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 چکیده

حرکتی پوردو است. در ـ  پايايی آگاهی بدنی آزمون ادراکیروايی و حاضر بررسی  ةهدف از مطالع

آموزان کلاس اول دانش ميان همةآماری از  ةعنوان نمونکلاس اول به آموزدانش 033 پژوهشاين 

سنجی اين آزمون انتخاب شدند. ابزار نفر( برای روان 63003مقطع ابتدايی شهرستان اهواز )

برای تعيين اعتبار عاملی اکتشافی از روش تحليل  حرکتی پوردو بود.ـ  گيری، آزمون ادراکیاندازه

تعيين  یو برا، برای تعيين اعتبار عاملی تأييدی از الگوی معادلات ساختاری های اصلیعاملی مؤلفه

 يیها، پايايافتهای به روش آزمون مجدد استفاده شد. طبقهپايايی زمانی از ضريب همبستگی درون

(، تقليد حرکات ICC-0.92(، عبور از مانع )ICC-0.95بدن )های تشخيص بخشهای آزمون

(ICC-0.96( برتری جانبی ،)ICC-0.90و جهت )( يابیICC-0.89 را نشان داد. روايی آگاهی )

أييد تو روايی تحليل عاملی  (اکتشافی تحليل عاملیروايی سازه )بدنی آزمون پوردو با استفاده از 

در عامل اول که مربوط به  10/03شد. نتايج نشان داد آزمون آگاهی بدنی پوردو با درصد واريانس 

در عامل  30/03و  استتقليد حرکات يابی و آزمون تشخيص راست و چپ بدن، برتری جانبی، جهت

مطلوبی برخوردار است؛ ، از روايی سازة شودمیبدن های دوم که مربوط به آزمون تشخيص بخش

گيری کرد که آزمون آگاهی بدنی پوردو از اعتبار و پايايی لازم برخوردار است توان نتيجهبنابراين می

ين آگاهی بدنی و تشخيص مشکلات آگاهی بدنی عنوان ابزاری مناسب برای تعيبه از آن توانو می

  کودکان استفاده کرد.

 

 حرکتی پوردو، پايايی، روايی، آگاهی بدنی ـ  آزمون ادراکی :کلیدی گانواژ
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قدمهم  
شناسان و پزشکان متخصصی که با کودکان سروکار دارند، بدنی، روانوتربیت، تربیتمتخصصان تعلیم

های کردن زمینهحرکتی و آمادهـ  های ادراکیکه توجه به توانایی اندآگاهخوبی به این موضوع به

به  1یحرکتـ  ادراکی آید. تواناییترین وظایف آنان به شمار میها از مهممناسب برای رشد این توانایی

 های شناختیبهبود مهارت هاآن ۀشود که هدف عمدهای حرکتی کودکان گفته میفعالیتز ا آن دسته

بر اساس تعریف انجمن  .است 2آگاهی بدنی ،حرکتیـ  های ادراکییکی از مؤلفه(. 1) تی اسیا تحصیل

دهد و شامل دانش و آگاهی از آنچه بدن انجام می است ، آگاهی بدنی عبارتبدنییتتربملی ورزش و 

های مختلف ها و بخشآگاهی بدنی، شناسایی اندام(. 2دادن آن است )از بدن، چگونگی کنترل و حرکت

  (.3) گیردیبرمبدن و ابعاد فضایی بدن مانند بالا و پایین را در 

که موجب  (4) مشکل دارندحرکتی اغلب در آگاهی بدنی ـ  ادراکیهای ناهنجاری مبتلا به کودکانِ

ناشیانه عمل کنند و از نظر شود این کودکان فقر حرکتی داشته باشند، در انجام اغلب حرکات می

دن اطلاعات حسی بیشتری مآهای بدن موجب فراهمآگاهی از بخش (.5) جسمانی ضعیف باشند

کمك خواهند کرد. مغز  ، بهمشکل یاربسانجام تکالیف برای در آینده  این اطلاعات، خواهد شد که

پوشیدن ها، لباسبالارفتن از پله ، انجام بسیاری از دستورات روزانه مانندبدون رشد آگاهی بدنی مناسب

 ویا اجتماعی  رشد حرکتیفقر آگاهی بدنی مکرراً با تأخیر  (.6و آگاهی از سرما و گرما مشکل است )

  .(7)ارتباط دارد احساسی 

های داشتن احساس و آگاهی از قسمتهای پیچیده، های روزمره و اجرای مهارتبرای انجام فعالیت

منظور برقراری ارتباط مناسب با محیط آگاهی از بدن به (.8)مختلف بدن و ابعاد آن ضروری است 

رونده در سراسر طور پیشیابی بههای بدن، سطوح، برتری جانبی و جهتبخش (.9ضروری است )

