/0ب یبهره حرکتی درشت به ترت

و  زو سیمون) 22() 2010(، هون و همکاران )3( )2000(، اولریخ )18( )1997( 1ورید و هاي هاريهشپژو

و سلطانیان  روي کودکان تهرانی) 23( )1388(هاي تحقیق زارع زاده افتهیو همچنین  )20() 2008(همکاران 

آزمون اولریخ  یرآورد پایایی زمانتوان ب می که با نتایج حاضر همخوانی دارد،  روي کودکان سمنانی) 24) (1390(

را ) روز12(این فاصله زمانی ) 1388(ولی زارع زاده  .روز مناسب دانست 14تا  12را از طریق باز آزمایی با فاصله  2

ها در اثر تمرین و جایی طوالنی دانسته و معتقد است این مدت باعث ایجاد تغییر در آزمودنیآزمون جابهبراي خرده

آزمون آزمون کنترل شی به علت دشوارتر بودن نسبت به خردهشود؛ البته این مطلب را براي خردهیادگیري می 

  

1 Harvey and Reid 
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ها در خرده آزمون کنترل شی نسبت به خرده داند؛ به عبارت دیگر ثبات نمرات آزمودنیجایی صادق نمیجابه

  . بیشتر است) روز 12(جایی در این مدت آزمون جابه

توان گفت که در نتیجه می. جایی از پایایی باالتري برخوردار استآزمون جابهدد، خردهدر پایایی آزمون مج      

. به دلیل دقیق تر بودن آن در مقایسه با خرده آزمون کنترل شی است جاییآزمون جابهپایایی بیشتر خرده

این بدین . بیشتر استجایی در هر دو بار آزمون آزمون جابهها در خردههمچنین پراکندگی نمره خام آزمودنی

در نتیجه دلیل دیگر .آزمون کنترل شی استتر از خردهآزمون ناهمگونها در این خردهمعناست که توانایی آزمونی

  . تر بودن گروه استناهمگون

آزمون کنترل شی  ذکر کرد ماهیت توان براي پایایی ثبات کمتر نمرات کمتر خردهسومین دلیلی که می     

. شود، فاصله زمانی بین دو بار اجراي آزمون استیکی از انتقادهایی که به این نوع روش می. ن استاجراي آزمو

شود و ها به دلیل یادگیري و تمرین یا رشد بیشتر میهر چه این فاصله زمانی بیشتر شود احتمال تغییر آزمودنی

رون آزمون، زیرا هر مشکلی که در آزمون تر است تا خطاي دها حساساین نوع پایایی به تغییرات درون آزمودنی

- ترین منبع خطا که این پایایی را متاثر میبنابراین مهم. وجود داشته باشد در هر دو موقعیت آزمون یکسان است

گذاري آن جنبه ذهنی و هایی که نمرهبراي آزمون گذاردرون نمره پایایی . ها استکند، خطاي درون آزمودنی

گذاري آن نیز آزمودنی است که نمره  2شود؛ آزمون اولریخ محاسبه می) اي غیر عینیهآزمون(شخصی دارد 

جایی و بهره حرکتی هاي کنترل شی، جابهآزمونضریب عینیت خرده. گذار قرار گیردممکن است تحت تاثیر نمره

زارع زاده . ست آمدبه د  97/0و  95/0، 95/0روز به ترتیب  14تا  12گذاري به فاصله درشت طی دو بار نمره

براي هم ) گذاريروز بین دو بار نمره 12به فاصله ( 95/0این ضریب را روي کودکان شهر تهران باالي ) 1388(

 و هاي محققانی مانند سیمونزهاي این تحقیق با یافتهیافته. ها و بهره حرکتی درشت اعالم کردآزمونخرده

توان همخوانی دارد، بنابراین می) 19() 2006(چو  و فري و )22( )2010( همکاران و هوِن ،)20( )2007(همکاران 

  .عینیت آزمون را به خوبی مورد تائید قرار داد

 80/0در تمام مطالعات ذکر شده پایایی هم به صورت درون نمره گذار و هم به صورت بین نمره گذار باالي      

شن و بدون ابهام آزمون به عنوان یک آزمون استاندارد این امر منعکس کننده شیوه اجرا و نمره گذاري رو. بود

  . است

ري که آزمون بر مبناي آن طراحی شده و مفاهیم نظ TGMD-2نتایج این تحقیق از ساختار دو عاملی      

  .نمرات آزمون از دقت کافی برخوردار استمطالعه ابعاد مختلف پایایی نیز نشان داد . حمایت کرد

هاي جهت غربالگري و تشخیص عقب افتادگی این تحقیق در آموزش و پرورش استثناییایج موارد کاربرد نت     

در مراکز توانبخشی جهت تعیین سطح براي ارائه خدمات درمانی، در سازمان بهزیستی جهت غربالگري  و  رشدي،

توان کمریزي حرکتی براي کودکان جهت توسعه برنامههاي رشدي کودکان معلول و تشخیص عقب افتادگی

هاي بنیادي با توجه به اینکه اکثریت کودکان شهر تهران موفق نشدند نمره باالیی از مهارت. باشدمی ذهنی

شود متولیان تعلیم تر از کودکان آمریکایی بودند، پیشنهاد میکسب کنند و همچنین کودکان به طور بارزي ضعیف

  .هنی این مرز و بوم فراهم سازندذتوان دکان کمو تربیت بسترهاي مناسب را براي ارتقاء رشد حرکتی کو
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