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 چکیده 

حرکتی هایمهارت مونآز مجموعهسنجی )پايايی و روايی( روان هایبررسی جنبهپژوهش حاضر، هدف 

بود. روش پژوهش، توصیفی و طرح تهرانی سالة  در کودکان هفت تا نه نسخة سوم –درشت اولريخ 

منطقة غرب، مرکز و جنوب شهر تهران از سه  کودک هفت تا نه سالة 234 مقطعی بود. تعداد پژوهش،

 آزمون عةتصادفی انتخاب شدند. ابزار اين پژوهش مجمو گیریصورت نمونهشرق تهران به

های آماری تحلیل عاملی از روش هاحلیل دادهتبود. برای  نسخة سوم –حرکتی درشت اولريخ هایمهارت

لفای کرونباخ، ضريب همبستگی (، آSEMبندی معادالت ساختاری )تأيیدی با استفاده از تکنیک مدل

آزمون درونی خرده ی همسانیشد. پاياي هاستفادزوجی  Tای، ضريب همبستگی پیرسون و طبقهدرون

سران پ، برای 77/0 و 78/0 ،74/0 برابر با ترتیببه توپی، جابجايی و کل آزمون برای دختران یهامهارت

دست هب 79/0و  73/0، 84/0برابر با آزمون مجدد  –و پايايی آزمون 78/0و  85/0، 69/0 برابر با ترتیببه

برابر  ترتیبون بهو کل آزمهای توپی، جابجايی آزمونارزياب خردهربوط به پايايی درون. ضرايب مندآمد

ايی دست آمد. روهب 87/0و  89/0، 85/0برابر با  ترتیبها بهارزيابپايايی بین و 91/0 و 92/0 ،89/0 با

ر سن یيید شد. ضرايب همبستگی بین متغتأ سازه، مدل دوعاملی اولريخ ازطريق تحلیل عاملی تأيیدی

ای يايی سازهتند. ضرايب مربوط به پاو در سطح متوسط قرار داشبودند دار ها معناآزمونو نمرات خرده

مون و ، آزبنابراين ؛بود 71/0 و 74/0 برابر با ترتیبو جابجايی بههای توپی مقیاسدر خرده

پايايی و روايی  دو جنبة يید هری خوبی برخوردارند. با توجه به تأاهای آن از پايايی سازهمقیاسخرده

آزمون برای ارزيابی و سنجش رشد  توان با اطمینان از اين مجموعة، میTGMD-3آزمون 

 شهر تهران استفاده کرد. نه سالة حرکتی درشت در کودکان هفت تاهایمهارت
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 مقدمه
ی که ی حرکتی بنیادهامهارت(. 1) یادی مولفة حیاتی دوران کودکی استی بنهامهارتاکتساب 

هستند  ایهای حرکتی هدفمند و پایهی درشت نیز شناخته می شوند، شکلی حرکتهامهارتعنوان به

ی هامهارت تر است.های حرکتی پیشرفتهمهارتها در ساز کاربرد آنکه ترکیب این حرکات زمینه

ی براساس یهامهارتو اجرای چنین آیند سالگی پدید میسنین یک تا هفت  بین عموماًبنیادی 

های حرکتی بنیادی و مهارت ه درطی اولین سال زندگی کودک است.های حرکتی اولیاکتساب بارزه

عنوان ، بهشوندیمسراسر دنیا مشاهده ها درتمامی فرهنگ اینکه دردلیلبه های حرکتی اولیهبارزه

 عموماً های حرکتی بنیادی مهارتابعادی، نظر از نقطه (.2شوند )نیز شناخته می ژنتیکفیلوهای مهارت

رویکرد  کودکان با دو در هامهارتاین شوند. جابجایی و کنترل شیء تقسیم می مقیاسخرده به دو

اما  پایانی حرکت است؛کید بر نتایج ، تأرویکرد اول در ند.شومحور و فرایندمحور بررسی میمحصول

در  تی(. شایستگی حرک3، شکل و مکانیک حرکت است )هاکید بر توصیف ویژگی؛ تأدومدر رویکرد 

مثبت با سطح طور تواند مشاهده شود و بههای حرکتی بنیادی میمهارتطریق اجرای کودکان از

گی ی و سطح آمادستگی حرکتشای اخیر که در دهةیآنجای(. از4) ها مرتبط استعالیت جسمانی آنف

ای روا و پایا برای هده(، انتخاب و کاربرد ابزار مشا5)جسمانی بسیاری از کودکان تنزل یافته است 

ایا به پ وکاربرد ابزارهای روا  ضروری است؛ بنابراین، سنجش شایستگی حرکتی در کودکان الزم و

 (.6) خواهد کردها کمک گذاری مداخلهمربیان برای کنترل تغییرات و اثر، آموزگاران و پژوهشگران

ه شامل ک مرجع استآزمونی هنجارمرجع و مالک 1(TGMD-3) حرکتی درشتهایمهارتآزمون رشد 

راسر دنیا برای سصورت گسترده درمحور و فرایندمحور است و بههر دو رویکرد سنجش محصول

متوالی چهار سیکل شامل اجرای  ،TGMD-3محور های محصوللفهاز مؤرود. تعدادی کار میکودکان به

جابجایی و پرتاب توپ از زیر شانه به های مهارتدر بخش  کردنیلرفتن و لیدویدن، یورتمهسکسکه

طول در نسلبهدلیل تغییرات افراد یا روند نسلبه .دستکاری استهای مهارتدر بخش  6/4مسافت 

 ها بایداین آزمونمرجع، هنجارشناختی تحصیلی و روانهای زمان و استانداردهای موجود برای آزمون

در  TGMD-1 جدید نسخة TGMD-3 ونـآزم(. 7) رسانی شوندروزبه بار بازنگری وسال یک 15هر 

 ،سوم این آزمون است. در بازنگری مجدد نسخة (9) 2000سال  در TGMD-2و  (8) 1985سال 

کیفیت آن نسبت به نسخة  ارتقایهایی از این آزمون با هدف وضوح و در بخشرا تغییراتی  2اولریخ

)برای  توپیهای مهارتمقیاس کنترل شیء به خردهاین تغییرات، تغییر نام  ازجملة. قبلی اعمال کرد

های اجرا برای وضوح را در مالک راتیتغیی ، وی( است. همچنینافراد از این بخش بودن همةفهملقاب

                                                           
1. Test Of Gross Motor Development  

2. Ulrich  
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ی مهارت ارائه کند. های کیفاز مالکتری قضاوت صحیحمشاهده و زمونگر آکرد تا دهی ایجاد در نمره

ت. مهارت جدید اسکردن سه جایگزین قبلی و ةمهارت از نسخ این تغییرات، حذف دویکی دیگر از 

مقیاس و در خرده 1زدندویدن جایگزین مهارت دوجستسکسکه مقیاس جابجایی، مهارتدر خرده

ند و دش 2شانه جایگزین مهارت غلتاندن توپ از زیر شانه توپی، مهارت پرتاب توپ از زیر هایمهارت

سراسر دنیا کاربرد های راکتی دراینکه در اکثر ورزشسببمهارت ضربة فورهند با یک دست نیز به