امون رآمیزی به محیط پیطور موفقیتهکه کودک بتواند ب شوند تا زمانیدوران کودکی آموخته می

های حرکتی حرکتی قادر به تعمیمـ  کودکان با این توانایی ادراکی (.6متقابل نشان دهد ) واکنش

  (.9پردازند )طریق به کشف محیط میاینو از خواهند بود

در روند یادگیری چگونگی حرکت اعضای بدن دارد و کودکی که آگاهی  آگاهی بدنی نقش مهمی

تواند نسبت به چگونگی حرکات آگاهی یابد و قادر نمی ،نیافته باشد اش متناسب با سن او رشدبدنی

استفاده چگونگی  .(10) نیست ،دهندانجام می های خاص بدن که حرکات رابه توجه اضافی به بخش

 ةلوسیشود که کودک یاد بگیرد حرکت کند و بههای مختلف حرکتی سبب میاز بدن در فعالیت

                                                           
1. Perceptual-Motor Ability 

2. Awareness Body 
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اهمیت این موضوع این است که یك زمان حساس  .(11) شودریزی میایهپحرکت، یادگیری در کودک 

  (.10دهد )دبستانی امروزی را نشان میوپرورش و پیشدر آموزش

وپرورش ایجاد شد. حرکتی میان انجمن آموزشـ  های ادراکیموجی از برنامه 1960 دهة در طول

 هاییحال چندین فرد دیگر نظیر چنین مدلبااین ؛داشت 1شاید بیشترین تأثیر در این زمینه را کپارت

کار بردند و ه های خصوصی و مدارس دولتی بحرکتی در کلینیكـ  های ادراکیرا در ایجاد برنامه

بتلا م ایی کودکانِمنظور شناساما به ؛حرکتی تدوین شدـ  گیری ادراکیمتعددی برای اندازه هایابزار

های حرکتی کپارت بیشتر از آزمونـ  ستفاده از آزمون ادراکیتناوب ا حرکتی،ـ  نارسایی ادراکی به

ا بحرکتی ـ  های ادراکیبین تواناییکپارت  ای را کههی رابطمحققان بسیار (.12دیگر بوده است )

 رده،ک تعیینهای کلاسی، خودپنداره و انگیزش تحصیلی رفتار ،موفقیت تحصیلی اموری همچون

( 1975) 4اسپیل ( و لیون1970) 3(، لیتل1970) 2(، پلاک1967این زمینه گروبر ) اند. درمطالعه کرده

حرکتی و خودپنداره، رفتارهای کلاسی، موفقیت و انگیزش تحصیلی را ـ  بین کفایت ادراکی ةرابط

شگویی منظور پیتوان بهمی را رکتی پوردوحـ  نشان داد عناصر آزمون ادراکی ند. نتایج آنهااهبررسی کرد

 ، معمولاًنارسایی مبتلا به باوجوداین، کودکانِ .کار گرفته های حرکتی و تحصیلی بموفقیت در مهارت

کنند. حرکتی مشکل ایجاد میـ  متعددی در تشخیص نارسایی ادراکی شوند و عواملدیر شناسایی می

  (.15،14،13،12) ترین این عوامل، ابزار تشخیص معتبر استیکی از مهم

های شناختی را که بتواند دامنة وسیعی از مهارتدفعات ضرورت وجود ابزار معتبر روانن بهامحقق

ازجمله  5(PPMSحرکتی پوردو )ـ  آزمون ادراکیاند. هدکرد، بیان کنیابی ذهنی و شناختی را ارز

 کاره بدنی ب گیری آگاهیهای آزمایشی برای اندازههایی است که برای استفاده در موقعیتآزمون

در لندیس و  کردند طراحی 1960کپارت و روش در سال را حرکتی پوردو ـ  رود. آزمون ادراکیمی

برای این مطالعه انتخاب  علتاینبه(. آزمون پوردو 16) دادو توسعه  کرد بازبینیآن را  1972سال 

ازبینی ساس با خوبی توسعه یافته و برکپارت بنا شده که به ةوضوح بر اساس فرضیشده است که به

 ،کند در این آزمونفرد است. کپارت تأکید می( یك تئوری رشدیافته و منحصربه1972) 6لندیس

 است و کودک عمومیهای ها، آموزش مهارتند، بلکه هدف از فعالیتیستهای تمرینی هدف نتکنیك

                                                           
1. Kephart 

2. Plack 

3. Little 

4. Levenspiel  

5. Purdue Perceptual-Motor Survey 

6. Landis 
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ل کپذیری حرکتی است. تعمیم ةبرای توسع ،تأکید بر روی تغییرات مکرر تکالیف حرکتی خاص

این بود.  40/0 ها کمتر ازآزمون. همبستگی نمرات خردهکودک بود 200های هنجاری شامل هنمون

را  شدهگیریحرکتی اندازهـ  های ادراکیهای رفتاردر زمینهوجود تداخل بسیارکم  ،اندکهمبستگی 

 دارمعنا 05/0 طور آماری در سطحههمگی بکردن، استثنای رشد ترسیمبهها آیتماعتبار  دهد.نشان می

 ۀدهندتنها نشانداد که نه را به دست 946/0آزمون مجدد یك ضریب ثابت ـ  آزمونبود. امتیازات 

 654/0 زمانهمضریب اعتبار داد. میشان ها را نیز نبلکه ثبات بین آزمایشگر ،ثبات معیار نمرات بود

 بود.

 که 1اسامپیپی های موجود از قبیلحرکتی و ابزارـ  های ادراکیتواناییبودن دبعدیبا توجه به چن

رکتی از حـ  های ادراکیکند، بررسی تواناییحرکتی را در قالبی کلی ارزیابی میـ  های ادراکیتوانایی

همبستگی  ،مهم این آزمون هایویژگی(. یکی از 12رسد )دیدگاه آگاهی بدنی ضروری به نظر می

برای بررسی را ا هبررسی و جداکردن آن ۀحرکتی بود که اجازـ  های ادراکیما پایدار بین آیتما اندک

تی حرکـ  های ادراکییص کودکانی که رفتارویژگی دیگر این آزمون، علاوه بر تشخ ؛دهدبه محقق می

معین  حرکتیـ  اکیهای ادرمنظور درمان نقصبهتمرینی  ةبرنام ةبه ارائ این است که آنها ناکافی است،

فاوت ت ،حرکتیـ  های ادراکیمربوط به توانایی هایپژوهشپرداخته است. با توجه به اینکه در نتایج 

نارسایی آگاهی بدنی و کودکان سالم مشاهده شده است، ضرورت  مبتلا بهی بین کودکان دارمعنامهم و 

 رسد. بررسی این ویژگی بین کودکان نارسا ضروری به نظر می

هایی های روزمره است، وجود ابزار و آزمونهای ضروری برای فعالیتنیازاگرچه آگاهی بدنی از پیش

انایی زآنجاکه ابزار تود. انمایمیپایا برای شناسایی ضعف در آگاهی بدنی برای کار متخصصان ضروری 

تاکنون در کشور اعتباریابی نشده است و با توجه به اینکه در  اس(امپی)پی حرکتی پوردوـ  ادراکی

منظور ایجاد ابزاری حرکتی اشاره شده است، بهـ  های مختلف ابعاد ادراکیویژگی منابع به تمایز

های آینده، تعیین روایی و پایایی ابزار مذکور ضروری سازی بستری برای پژوهشمناسب برای فراهم

یی شناسا رایتوان بهای مهم روایی و پایایی، میاین ابزار، پس از تعیین ویژگیاز  ،بنابراین ؛است

 ـ های ادراکیمنظور رفع نارساییهای مناسب بهبرنامه ةتهی و های آگاهی بدنی در کودکاننارسایی

برای های موجود و نبود ابزاری مناسب ها و ابهامالؤبا توجه به س ،درنتیجه .حرکتی استفاده کرد

 است پایایی و روایی قسمتی از ابزار درصددحاضر  پژوهشگیری آگاهی بدنی کودکان، اندازه

 . دکنتعیین  ،را که برای ارزیابی توانایی آگاهی بدنی کودکان طراحی شده است اس(امپی)پی

و  دگذرهای زیادی نمیاز زمانی که فرضیة کپارت، مبنا و اساس برخی تحقیقات قرار گرفته، سال

های تارگیری رفهای اندازهعلت اولیه برای فقدان استانداردشدن اعتبار آزمون سابقة اندک، ینهم

                                                           
1. PPMS 



 36                                                                                  تعيين روايی و پايايی آگاهی بدنی آزمون ادراکی ...

 
 

گیری اندازه ةحرکتی پوردو، به توسعـ  حرکتی است. محققان قبلی با انتشار آزمون ادراکیـ  ادراکی

ای برای استفاده در هیافتهای توسعهآزموناز حرکتی پرداختند یا ـ  های ادراکیخودشان از رفتار

مقدار و بودند های قدرت، سرعت و رشد بدنی استفاده کردند که معمولًا آزمونتربیت هایپژوهش

حرکتی پرداخته بودند. بیشتر مطالعات پیشین از آزمون همبستگی ـ  های ادراکیاندکی به رفتار

اند. حرکتی استفاده کردهـ  ادراکیهای عملکرد وتحلیل پایایی آزمونعنوان آزمون تجزیهپیرسون به

را بین آزمون و  ـ نه الزاماً توافقی ـ نتایج آزمون ضریب همبستگی خطی ممکن است ارتباط خطی