های اجرا که باید به تعداد تمامی مالک ،. درنهایتفه شدتوپی اضا هایمهارتمقیاس ، به خردهدارد

به چهار تکرار  هامهارترساندن همسانی در تمامی این حداکثر، برای بهشدندتکرار معینی اجرا می

های مختلف ارزیابی جنبه ،TGMD-3جدید  بازنگری در نسخة. با (10) متوالی تغییر یافتند

جغرافیایی )اقلیمی(، ن از تناسب آن با جوامع مختلف ازلحاظ اطمینا سنجی این آزمون با هدفروان

 در جوامع مختلفروایی و پایایی ابزار سنجش عالوه، ه. برهنگی ضروری استصادی، اجتماعی و فاقت

ای که ای غیر از جامعه، قبل از کاربرد ابزار در جامعه(12آماری مختلف ) هایده از روش( با استفا11)

های حیاتی و اساسی لفه(. روایی، یکی از مؤ13است ) برای آن طراحی شده است، الزم آزمون در ابتدا

آیا ابزار قادر به سنجش و در بازنگری یک ابزار یا ساخت یک ابزار جدید است و بیانگر این است که 

ه پایایی اشاره دارد ب ؟(14) خیر یابرای آن ساخته شده است  کهاست ای گیری متغیر یا سازهاندازه

گیری در شرایط تکرار یک ابزار اندازه اینکه درصورت وم وانسجام درونی اجزای یک مفه ثبات ومیزان 

 قابلیت تکرار( دارد.) حد پایایییری تاچهگمشابه، نتایج حاصل به چه میزان مشابهند و ابزار اندازه

گیری مبرا است، ی تصادفی اندازهاز اینکه ارزیابی ما به چه میزان از خطایافتن ، اطمینانهمچنین 

یک کودک است. با  آزمونوردی از میانگین مقدار خطای نمرة آبر باشد. پایایی یک ابزارضروری می

ریزی برنامه ،تشخیص و غربالگریپنج مورد  که شامل TGMD-3شده برای طراحیتوجه به اهداف 

سنجش  و ابزار پژوهشی کارآمد درزمینة آموزشی ، ارزیابی برنامةارزیابی پیشرفت افراد، آموزشی

پایایی این ابزار پیش از بررسی  ، ارزیابیکودکان است درحرکتی بنیادی هایمهارتشایستگی 

سنجی های روانسی جنبهبرر ( در10. اولریخ و همکاران )یار مهم استهای مختلف روایی آن بسجنبه

های مختلف قومی و نژادی کشور آمریکا، همسانی درونی مناطق جغرافیایی و گروه دراین آزمون 

دست هخام ب مقیاس و کل امتیازهایهای سنی برای هر دو خردهوهدر هریک از گریی را بسیار باال

 هایمهارتدر  آن نیز سطوح به غیر از یک گروه و کرونباخ در همةکه ضریب آلفای صورتیآوردند؛ به

برابر با  جاییهقیاس جابمآزمون مجدد را برای خرده -یی آزمونضریب پایاها آنرسید.  90/0توپی به 

گزارش کردند. روایی  97/0برابر با  TGMD-3 کل امتیازهای و 95/0برابر با  مقیاس توپیخرده، 97/0

                                                           
1. Leap 

2. Underhand Roll 
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و  1یید شد. والنتینیها تأکردن تصادفی دادهو اکتشافی با دونیمهییدی سازه ازطریق تحلیل عاملی تأ

به تعداد  کودکان برزیلینمونة  سنجی این آزمون درهای مختلف روانبررسی جنبه ( در15همکاران )

آزمونگر درون و آزمونگرها پایایی بینآن .یید کردندو صوری این آزمون را تأ ی، روایی محتواینفر 597

 هاکه نشانگر توافق باالی بین ارزیابگزارش کردند  60/0-90/0 و 85/0-99/0 ترتیب در دامنةرا به

توپی  هایمهارت درو  60/0-82/0جایی بین هجاب هایمهارتمجدد در  آزمون –. پایایی آزمونستا

 و( 93/0) جاییهجاب هایمهارتخام در  ی نیز برای امتیازهایهمبستگی باالی بود. 86/0-71/0

همسانی درونی برای ( و نیز 90/0کل دو مهارت ) ،مجموعو در (81/0توپی ) هایمهارت

. روایی سازه و مدل شدگزارش  (α=0.63)توپی هایمهارتو برای ( α=0.63) یجایهجابهایمهارت

  .تأیید شد 2ییدینیز با استفاده از تحلیل عاملی تأ TGMD-3عاملی آزمون دو

در  TGMD-3آزمون جی نسهای روانبه بررسی ویژگیجامع  در پژوهشی( 2016) واگنر و همکاران

ربه با دو آیتم ض ،TGMD-3 آلمانی نسخةدر  پرداختند.نفر  189به تعداد کودکان سالم آلمانی نمونة 

نبودن ندیدن و آشنا، آموزشنبودن این آیتم در ورزش این کشوربب رایجسدست به یک توپ ثابت به

آزمون این آلمانی  ترجمة .توپی حذف شدهایمهارتآزمون ، از خردهکودکان آلمانی با این مهارت

 94/0برابر با  جاییهجاب هایمهارت دردو هفته  با فاصلةرا جدد بسیار باالیی آزمون م -پایایی آزمون

 درو  89/0 برابر با جاییهجاب هایمهارتدر  هاارزیاببینتوافق ، 98/0برابر با  توپی هایمهارتدر  و

برای ارزیاب را و همکاران توافق درون عالوه واگنرهب نشان داد. 97/0برابر با  توپی هایمهارت

گزارش کردند. همسانی  99/0 برابر با توپی هایمهارتو برای  97/0برابر با  جاییهجاب هایمهارت

 توپی هایمهارتدر ، 76/0برابر با  جاییهجاب هایمهارتدرونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در 

تأیید شدند؛ اما جنبة نیز با استفاده از تحلیل عاملی  عاملی آزمون و روایی سازهمدل دو ،89/0برابر با 

 هایآزمونآلمانی  واگرا( بین هر دو نسخة) واگنر و همکاران مربوط به روایی افتراقی مطالعة برجستة

TGMD-3و M-ABC-2 آزمون برقرار بود که  بین نمرات این دو یهمبستگی ضعیف تا متوسط .بود

( 2017و همکاران ) 3استوان .(16) کندنسخه حمایت می ی واگرا بین این دواز روای نتایج حاصل

کودک  178روایی سازة ابزار را بین و همسانی درونی و کردند را ترجمه  TGMD-3اسپانیایی  نسخة

ند. مدل بود 89/0برابر با  پایایی باالیی ها دارایشاخص سالة اسپانیایی بررسی کردند. همة 11 اتسه 

کار گرفته بنیادی بهحرکتی  هایمهارتعاملی برای مقیاس و مدل تکدوعاملی برای هر دو خرده

راستا عاملی استوان همداری مدل تکقبولی داشتند و معنابرازش قابل هایشاخصهر دو مدل  .ندشد