ترین آزمون پایایی ( مناسبICCای )طبقه(. ضریب همبستگی درون12آزمون مجدد نشان دهند )

 ؛دکندیگر تغییر می ةای به جلسهرسد اجرای تکالیف آگاهی بدنی از جلس(. به نظر می17) است

های آزمون اجراشده در همان آزمون مجدد با استفاده از دادهـ  در این مطالعه پایایی آزمون ،بنابراین

  د.شوبعد برای تعیین پایایی اجرا ارزیابی می ةهای آزمون اجراشده در روزی متفاوت در هفتروز و داده

 باشد شدهآنها تأیید پایایی و روایی  ای کههای آگاهی بدنیود آزمونشده، وجیادبا درنظرگرفتن موارد 

اطلاعات مفیدی را در مورد وظایف عملکرد آگاهی بدنی در اختیار  ،های دیگرند در کنار ابزارنبتوا و

، در این پژوهش سعی شده آنچه گفته شدرسد. با توجه به د، ضروری به نظر مینمتخصصان قرار ده

 در کودکان نارسا پرداخته شود. اسامپیپی پایایی و روایی آزمون آگاهی بدنیاست تا به 

دختران و پسران کلاس اول مقطع ابتدایی شهرستان اهواز با  آماری پژوهش حاضر شامل تمام ةجامع

آموزان کلاس اول مقطع ابتدایی شهرستان دانش همة ،در این پژوهش .سال بود هفتمیانگین سنی 

سنجی آماری برای روان ةنفر نمون 370بودند که با استفاده از جدول مورگان ما  ةجامع( 10349اهواز )

شهر اهواز به شکل  ةای در چهار ناحیگیری طبقهاین ابزار نیاز بود که محقق با استفاده از نمونه

 گرفت.  آزمونآموز دختر و پسر دانش 400از  ،تصادفی

 

 روش پژوهش
ن آبود که حرکتی پوردو ـ  آزمون ادراکی مقیاس آگاهی بدنی فارسی نسخةابزار اصلی این پژوهش، 

طراحی  هسالچهاردهتا  هفتسنی  ة( برای غربالگری سریع کودکان با دامن1966روش و کپارت ) را

 دراکیوجورشدن افاکتور اصلی )تعادل، آگاهی بدنی و تمایزگری، جفت پنج. این مقیاس شامل اندکرده

حرکتی پوردو که ـ  آزمون ادراکیپنج خرده. استآیتم  22و ادراک شکل( و  بینایی حرکتی، کنترلـ 

های بدن یابی، تشخیص بخشجهت از اندعبارتبرای ارزیابی نارسایی آگاهی بدنی استفاده شده است 

 .)واژگان فعال و غیرفعال(، عبور از مانع، برتری جانبی )آگاهی درونی از راست و چپ( و تقلید حرکات

حرکتی، تخصیص سطوح برای جبران و ـ  ها در رشد ادراکیهدف از این آزمون، تشخیص خطا
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د. کن های رفتاری مشاهدهحرکتی را در مجموعهـ  دادن به متخصص بالینی تا رفتار ادراکیاجازه

درصد گزارش شده است.  95های عینیت در حدود آزمون مجدد و برآوردـ  های پایایی آزمونبرآورد

کودک غیرنرمال که از نظر سطح سن  97کودک سالم و  200روش بر روی  را آزموناستانداردسازی 

بازبینی  رااین آزمون  1972در سال لندیس  به انجام رساند و ،و کلاس با گروه نرمال همسان بودند

  های بزرگ قرار گرفت.مقیاسبرای  موردقبولکه  کرد

ین توافق اصلی ب ،گیریهای نمونهپژوهش و تدوین فهرست دقیقی از واحد ةدر ابتدا با شناسایی جامع

وپرورش استان اهواز پیرامون اجرای آزمون انجام گرفت و مجوز اجرای آزمون در دانشگاه و آموزش

و با مراجعه به آنها آزمون فوق شد سپس فهرستی از مدارس ابتدایی اهواز تهیه  ؛این مراکز صادر شد

هیه ها تکنندهیك فرم برای ثبت اطلاعات و نتایج شرکت اجرای آزمون به این صورت بود که د.شاجرا 

یك خط مورب کشیده  ،یك خط عمودی و در صورت اجرای غلط ،در صورت اجرای درست که شد

بودن حرکت نشوند. محقق انجام شد که کودکان متوجه درست یا غلط علتاینبهشد. این کار می

 کرد که پاسخ درستو طوری وانمود نمی گفتچیزی به کودک نمی ،بودن حرکتدرست یا غلط ۀدربار

صورت بازی، کودکان را برای اجرای هدادن این کار بمحقق با نشان ،آزمونبوده یا خیر. در هنگام انجام 

صورت هب آزمونداد. حرکات را انجام می ،آزمونگر د و کودک بعد از توضیح شفاهیِکرآماده  نآزمو

تا  15برای هر کودک بین  هاآزمونتمام های مدرسه انجام شد. مدت انجام انفرادی در یکی از کلاس

 .شداستفاده  ودحرکتی پورـ  آزمون ادراکی از آوری اطلاعات آگاهی بدنی،جمع برای دقیقه بود. 20

درصد گزارش شده است.  95های عینیت در حدود آزمون مجدد و برآوردـ  های پایایی آزمونبرآورد

کرده بازبینی  1972در سال را  این آزمونلندیس  انجام داده وروش  را هم آزموناستانداردسازی 

ختار، آگاهی بدنی، پذیری سافاکتور )تعادل و انعطاف پنجحرکتی پوردو از ـ  آزمون ادراکی است.

دنی آزمون آگاهی بادراک شکل( تشکیل یافته است. خرده و حرکتی، تعقیب چشمیـ  تطبیق ادراکی

قسمت  10بردن قسمت مختلف بدن(، واژگان فعال )نام 10 لمسواژگان غیرفعال )مهارت  ششاز 

مانع  فاکتور(، عبور از 11شامل  فرشته در برفبرتری جانبی )، فاکتور( پنجیابی )جهتمختلف بدن(، 

ی، اگر گذارنمره برایفاکتور( تشکیل یافته است.  چهارتقلید حرکات )شامل  و فاکتور( هفت)شامل 

صفر  ۀنمر ،صورتغیراین و در یك ۀآزمون مشخص کرده انجام شود، نمر که طورهماناجرای کودک 

مجدد  کنندگان آزمونشرکتتمام از  ،عیین اعتبار بیشتر آزمون، یك هفته بعدور تمنظبه شود.داده می

  گرفته شد.

در پژوهش حاضر شامل آمار توصیفی و استنباطی بود. از آمار توصیفی  کاررفتهبههای آماری روش

ها و تعیین شاخص مرکزی )میانگین( و شاخص پراکندگی )انحراف بندی و تنظیم دادهبرای طبقه

( استفاده سیسییآای )طبقهضریب همبستگی درون زمانی ازبرای تعیین پایایی  معیار( استفاده شد.
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ط گیری متوسسی از مدل اثرات مرکب دوعاملی، نوع همسانی و مقیاس اندازهسیآی ةشد. برای محاسب

استفاده شده  1الکین( ـ مایر ـکیزر  KMO)گیری از آزمون برای بررسی کفایت نمونه. استفاده شد

بهره  2ز آزمون کرویت بارتلتا یا خیر، شدن را دارندها توانایی عاملآیا دادهبرای بررسی اینکه و  است

حلیل روش ت به برای بررسی روایی سازه و تعیین ساختار عاملی، تحلیل عامل اکتشافی. شد گرفته

چون هایی در تحلیل عاملی تأییدی از شاخصانجام گرفت. ( 4)چرخش واریماکس 3های اصلیمؤلفه

 هنجارشدهشاخص برازش ، 7(AGFI) شده، نیکویی برازش اصلاح6(GFI) ، نیکویی برازش5کای اسکوئر

(FIN)8 افزارها با استفاده از نرموتحلیل دادهتجزیه .برازش مدل استفاده شدهای و دیگر شاخص 

زار افنیکویی برازش نیز با نرمهای و تحلیل عامل تأییدی و محاسبة شاخص 16 ةنسخ اساسپیاس

  لیزرل انجام گرفت.
 

 نتایج
کنندگان پژوهش حاضر در بخش شناختی شرکتهای جمعیتر این بخش در ابتدا توصیف ویژگید

های آماری استنباطی بررسی از طریق آزمون پژوهش هایفاکتور ،در ادامه ؛ذیل ارائه شده است

  ند.شومی
 
 

 ستوجه به جنساله با هفتشناختی کودکان های جمعيتويژگی -6جدول

 کل شاخص کنندهشرکت

 پسر

  

 227 تعداد

8/56 درصد  

  
 دختر

 173 تعداد

3/34 درصد  

  
 کل

 400 تعداد

%100 درصد  

                                                           
1. Kaisler- Olkin Measure Of Sampling Adequacy 

2. Bartlett Test Of Sphericity 

3. Principle Componets Analysis 

4. Varimax Rotation 

5. Chi-Square 

6. Goodness-Of-Fit Indices 

7. Adjusted Goodness Of Fit Index 

8. Normed Fit Index 
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بر  دختر و پسر نفر 400 تعداد درمجموع است، شده داده نشان شمارۀ یك جدول در طور کههمان

 پسر درصد 8/56 میانازاین که ندشدارزیابی  صحیح طوربه آگاهی بدنی اساس نسخة فارسی مقیاس