                                                           
1. Valentini  

2. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

3. Estevan 
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 آزمونگربه ارزیابی پایایی درون( 2013و همکاران ) 1رینتاال .(17) اولریخ بود وبستر ومطالعة با نتایج 

 374کودک فنالندی که ازبین  60شده در ضبطازطریق اجراهای ویدئویی  TGMD-3 آزمونگربین و

 (62/0 -75/0قبول )توافق کاپای قابل. ضریب ودند، پرداختندسال انتخاب شده ب نُه تا کودک سه

درصد باالی توافق همکاران  درصد قرار گرفت. رینتاال و 83/0-91/0 عالوة درصد توافق در دامنةهب

، نتایج مجموعها را گزارش کردند. درارزیابقبول برای توافق بینقابلآزمونگر و مقادیر متوسط تا درون

 .(18) فنالندی بود در نمونة TGMD-3قبول ها حاکی از پایایی قابلآن پژوهش

 TGMD-2تر به بررسی روایی و پایایی و هنجاریابی ( پیش2014و همکاران ) فرخی، در ایران

و روایی  ارزیاب(، درون65/0-81/0) زمونبازآ –آزمون (،74/0-80/0) همسانی درونیها آن پرداختند.

 پایایی نسخة به بررسی روایی و (2017محمدی و همکاران ) . اخیراً(19) یید کردندسازة آزمون را تأ

 80/0 از محتوایییی خص رواشا اند.کودکان اهوازی در ایران پرداخته در نمونة TGMD-3سوم آزمون 

، 85/0ترتیب برابر با ، بهجایی، توپی و کل آزمونههای جابآزمونهمسانی درونی خرده، پایایی تا یک

ایب پایایی ند. ضردست آمدهب 95/0 و 94/0، 92/0برابر با  آزمونباز –پایایی آزمون و 91/0 و 85/0

 99/0و  99/0، 98/0برابر با  ترتیبجایی، توپی و کل آزمون بهههای جابآزمونارزیاب برای خردهدرون

ی سازه، طرح دوعاملی برای ارزیابی روای. نددست آمدهب 98/0 و 98/0، 97/0برابر با  ارزیابو پایایی بین

، مثبت و باال سن ها باآزمون. ضرایب همبستگی خردهیید شدریق تحلیل عاملی تأییدی تأطاولریخ از

یست و نتایج حمدی و همکاران نمایندة کل کشور ایران ن. با توجه به اینکه جامعة پژوهش م(20) بود

سنجی های روانکی از موارد اساسی در بررسی جنبهیهمچنین، و  پژوهش محدود به جامعة اهواز است

، ارزیابی اضرهش حپژوافیایی است، هدف دادن تنوع فرهنگی، اقتصادی و جغرقرار یک ابزار، موردتوجه

ه سالة تهرانی ( در کودکان هفت تا نTGMD-3سوم  پایایی نسخة روایی وسنجی )های روانجنبه

  است.

 

 پژوهش روش
ت مقطعی طی دورة زمانی صورها بهزنوع توصیفی و طرح پژوهش، مقطعی بود. دادها روش پژوهش

سالم شهر  نفر از کودکان هفت تا نه سالة 234کنندگان پژوهش . شرکتآوری شدندجمع مشخص

مناطق مرکزی و جنوب شرقی تهران انتخاب شدند. صورت تصادفی از مدارس بهند که تهران بود

های هآوری دادابزار جمعخارج شدند.  از پژوهشبینایی  ومشکالت جسمانی، اسکلتی  کان دارایکود

ساله  10کودکان سه تا  درشت( را در) حرکتی بنیادی هایمهارتبود که  TFMD-3آزمون  پژوهش

بندی شده مقیاس هستند، طبقهیرمجموعة دو خردهمهارت حرکتی که ز 13آزمون به کند. ارزیابی می

                                                           
1. Vintala  
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ن، پرش جفت افقی دویدکردن، سکسکهلیرفتن، لیدویدن، یورتمه جایی شاملهجابهایمهارتاست. 

ت فورهند با یک دس ه با دو دست به یک توپ ثابت، ضربةضربتوپی شامل هایمهارتو  و سرخوردن

دادن پاها، گرفتن کردن با یک دست بدون حرکتوسط خود فرد رها شده است، دریبلبه توپ که ت

کدام نه هستند. هرپرتاب توپ از باالی شانه و زیر شا دست، ضربه به یک توپ ثابت با پا و توپ با دو

صحیح  گوی مناسب والکه هستند  یاجرایمالک  شامل سه تا پنج درشتحرکتی  مهارت 13از این 

 هر آیتم حرکتی است در یهای اجرایدقیق مالک دهند. آزمون نیازمند مشاهدةنشان میحرکت را 

با ون مطابق است. انجام آزمنیاز دقیقه زمان  20تا  15به که برای انجام کامل آن برای هر فرد 

قبل از انجام آزمون و ارزیابی هر کودک، آزمونگر آموزش  بود که صورتبدین ییدستورالعمل اجرا

داد. بعد از آموزش کالمی و برای هر فرد انجام مینمایش تکنیک صحیح اجرای مهارت را  کالمی و

 ،سپس اجرا کند. یک کوشش آزمایشی را درکودک مجاز بود هر مهارت  ،زمونگرآنمایش مهارت توسط 

 ،شد. اگر کودکی در درک صحیح حرکت مشکل داشتای ثبت امتیاز وی انجام میدو کوشش اصلی بر

و یک  ، نمرةمالک اجرایی ورت مشاهدةصتوانست انجام بدهد. دریگر نیز مییک کوشش آزمایش د

که آزمونگر  شد. هر مهارت دارای یک نمرة خام است، نمرة صفر برای کودک ثبت میصورتایندرغیر

مهارت خام هر  رةآوردن نمدستهبرای ب آید،دست میمعیار را که از هر دو کوشش او بهکل نمرات هر 

 . کندهم جمع می با

آید. دست میههای مربوطه بکه از جمع نمرات آیتم آزمون دارای یک نمرة خام کلی استهر خرده

توپی بین  هایمهارتآزمون و نمرات کلی خرده 46جایی بین صفر تا هآزمون جابنمرات کلی خرده

ش از استفاده از آزمون، فرم پی (.7) است 100 خام کلی آزمون بین صفر تا نمرة و است 54 صفر تا

ز روش ترجمة مستقل اد و برای صحت ترجمه مقاله ترجمه شول ا دهی آزمون توسط نویسندةنمره

مة معاونت پژوهشی ادارة کل ناقبل از اجرای آزمون، موافقت. (21، 22)استفاده شد معکوس  دوگانة

. ندشد موافقت کودک دریافت والدین و نامةستان تهران، مدیران مدارس، رضایتپرورش اوآموزش

ویی با یک دوربین ئو ضبط وید انجام شد باال شده دربا دستورالعمل ذکرمطابق  پروتکل اجرای آزمون

یی اجراها م انجام شد. ضبط ویدئوها توسط آزمونگر دوتفیلمبرداری از نمای پهلو برای تمامی مهار

ارزیابی پایایی  برای .ارزیاب انجام گرفتارزیاب و درونینب برای انجام تحلیل پس از آزمون برای توافق

دو جنس انتخاب  ها و هرصورت تصادفی ازبین گروهها بهنفر از آزمودنی 47بین آزمونگرها )توافق( 

گذاری ها را تحلیل و نمرهورت مستقل اجرای این آزمودنیصیک زمان و به شدند و دو آزمونگر در

ل دیگر ارزیاب یک تحلیی اول، یکی از آزمونگرها برای پایایی درونگذاره از نمرهما دو کردند. با فاصلة

نفر  31آزمون مجدد  –ارزیابی پایایی آزمون صورت مستقل انجام داد. براینفر به 47از اجراهای این 

اجرا ا روز دوبار آزمون ر 10با فاصلة زمانی هفت تا  صورت تصادفی انتخاب شدند وها بهاز آزمودنی
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 از نمرات خام برای محاسبة .ها آزمون گرفته شداز آن کردند و توسط آزمونگر اول مجدداً

ر د. آمارهای توصیفی برای هاستفاده ش TGMD-3 کل ،همچنین جایی و توپی وههای جابآزمونخرده

همسانی درونی ابزار با استفاده . پسران محاسبه شدند صورت جداگانه برای دختران وگروه سنی و به

 ،جایی و همچنینهتوپی و جاب هایمهارتهای مقیاسآلفای کرونباخ برای هریک از خردهاز ضریب 

. ضریب پایایی پسران محاسبه شد های سنی در دختران وتفکیک گروهبه TGMD-3برای کل ابزار 

، 90/0مساوی یا بیشتر از ضریب پایایی ل و قبوعنوان حداقل پایایی قابل، به70/0مساوی یا بیشتر از 

با استفاده از ضریب آزمونگر درون -ینب . پایایی )توافق(دنشوآل محسوب میعنوان پایایی ایدهبه

آزمونگر و های بینای برای توافقطبقهرون. ضرایب همبستگی دبررسی شد 1ایطبقههمبستگی درون

متوسط تا خوب و مقادیر باالتر  75/0تا  40/0 ضعیف، مقادیر بینعنوان به 40/0آزمونگر کمتر از درون

آزمون مجدد ازطریق همبستگی  -(. پایایی آزمون23) شوندعنوان عالی درنظر گرفته میهب 75/0از 

 (.24) پیرسون برای دو ارزیابی صورت گرفت

تحلیل عاملی با استفاده از تکنیک  ،ساختار عاملی این آزمون و TGMD-3 برای ارزیابی روایی سازة 

آمده پرداخته شد. بارهای دستههای بسازهو زیر عاملی آزمونبه تأیید روایی سازه، مدل دوییدی تأ

تناسب کلی  ند.شونظر گرفته میل معیار پارامتر درعنوان حداقبهیا بیشتر  40/0شده ملی استانداردعا

 شود.دو بررسی میداری کایمعنا، ابتدا برمبنای نبود یخعاملی اولرارزیابی ساختار دوها برای داده

های باال در حجم نمونه گیرد وثیر حجم نمونه قرار میتأشدت تحتبه خی دو شاخص کهازآنجایی

خ ازطریق تکنیک تحلیل عاملی اولریاست، ارزیابی مدل دو این شاخص بسیار باال معنادارنبودناحتمال 

ها عبارت بودند از: شاخص که این شاخص ی برازش انجام گرفتهاشاخص ، ازطریق سایرییدیعاملی تأ

میانگین مجذور خطای  و ریشة 2ای )ای جی اف آی( شدهنیکویی برازش اصالح ،نیکویی برازش

شمار ، برازش خوب به95/0تر از بزرگ جی اف آیو  90/0تر از بزرگ ای جی اف آیمقادیر  .3برآورد

 و شاخص برازش تطبیقی 4ان ان اق آی نشدهدر شاخص برازش هنجار 95/0 تر ازآیند. مقادیر بزرگمی
در شاخص برازش  .(25) شوندخوب تلقی می، 6آی اف آی یندهشاخص برازش فزا و 5سی اف آی

و میانگین مجذور خطای برآورد  و در شاخص ریشة 90/0 تر ازمقدار بزرگ ،7ان اف آی شدههنجار

قبول و مقادیر ، قابل08/0 تر ازمقدار پایین، ماندهمجذور باقی استانداردشدةمیانگین  شاخص ریشة

                                                           
1. Intra-Inter Correlation Coefficient (ICC) 

2. Adjusted Goodness of Fit Index 

3. RMSE 

4. Non-Normed Fit Iindex  

5. Comparative Fit Index 

6. Incremental Fit Index  

7. Normed Fit Index 



   1398 تابستان، 63فتار حرکتی شماره ر                                                                                                 134

رشدی روایی که این مقیاس جنبة رشدی دارد، آنجایی(. از26شوند )، خوب تلقی می06/0 تر ازپایین

ضریب همبستگی توپی با استفاده از جایی و هجاب هایمهارتهای آزموننمرات خردهارتباط بین سن و 

بندی معادالت ساختاری با استفاده از تکنیک مدلهای آماری حلیلوتتمامی تجزیه. پیرسون تعیین شد

نظر درداری در تمامی محاسبات آماری سطح معنا و انجام شد 23نسخة  2ایموسافزار در نرم 1سم

 گرفته شد. 
 

 نتایج 
یستگی حرکتی و نمرة کل شاجایی توپی و جابه هایمهارتآزمون میانگین خرده جدول شمارة یک،در 

 ارائه شده است.  هسال کودکان هفت تا نه
 

 ن کل آزمو جايی و نمرةتوپی و جابه هایمهارتآزمون میانگین خرده -1 جدول

  سن
 جايیهمهارت جاب مهارت دستکاری

 پسر دختر پسر دختر

 هفت
23/19 میانگین  36/21  15/20  10/20  

35/3 انحراف معیار  82/2  93/2  28/2  

 هشت
43/25 میانگین  26/21  43/21  80/20  

87/1 انحراف معیار  62/3  58/1  67/0  

 نه
09/22 میانگین  50/23  53/21  29/20  

31/2 انحراف معیار  94/2  63/1  61/2  

35/0 (rهمبستگی با سن )  27/0  26/0  28/0  
 

های توپی آزمون مهارتة خام خردهمیانگین نمرکه نشان داد  شمارة یک شده در جدولئهارا هاییافته

دهندة شانن های خام باالترجایی است. نمرههآزمون جابدر کودکان هفت تا نه سال باالتر از خرده

رشدی  که این آزمون جنبةازآنجایی (.ها هستند )جدول شمارة یکآزمودنی شایستگی حرکتی بیشتر

ها با استفاده از آزمون ضریب مقیاسرة خردههمبستگی سن و نم ای،، برای بررسی روایی سازهدارد

 برای شمارة یک جدول نتایجاست.  شمارة یک ارائه شدهو در جدول شده ی پیرسون محاسبه گهمبست

 هایمهارتآزمون خردهسن و میانگین نمرات خام در  یرمتغضریب همبستگی پیرسون بین آزمون 

داری را نشان متوسط و معنا ابطةر TGMD-3کل آزمون  وایی ججابه هایمهارتزمون آخردهتوپی، 

                                                           
1. SEM  

2. Amos  
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افزایش یافت که این  ها نیزها، میانگین عملکرد آزمودنیسن آزمودنیبا افزایش  ،بیانی بهتربه  داد.