  .بودند دختر درصد 3/43 و

به نقاط ضعف آر پیرسون برای تعیین پایایی زمانی )ثبات پاسخ( با استفاده از روش آزمون  هبا توج

 سی( استفاده شد. برایسییآای )طبقهضریب همبستگی درون مجدد، برای تعیین پایایی زمانی از

گیری متوسط استفاده مدل اثرات مرکب دوعاملی، نوع همسانی و مقیاس اندازهسی از سیآی ةمحاسب

  خلاصه شده است. شمارۀ دوشد که نتایج آن در جدول 
 

 ایطبقهآزمون همبستگی درون -0جدول

 مؤلفه
همبستگی 

 ایطبقهدرون

 F آزمون سطح اطمينان

 کران

 پايين

 کران

 بالا
 ارزش

 ةدرج

 6آزادی 

 ةدرج

 0آزادی 

سطح 

 داریامعن

 000/0 399 399 26/22 963/0 945/0 955/0 غیرفعالواژگان 

 000/0 399 399 15/14 942/0 914/0 922/0 عبور از مانع

 000/0 399 399 04/10 918/0 879/0 900/0 برتری جانبی

 000/0 399 399 57/9 914/0 873/0 896/0 یابیجهت

 000/0 399 399 41/18 955/0 934/0 946/0 حرکات تقلید

 000/0 399 399 93/26 969/0 955/0 963/0 واژگان فعال

 

های آگاهی بدنی از همبستگی مؤلفه تمام ،دشومشاهده می شمارۀ دودر جدول  طور کههمان

د. در این شوها تأیید میبرخوردارند که ثبات زمانی هریك از این آزمون 75/0تر از یشای بطبقهدرون

شافی اکتها از روایی سازه و برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی تعیین روایی آزمونبرای  پژوهش

  .استفاده شد

 استفاده شده است. مقدار «الکین ـ مایر ـکیزر  1اُامکی»گیری از آزمون برای بررسی کفایت نمونه

ها برای باشد داده 5/0کمتر از  اُامکیکه مقدار در نوسان است. درصورتی یكو  صفرمواره بین ه اُامکی

توان با احتیاط بیشتر به باشد می 69/0تا  5/0تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین 

های موجود برای همبستگی ،باشد 70/0از  تربزرگکه مقدار آن اما درصورتی ؛تحلیل عاملی پرداخت

آن  ممکن استکه را ها (. این آزمون تعداد واریانس درون داده18تحلیل عاملی مناسب خواهند بود )

  کند.گیری میاندازه کنند،ین یعوامل تب را

توان به تحلیل عاملی می ،بنابراین ؛است شده 69/0برابر  اُامکی گیریدر این پژوهش کفایت نمونه

ز آزمون کرویت بارتلت ا یا خیر، شدن را دارندها توانایی عاملپرداخت. برای بررسی اینکه آیا داده
                                                           
1. KMO 
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ل ها توان تشکیاین است که داده ۀدهندنشان ،تر باشدقدر کوچكچاستفاده شد. نتایج این آزمون هر

ها است. بنابراین، داده دارمعنا P>000000 سطحاین آزمون در  ةدر این پژوهش نتیج .عامل را دارند

ها ونبرای بررسی روایی آزم. توان از تحلیل عاملی استفاده کردو می اندبرای انجام تحلیل عاملی مناسب

( استفاده شد. در این تحلیل با استفاده از روش تحلیل اکتشافی از روش روایی سازه )تحلیل عاملی

عامل اول  ؛عامل به دست آمد دور از یك، یشتب 1ۀهای اصلی )چرخش واریماکس( و مقادیر ویژمؤلفه

های تشخیص راست و چپ بدن، کند که مربوط به آزمونرا تبیین می هاواریانس مادهدرصد از  63/29

کند را تبیین می هادرصد از واریانس ماده 04/29 ،. عامل دوماستیابی و تقلید برتری جانبی، جهت

 ربرای تفسیبدن( است. های )تشخیص بخش های واژگان فعال و واژگان غیرفعالکه مربوط به آزمون

 .(18د )شاستفاده  است،های عاملی مناسب که در تحلیل 4/0ر از یشتاز ملاک بار عاملی ب

یش ها بآزمون های بار عاملی موجود در تمامبار شود،مشاهده می شمارۀ چهارطور که در جدول همان

 ت.مذکور اسهای روایی آزمون ۀدهندکه نشاناست  4/0 از
 

 

 یعامل هایبار و اکتشافی عاملی تحليل از حاصل عوامل -0 جدول

 عامل دوم عامل اول معيار

 88/0 - واژگان غیرفعال

 - 67/0 عبور از مانع

 - 69/0 برتری جانبی

 - 67/0 یابیجهت

 - 56/0 حرکات تقلید

 90/0 - واژگان فعال

 