 (.)جدول شمارة یکدارد تأکید  TGMD-3 1بر ماهیت رشدیموضوع 

تگی بستگی پیرسون، ضریب همبسآزمون مجدد با استفاده از روش ضریب هم –پایایی آزمون نتیجة

 شده است.ارائه  زوجی در جدول شمارة دو Tو آزمون  طبقه ای درون
 
 

 TGMD-3 های سازةمقیاسبررسی ثبات خرده -2 جدول

 نام سازه
نماد 
 سازه

تعداد 
 شاخص

ضريب 
همبستگی 

 پیرسون

-ضريب همبستگی درون

 طبقه ای
 ارزش پی

 زوجی -تی

 Ma 7 84/0 81/0 41/0 مهارت دستکاری

 Mo 6 73/0 65/0 12/0 جاییهمهارت جاب
 24 79/0 78/0 32/0 (TGMD-3کل )

 

ست، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی مشخص ا دو شمارةکه در جدول طورهمان

پاسخ  توافق نتیجةبودن دهندة باالاست که نشان 60/0 تر ازها بزرگسازهای برای همة زیرخوشهدرون

 05/0تر از زوجی نیز بزرگ T از آزمون حاصل ارزش پی مقدار ،و همچنین ها استکودکان به سازه

ایب ضرست. ا هاآزمودنیبار سنجش  ها در هرسازه دارنبودن میانگین نمرةدهندة معناکه نشان است

 برایکه نشان داد  ایخوشهبا استفاده از ضریب همبستگی درون هاارزیابمربوط به پایایی درون

ها و پایایی بین ارزیاب 91/0و  92/0، 89/0ترتیب به جایی و کل آزمونههای توپی، جابآزمونخرده

همسانی هار و شمارة پنج، شمارة سه، شمارة چدر جداول  .نددست آمدهب 87/0و  89/0 ،85/0ترتیب به

 درونی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ ارائه شده است.
 

 آن هایمقیاسخرده و توپی هایمهارت مقیاس برای کرونباخ آلفای ضريب -3جدول 

 کل مقدار ضريب آلفا تعداد سن مقیاسخرده

 ضربه با دو دست
7 80 86/0 

76/0 8 65 74/0 

9 92 69/0 

 فورهند ضربة
7 80 81/0 

74/0 8 65 67/0 

9 92 75/0 

     

                                                           
1. Developmental Validity  
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 آن هایمقیاسخرده و توپی هایمهارت مقیاس برای کرونباخ آلفای ضريب -3جدول ادامة 

 کل مقدار ضريب آلفا تعداد سن مقیاسخرده

 دریبل درجا
7 80 85/0 

79/0 8 65 87/0 

9 92 65/0 

 کردن توپدریافت
7 80 74/0 

81/0 8 65 83/0 

9 92 88/0 

 ضربه با پا
7 80 81/0 

72/0 8 65 65/0 

9 92 70/0 

 پرتاب توپ از باالی شانه
7 80 78/0 

83/0 8 65 83/0 

9 92 89/0 

 پرتاب توپ از باالی شانه
7 80 67/0 

70/0 8 65 69/0 

9 92 89/0 

 77/0 کل

 
 آن هایقیاسمخرده و جايیهجاب هایمهارت مقیاس برای کرونباخ آلفای ضريب -4 جدول

 کل آلفامقدار ضريب  تعداد سن مقیاسخرده

 دویدن

7 80 74/0 

75/0 8 65 67/0 

9 92 83/0 

 رفتنیورتمه

7 80 76/0 

80/0 8 65 86/0 

9 92 79/0 

 

 کردنلیلی

7 80 69/0 

74/0 8 65 88/0 

9 92 66/0 

 دویدنسکسکه

7 80 84/0 

76/0 8 65 69/0 

9 92 77/0 
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 آن هایقیاسمخرده و جايیهجاب هایمهارت مقیاس برای کرونباخ آلفای ضريب -4جدول ادامة 

 کل مقدار ضريب آلفا تعداد سن مقیاسخرده

 پرش افقی

7 80 91/0 

84/0 8 65 84/0 

9 92 78/0 

 خوردنسر

7 80 69/0 

75/0 8 65 74/0 

9 92 82/0 

 77/0 کل

 

 تفکیک جنسیتبه  TGDM-3هایمقیاسضريب آلفای کرونباخ برای خرده -5جدول 

 تعداد زيرگروه
 مقیاسخرده

 جايیهمهارت جاب دستکاری(مهارت توپی)

 78/0 74/0 137 دختر

 85/0 69/0 100 پسر

 

ب ضرایتغییرات  که دامنةنشان داد  شمارة سه، شمارة چهار و شمارة پنج جداولشده در ارائه هاییافته

میانگین  است. 91/0 تا 67/0جایی در سه گروه سنی از هجاب هایمهارتمقیاس در خردهآلفای کرونباخ 

با  مقدار این شاخص برای کل این مقیاس برابر واست  84/0 تا 74/0این ضریب در کل کودکان از 

کند. یید میجایی تأهجاب هایمهارتکه مقدار این ضریب پایایی محتوا را برای مقیاس  است 77/0

. است 89/0 تا 65/0توپی در سه گروه سنی از  هایمهارتمقیاس دامنة تغییرات این ضریب در خرده

و مقدار این شاخص برای کل این مقیاس  است 79/0 تا 70/0میانگین این ضریب در کل کودکان از 

کند. یید میتوپی تأ هایمهارتس که مقدار این ضریب پایایی محتوا را برای مقیا است 77/0با  برابر

و از قبول قابل تفکیک جنسیتبه TGMD-3های مقیاسب آلفای کرونباخ برای خردهضری ،همچنین

 . بیشتر است 7/0

تفکیک به TGMD-3های مقیاسخرده گیریشمارة شش، میانگین و خطای معیار اندازهدر جدول 

 گروه سنی نشان داده شده است. 
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 تفکیک گروه سنیبه TGMD-3های مقیاسخرده گیریمیانگین و خطای معیار اندازه -6جدول 

 جايیههای جابمهارت های توپی )دستکاری(مهارت آماره گروه سنی

 هفت

 80 80 تعداد

 13/20 00/20 میانگین

 30/0 37/0 گیریخطای معیار اندازه

 70/2 31/3 انحراف معیار

 هشت

 65 65 تعداد

 07/21 05/23 میانگین

 20/0 45/0 گیریخطای معیار اندازه

 65/0 63/3 انحراف معیار

 نه

 92 92 تعداد

 07/21 61/22 میانگین

 22/0 27/0 گیریخطای معیار اندازه

 12/2 64/2 انحراف معیار

 

توان نتیجه شمارة یک میمقیاس، از جدول به این دو خردهشکل نمرات مربوط ایبا فرض توزیع زنگوله

درصد  68 جایی حدودهجاب مقیاس توپی وساله، در دو خردهکه برای مثال دربین کودکان هفتگرفت 

 دارند. 43/20 تا 83/19و  37/20 تا 63/19ترتیب بین افراد نمراتی به از

با  TGMD-3 مقیاس به مربوط شدةاستخراج هایعامل ییدیتأ عاملی تحلیل به، قسمت این در

 پرداخته شد. ایموس افزاردر نرم به روش سم بندی معادالت ساختاریاستفاده از تکنیک مدل
 

 TGMD-3مهارت دستکاری  یکويی برازش مدل تحلیل عاملی سازةهای نشاخص -7جدول 

نوع شاخص نیکويی 

 برازش

 حدود شاخص

برای برازش 

 قبولمورد

 حدود شاخص

برای برازش 

 خوب

 شاخص نیکويی

برازش 

 شدهمشاهده

 نتیجه

 X(df)2 مقدار آمارة
به  2X نسبت آمارة

آزادی کمتر از  درجة
5 

 2X نسبت آمارة
 3آزادی  به درجة

 برازش خوب (14) 58/38
value-P  2آزمونX 05/0> برازش نامناسب 

 به درجة 2X نسبت آمارة
 آزادی

 برازش خوب 75/2

RMSEA  07/0 05/0کمتر از  08/0کمتر از 
برازش 

 موردقبول

P(RMSEA<0.05)  03/0 1/0بیشتر از  05/0بیشتر از 
برازش 

 موردقبول
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 TGMD-3حلیل عاملی سازة مهارت دستکاری تهای نیکويی برازش مدل اخصش -7جدول ادامة 

نوع شاخص نیکويی 

 برازش

 حدود شاخص

برای برازش 

 موردقبول

 حدود شاخص

برای برازش 

 خوب

 شاخص نیکويی

برازش 

 شدهمشاهده

 نتیجه

CFI  91/0 95/0بیشتر از  90/0بیشتر از 
برازش 

 موردقبول

NNFI  91/0 95/0بیشتر از  90/0بیشتر از 
برازش 

 موردقبول

GFI  برازش خوب 95/0 90/0بیشتر از  85/0بیشتر از 

AGFI  برازش خوب 91/0 90/0بیشتر از  85/0بیشتر از 

 

 ةهم ازلحاظ مدل این ،(شمارة هفت )جدول برازش نیکویی هایشاخص به مربوط مقادیر به توجه با

 قبولیقابل حداقل و خوب سطح در ،پژوهش این هایداده به توجه با و برازش نیکویی هایشاخص

 است دوکای آزمونارزش پی  ندارد خوبی برازش مدل این دهدمی نشان که شاخصی تنها د.دار قرار

برازش مدل شاخص نیکویی  شمارة هشت، در جدول .باشد زیاد ةنمون حجم تواندمی آن دلیل که

 ارائه شده است. TGMD-3جایی همهارت جاب تحلیل عاملی برای سازة

 
 TGMD-3جايی همهارت جاب یکويی برازش مدل تحلیل عاملی سازةشاخص ن -8 جدول

نوع شاخص نیکويی 

 برازش

 حدود شاخص

برای برازش 

 قبولمورد

 حدود شاخص

برای برازش 

 خوب

 شاخص نیکويی

برازش 

 شدهمشاهده

 نتیجه

 X(df)2 مقدار آمارة
به  2X نسبت آمارة

آزادی کمتر از  درجة

5 

 2X نسبت آمارة

آزادی  به درجة

3 

 برازش خوب (9) 45/13

value-P  2آزمونX 14/0 برازش خوب 

 به درجة 2X آمارة نسبت

 آزادی
 برازش خوب 49/0

RMSEA  برازش خوب 04/0 05/0کمتر از  08/0کمتر از 

P(RMSEA<0.05)  برازش خوب 50/0 1/0بیشتر از  05/0بیشتر از 

CFI  برازش خوب 96/0 95/0بیشتر از  90/0بیشتر از 

NNFI  93/0 95/0بیشتر از  90/0بیشتر از 
برازش 

 قبولمورد

GFI  برازش خوب 98/0 90/0بیشتر از  85/0بیشتر از 

AGFI  برازش خوب 95/0 90/0بیشتر از  85/0بیشتر از 
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 ازلحاظ مدل این ،در جدول شمارة هشت برازش نیکویی هایشاخص به مربوط مقادیر به توجه با

قابل حداقل و خوب سطح در ،پژوهش این هایداده به توجه با و برازش نیکویی هایشاخص ةهم

 بارهای تمامجایی و جابه توپی هایمهارتهای که برای مؤلفهها نشان داد یافته .دارد قرار قبولی

 این. را دارا هستند 40/0 از بیشتر استاندارد عاملی بارهای مقدار و (P < 0.01) هستند دارامعن عاملی

 و اندگرفته قرار درستیبه خودشان جای در مقیاسخرده این هایشاخص که است معنیبدینمطلب 

 هستند. برخوردار مناسبی ایسازه روایی ازها سازه این

در  ،همراه بارهای عاملی استانداردبه  TGMD-3جاییهمهارت جاب مدل تحلیل عاملی تأییدی سازة

 . ه استارائه شد شکل شمارة یک

 

 
 TGMD-3 بندی تأيیدی سازةمدل -1 شکل
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 TGMD-3 ملی سازةعاشاخص های نیکويی برازش مدل تحلیل  -9جدول 

نوع شاخص نیکويی 
 برازش

 حدود شاخص
برای برازش 

 قبولمورد

 حدود شاخص
برای برازش 

 خوب

 شاخص نیکويی
برازش 

 شدهمشاهده
 نتیجه

 X(df)2 مقدار آمارة
به  2X نسبت آمارة

آزادی کمتر از  درجة
5 

 2X نسبت آمارة
 3آزادی  به درجة

 برازش خوب (64) 31/97
value-P  2آزمونX 05/0> قبولبلبرازش غیرقا 

 به درجة 2X نسبت آمارة
 آزادی

 برازش خوب 52/1

RMSEA  برازش خوب 04/0 05/0کمتر از  08/0کمتر از 
P(RMSEA<0.05)  برازش خوب 57/0 1/0بیشتر از  05/0بیشتر از 

CFI  برازش خوب 92/0 95/0بیشتر از  90/0بیشتر از 
NNFI  برازش موردقبول 91/0 95/0بیشتر از  90/0بیشتر از 

GFI  برازش خوب 94/0 90/0از بیشتر  85/0بیشتر از 
AGFI  برازش خوب 92/0 90/0بیشتر از  85/0بیشتر از 

 

 مةه ازلحاظ مدل این ،شمارة نُه در جدول برازش نیکویی هایشاخص به مربوط مقادیر به توجه با

 قبولیقابل حداقل و خوب سطح در ،پژوهش این هایداده به توجه با و برازش نیکویی هایشاخص

 است دوکای آزمون ارزش پی ،داردن خوبی برازش مدل این دهدمی نشان که شاخصی تنها. دارد قرار