ه نشان داد ک ۀ یكو شکل شمار ۀ چهارافزار لیزرل در جدول شمارییدی با نرمنتایج تحلیل عاملی تأ

بارها از قدرت تبیین  ةست که همااین  ۀدهنداست که نشان 3/0تر از یشبارهای عاملی ب ةمقادیر هم

به  ال مربوطؤدهد سمی که نشان است 96/1از  یشب تی د و قدر مطلق مقادیرننسبتاً خوبی برخوردار

  .را دارد متغیرآن  دارمعناسنجش  توانایی هر متغیر،
 

 

 

                                                           
1. Eigen value 
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 پوردو یحرکتـ  یآزمون ادراک یبدن یآگاه بارهای عاملی و واريانس خطای هر آيتم -0جدول 

 متغير
 بارهای عاملی

 تی مقدار واريانس خطا
 دوعامل  يکعامل 

 3/14 76/0 87/0 - فعالواژگان غیر

 7/6 19/0 - 44/0 عبور از مانع

 96/7 29/0 - 54/0 برتری جانبی

 69/4 09/0 - 31/0 یابیجهت

 25/5 12/0 - 34/0 حرکات تقلید

 09/13 59/0 77/0 - واژگان فعال
 

، p ،5/23=2χ=002/0است ) دارمعنا( df/2χآزادی ) ةنتایج تحلیل نشان داد که نسبت کای اسکوئر به درج

8=dfبرازش نیکویی برازش های شاخص پنج ۀ(. همچنین، جدول شمارGFI، AGFI،NFI،  شاخص برازش

شاخص ریشة  ،IFI( 3شاخص برازش افزایشی ) ،2(CFIشاخص برازش مقایسه ای ) ،NNFI(1) نرمال شده

د، تمام شوگونه که مشاهده میهمان .دهدرا نشان می  SRMR(4استاندارد شده ) میانگین مربعات باقیماندۀ

 کند. ابزار حمایت می ۀییدی از روایی سازهستند و بنابراین، تحلیل عاملی تأقبول قابلها شاخص
 

 

 نيکويی برازشهای شاخص -0جدول 

 تفسیر قبولمقدار قابل مقدار هاشاخص
GFI 98/0 عالی 95/0 یش ازب 

AGFI 95/0  عالی 90/0بیش از 
NFI 95/0 عالی 90/0 یش ازب 

NNFI 94/0 عالی 95/0 یش ازب 
CFI 96/0 عالی 95/0 یش ازب 

 IFI 96/0 عالی 95/0 یش ازب 
SRMR 035/0  عالی 08/0 ازکمتر 

 

                                                           
1. None Normed Fit Index 

2. Comparative Fit Index 

3. Incremental Fit Index 

4. Standardized Root Mean Square Residual 
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 شماتيک ساختار عاملی مدل -6شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
له انجام ساهفتمنظور بررسی پایایی و روایی بین تکرار آزمون آگاهی بدنی در کودکان به پژوهشاین 

گرفت. نتایج مطالعة حاضر در مورد پایایی آزمون نشان داد که پنج فاکتور آگاهی بدنی شامل تشخیص 

  .هستندهایی پایا یابی، برتری جانبی، عبور از مانع و تقلید حرکات، آزمونبدن، جهت هایبخش

های روایی آزمون ،و روایی تحلیل عاملی تأییدی (اکتشافی تحلیل عاملیروایی سازه )نتایج آزمون 

 . ستراستاهم (1966روش و کپارت ) نتایج با حاضر مطالعة آگاهی بدنی را تأیید کرد. نتایج

ا ساله پرداخت. بهفتهای آگاهی بدنی در کودکان سنجی فاکتورحاضر به بررسی میزان روان پژوهش

یابی، های بدن )واژگان فعال و غیرفعال(، جهتهای تشخیص بخشآمده، فاکتوردستهتوجه به نتایج ب
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از پایایی کافی در آگاهی بدنی کودکان برخوردارند و  ،برتری جانبی، عبور از مانع و تقلید حرکات

ها در یك هفته بعد، . با درنظرگرفتن نتایج تکرار آزمونکرداستفاده  از آنها توان در این زمینهمی

یابی، برتری جانبی، عبور از مانع های بدن )واژگان فعال و غیرفعال(، جهتهای تشخیص بخشفاکتور

موجود در ارزیابی آگاهی بدنی در کودکان در نظر  هایترین آزمونن باثباتعنواو تقلید حرکات به

 اهواز، شهرستان در دختر و پسر کودکان بین در مقیاس آگاهی بدنی، ،ترتیبد. بدیننشوگرفته می