 .باشد زیاد ةنمون حجم تواندمی آن دلیل که
 

 TGMD-3 مدل تحلیل عاملی سازة (استاندارداری بارهای عاملی )غیردبررسی معنا -10جدول 

 مسیر
برآورد بار 

عاملی 
 استانداردغیر

برآورد 
بار عاملی 
 استاندارد

خطای 
استاندارد 

 برآورد

مقدار 
 تی آمارة

 ارزش پی

MaS1 <--- Ma 00/1  51/0  - - - 
MaS2 <--- Ma 47/1  55/0  26/0  69/5  01/0> 
MaS3 <--- Ma 87/0  43/0  18/0  87/4  01/0> 
MaS4 <--- Ma 60/0  52/0  11/0  49/5  01/0> 
MaS5 <--- Ma 88/0  50/0  17/0  37/5  01/0> 
MaS6 <--- Ma 56/1  62/0  26/0  07/6  01/0> 
MaS7 <--- Ma 06/1  61/0  18/0  00/6  01/0> 
MoS1 <--- Mo 00/1  42/0  - - - 
MoS2 <--- Mo 80/1  50/0  43/0  21/4  01/0> 
MoS3 <--- Mo 52/1  42/0  39/0  87/3  01/0> 
MoS4 <--- Mo 46/2  54/0  57/0  32/4  01/0> 
MoS5 <--- Mo 81/1  44/0  46/0  96/3  01/0> 
MoS6 <--- Mo 98/0  44/0  25/0  94/3  01/0> 
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 عاملی بارهای مقدار و هستند دارامعن عاملی بارهای تمام شود،می مشاهده 10 در جدول طورکههمان

 جای در هامقیاس این هایشاخص که است معنیبدینمطلب  این .را دارند 40/0 از بیشتر استاندارد

 .است برخوردار مناسبی ایسازه روایی از سازه این و اندگرفته قرار درستیبه خودشان

شان  TGMD3آزمون دوم دل م یدییأت یعامل لیتحل جینتا س برازش ازمدل  نیاکه داد ن  یخوب اریب

. (11)جدول شــمارة  برخودارند یقبولقابل ریمقاد از یبرازندگ یهاشــاخص یتمام و اســت برخوردار

ـــورتهبهای مدل امترپار یتمام ،نیهمچن  مربوط به خود را یها( عامل> P 0.001) یمعنادار ص

 . دارند قرار( 3/0) قبولقابل مقدار از باالتر زین یعامل یبارها یتمام و کنندیم ییگوشیپ
 

  TGMD-3عاملی های نیکويی برازش مرتبة دوم برای مدل دومقادير شاخص -11 جدول

RMSEA GFI PGFI NFI CFI IFI RMR χ2/df df χ2 
های شاخص

 برازش

047/0 939/0 66/0 8/0 919/0 92/0 1/0 52/1 64 305/97 
مدل 

 عاملیدو

<08/0 >95/0 > 90/0  > 90/0  >95/0 >95/0 <08/0 
بین 
2-5 

--
--
-- 

---- 
مقدار 

 قبولقابل

 
همراه بارهای عاملی به TGMD-3 تحلیل عاملی تأيیدی سازة دوم مرتبة مدل نهايی -2 شکل

 استاندارد



  431                                                                                   حرکتی ... هایروايی و پايايی آزمون رشد مهارت

ای( )پایایی سازهای است. نتایج بررسی پایایی سازه سنجی یک سازهدیگر از موارد مهم در روانیکی 

؛ یعنی TGMD-3 های آزمون ای در هرکدام از سازهب بود که مقدار ضریب پایایی سازهترتیبدین

بود.  71/0با  جایی برابرهجابهایمهارتمقیاس خرده و در 74/0توپی برابر با  هایمهارتمقیاس خرده

توان شده است، می 70/0ها بیشتر از ای هرکدام از این سازهمقدار ضریب پایایی سازه با توجه به اینکه

 ای خوبی برخوردارند.ایایی سازهها از پکه این سازهگفت 

 

 گیریو نتیجهبحث 
در کودکان هفت  TGMD-3ابزار  سنجی )روایی و پایایی(های روانبررسی جنبه ،حاضر هدف مطالعة

یافتن رای اطمینانهای مختلف پایایی ابزار، ببود. در بخش مربوط به بررسی جنبهتهرانی  تا نُه سالة

با استفاده از آلفای کرونباخ  TGMD-3نتایج مربوط به همسانی درونی  ،های آزمونآیتم از همگنی

عنوان به 90/0 مساوی یا بیشتر ازضریب  واست  70/0ول این شاخص قبارزیابی شد. حداقل مقدار قابل

 هایمهارتدر  91/0تا  67/0 دامنةحاضر دارای  ج همسانی درونی نمونةنتای .آل استپایایی ایده

 بود. 77/0 برابر با کل نمونه برای این مهارت میزان این شاخص در وسنی  سه ردة جایی در هرهجاب

سنی و میزان این شاخص در کل  ردة در هر سه توپی هایمهارت در 89/0 تا 65/0 ، دامنةهمچنین

 اخیر مطالعة راستا بابود. نتایج همسانی درونی در این مطالعه هم 77/0برابر با  نمونه برای این مهارت

TGMD-3( 15، 16، 27( و سه مطالعة دیگر )20در ایران) آمده در سطح خوب ستدهبود و ضرایب ب

و معیارهای  هامهارتهمسانی باالی  کنندةو منعکس ندیید کردرا تأیایی محتوای ابزار پاقبول، قابل و

 بودند. TGMD-3 اجرای

گیری ازهاندرود متغیر موردکه انتظار می یهایپایایی آزمون آزمون، معموالًباز –آزموننتایج پایایی برای 

آزمون مجدد ارزیابی  –گیری زمانی یا آزمونت زمان معینی تغییر نکند، به شیوة نمونهها در مدآن

بودن توافق بازآزمون باال –دو زمان متفاوت است. نتایج آزموندر ود که بررسی ثبات نتایج آزمون شمی

داد. ضرایب باالی همبستگی نشان روز  12 تا 10 زمانی معین فاصلة کودکان را در بار آزمون نتایج دو

-TGMDو کل مقیاس  مقیاسو خردهبرای هر دای خوشهضریب همبستگی درون ،و همچنینپیرسون 

. این نتایج باالی این آزمون استپایایی و ثبات زمانی  دهندةنشان ،و بازآزمونبین مراحل آزمون  3

 ،( و همچنین20کودکان اهواز ) در ایران روی نمونة TGMD-3جدید  نسخة اخیر راستا با پژوهشهم

 بود.( 15، 16، 27ا نتایج در جوامع دیگر )براستا هم

شده برای پایایی و مقادیر گزارشارزیاب باال بود درون و ارزیابضرایب پایایی بین ،حاضر در مطالعة

بی مستقل دو ارزیا جایی و توپی مقادیر مناسبی بودند.هجاب هایمهارتارزیاب در ارزیاب و بیندرون

ی بسیار کمی را نشان داد. ارزیابپذیری جایی و توپی تغییرهجاب هایمهارتروی ارزیاب در یک زمان 
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بع پذیری بسیار کمی را نشان داد. یکی از مناتغییر ماهه نیزیک آزمونگر در دو زمان با فاصلة زمانی دو

ها توافق بین ارزیاب .گذاری استهای نمرهدهد، اشتباهتأثیر قرار میخطا که نمرات یک آزمون را تحت

این نتایج با مطالعة  .ز پایایی آزمون اطمینان حاصل شودا باال باشد تا در یک آزمون مشابه باید

ارزیاب در درون و ارزیابنتایج پایایی بین ( و با20در ایران )کودکان اهوازی  نمونة در  TGMD-3اخیر

و کاربری باالی این  TGMD-3قوت آزمون راستا بود. یکی از نقاط( هم15، 16، 18دیگر )جوامع 

دهی این یوة نمرهو وضوح دستورالعمل اجرایی و ششفافیت ، مختلف جهانهای آزمون در فرهنگ

توانند از آن استفاده می های گوناگون، افراد در زمینهعنوان ابزاری استانداردمجموعة آزمون است که به

 کنند.