 رد نمونه چشمگیر حجم از استفاده به توانمی حاضر پژوهش قوت نقاط از. است هشد تأیید و حمایت

 عمیمت قابلیت افزایش به منجر که اشاره کرد (دختر و پسر) نامتجانس صورتبه سالههفتکودکان 

( 1966کپارت ) نتایج با حاضر مطالعة نتایج (.19) دشومی ایرانی ةسالهفت کودکان جامعة در نتایج

ی مقیاس آگاهی بدن انگلیسیِ نسخة در. ستراستاهم پرداخت، اسامپیپی سنجیروان و طراحی به که

 و است نداده رخ هافاکتور تعداد در تغییری گونههیچ نیز فارسی نسخة در که دارد وجود پنج فاکتور

 مقیاس آگاهی بدنی فارسی نسخة استفاده از با ایران در دختر و پسر کودکان آگاهی بدنی ارزیابی

 جنتای ،طورکلیبه. است شده انگلیسی نسخة با مشابه شکله ب هافاکتور صحیح اجرای موجب

 و روا ابزاری عنوانبه ،مقیاس آگاهی بدنی فارسیِ که نسخة داد نشان حاضر پژوهش در آمدهدستبه

ر د شهرستان اهواز ةسالهفت آگاهی بدنی کودکان ارزیابی و مطالعه برای تا دارد را آن قابلیت پایا

  استفاده باشد.های پژوهشی و بالینی، قابلموقعیت

این است که نتایج این پژوهش فقط به محدودۀ سنی کودکان  پژوهشهای این یکی از محدودیت

تعمیم است. همچنین فقدان دستیابی به منابع بیشتر در باب روایی و پایایی آزمون ساله قابلهفت

بودن با توجه به اندکرود. های این پژوهش به شمار میادراکی ـ حرکتی پوردو از دیگر محدودیت

در خارج و سنجی آزمون آگاهی بدنی در مورد کودکان های رواندر مورد تعیین ویژگی هاپژوهش

 ودنببراین، به علت شود. علاوهبیشتر در این زمینه پیشنهاد می هایپژوهشانجام  ،داخل کشور

 حرکتیـ  ادراکی هایای پایه در تواناییهحرکتی پوردو که یکی از آزمونـ  یسنجی آزمون ادراکروان

های ورزشی و زندگی روزمره، حرکتی کودکان در محیطـ  دکان است و اهمیت توانایی ادراکیکو

 به بدنیتربیت ةهای پایسنجی کل این آزمون و استفاده از این آزمون در برنامهروان ةدر زمین پژوهش

 های ادراکیدکان دارای نارساییکو حرکتی در کودکان عادی و درـ  های ادراکیظور افزایش تواناییمن

چون ه و شدشهرستان اهواز انجام  ةدر جامع پژوهشرسد. از طرفی این حرکتی، ضروری به نظر میـ 

تر ضروری است. های بزرگاین نمونه محدود به کودکان شهر اهواز بوده، لزوم انجام آن در مقیاس

 ها نیز گرفته شود؛ همچنین پیشنهادها و استانشود آزمون از کودکان دیگر شهربنابراین، پیشنهاد می

 . های دیگری برای ارزیابی روایی و پایایی نیز به کار گرفته شودشود روشمی
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 تشکر و قدردانی
وپرورش و همچنین مدیران و ن ادارات آموزشاوسیله پژوهشگران مراتب تشکر خود را از مسئولبدین

 دارند. اند، اعلام میای در اجرای این پژوهش داشتهکه همکاری صمیمانهشهر اهواز معلمان مدارس 
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Abstract 
The purpose of this study was to determine the validity and reliability of the 

body awareness, perceptual-motor Purdue. In this study, 400 of the first class 

student as a sample of all students in the first grade of primary school in Ahvaz 

city (10349 people) were selected for the psychometric test. Measuring 

instruments, perceptual-motor test was Purdue. For determining compute 

detection factor analysis, compute confirmatory analysis, and time reliability, the 

researcher respectively used main factor analysis, structural equation model, and 

intra-class correlation coefficient using test-retest method. The reliability test for 

detection of the body (ICC-0.95), obstacle (ICC-0.92), imitation movement 

(ICC-0.96), lateralization (ICC-0.90) and directionality (ICC-0.89) show a. The 

validity of the test body awareness Purdue was using confirmatory factor 

analysis. The results showed that the test body awareness Purdue percentage 

variance of 29.63 in the first factor that the test detects the right and left, 

lateralization, directionality and imitation movement and 29.04 in second factor 

is related to the detection test parts of the body, the Construct 

validity is the ideal; can be used as an acceptable device for determine the body 

awareness and diagnose problems children's body awareness. 
 

Keywords: Purdue Perceptual- Motor Survey, Validity, Reliability, Body 

Awareness 
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