و  ییدی استفاده شد. تمامی بارهای عاملی معنادار بودندرسی روایی سازه از تحلیل عاملی تأبرای بر

و عامل دوم پی( تو هایمهارتهای حرکتی عامل اول )عامل آیتم معنی است که همیاین مطلب بدین

های مربوطه روی عامل هامهارتاند و بارگیری درستی در جای خود قرار گرفتههب جایی(هعامل جاب)

های مربوط به شاخص تمامی نتایج ،عالوههب کند.حمایت می  TGMD-3مدل دوعاملی پیشنهادشدة از

 TGMD-3نشانگر نیکویی برازش نمرات و قبول استمدل قابل -دوجز آمارة کایهب -نیکویی برازش

، ییدی و اکتشافی و همچنینبا توجه به نتایج تحلیل عاملی تأ ،بنابراین ؛عاملی استدر مدل دو

( و نتایج تحلیل 20ایران ) دراخیر این ابزار  راستا با مطالعةو هم TGMD-3های نیکویی برازش شاخص

جایی هتوپی و جاب هایمهارتعاملی، مدل دواز (، مطالعة حاضر 17-15ن ابزار در جوامع دیگر )عاملی ای

ربوط مکند؛ اما نتایج ساله حمایت می 10 تاحرکتی درشت در کودکان سه  هایمهارتبرای سنجش 

 نفری در 807 ( روی نمونة2017اولریخ و وبستر )به تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در مطالعة 

زش عاملی براو مدل تککند رکتی درشت حمایت میمهارت حبا نام عاملی جامعة آمریکا، از مدل تک

 (. 27کودکان آمریکایی دارد ) در نمونة TGMD-3های بهتری با داده

ای به بررسی رابطة بین ی سازه، برای بررسی بیشتر روایکه این آزمون ماهیتی رشدی داردآنجاییاز 

ستگی پیرسون نشان داد اختیم. نتایج آزمون ضریب همبمتغیر سن با نمرة عملکرد افراد در آزمون پرد

 مثبت و رابطة TGMD-3مقیاس و کل آزمون دو خرده یر سن و میانگین نمرات خام هرکه بین متغ

(، 2017) (، استوان و همکاران2017اولریخ ) ووبستر مطالعات داری وجود دارد. این نتیجه با نتایج معنا

، نهایتدر. (10،16،17،20) راستا بود( هم2017محمدی و همکاران )( و 2017همکاران ) واگنر و

یابد که این کنندگان در آزمون بهبود میافزایش سن، میانگین عملکرد شرکت با نتایج حاکی است که

 هایمهارتانتظار در تواند بهبود موردمیTGMD-3  و دموضوع بر روایی رشدی این ابزار تأکید دار

 با افزایش سن نشان دهد. هحرکتی بنیادی را همرا
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ترتیب بدین ،سنجی یک سازه بودهای مهم در روانای که از جنبهتایج مربوط به بررسی پایایی سازهن

، بنابراین بود؛ 70/0 باالتر ازمقیاس ای مطلوب و در هر خردهبرای پایایی سازه که نتایج حاصلبود 

 درنهایت، نتایج این مطالعه ازای خوبی برخوردار بودند. یی سازهاز پایا TGMD-3های مقیاسخرده

آزمون  -)ثبات زمانی( آزمون ارزیاب، پایاییبینو  ارزیابپایایی درونای، زهپایایی سا ،ایروایی سازه

سبب محدودیت زمانی ، بهکند. در این مطالعهمیحمایت  TGMD-3مجدد و همسانی درونی آزمون 

شمار ین پژوهش بهدودیت اصلی اوارد نشدند که مح های سنی دیگر در پژوهش، گروهداشتن پژوهشگر

تجویزی،  زمان،بین، همهای دیگر از روایی نظیر پیشبررسی جنبهبه  این پژوهش، در ،عالوههب آید.می

های در تمام گروه باید TGMD-3سنجی آزمون های دیگر روانجنبه پرداخته نشد. اینواگرا و واگرا 

حرکتی درشت اولریخ  هایمهارتآینده بررسی شوند. پژوهش حاضر نشان داد که آزمون رشد سنی در 

کان هفت تا نُه سالة شهر تهران مناسب کود حرکتی بنیادی در هایمهارتسوم برای سنجش  نسخة

تمام  نمایندة و فعلی و محدود به سه رنج سنی است منحصر به جامعة ا نتایج این پژوهشما است؛

 باید بقیة ، پژوهشگرانآینده هایتمام جامعة ایران نیست؛ بنابراین، در پژوهش های سنی وگروه

 سنجی این آزمون را بررسی کنند.های روانو سایر ویژگیطق مختلف جغرافیایی و مناهای سنی گروه

با حجم زیاد نیاز بود و  یهایآوردن هنجار آزمون به نمونهدستهب به اینکه برایبا توجه  ،همچنین

تر ای بزرگشود این آزمون در نمونهیآزمودنی بود، پیشنهاد م 234 پژوهش حاضر صرفاً حجم نمونه در 

 هنجاریابی شود.

ای، پایایی پایایی سازه، این پژوهش و ارزیابی روایی سازهاز ای براساس نتایج حاصل: پیام مقاله

برخوردار قبول از روایی و پایایی قابل TGMD-3آزمونگر و همسانی درونی، آزمون آزمونگر و بیندرون

ند؛ کند این نسخه از آزمون فراهم میبرای کاربرهد کافی و الزمی را ها شوابود و مقادیر این یافته

 .ت( ابزاری کارآمد و مناسب استتی بنیادی )درشحرکهایرو برای سنجش مهارت بنابراین، ابزار پیش

 

 تشکر و قدردانی 
، همچنین آموزانی که در پژوهش شرکت داشتند ودانش تمامی کودکان و ازدانیم در پایان، الزم می
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate psychometric aspects (reliability and 

validity) of this test set in 7-9-year-old Tehrani children. The research method was 

descriptive and cross-sectional research design. A total of 234 children aged 7-9 

from Tehran, Iran were selected randomly from three regions of western, central 

and southeast of Tehran. The tool for this study was the TGMD-3 test suite. For 

data analysis, the statistical methods of confirmatory factor analysis were used 

using structural equation modeling (SEM), Cronbach's alpha, intra-class 

correlation coefficient, Pearson correlation coefficient and paired t-test. The 

internal consistency of the subtest of ball test, displacement and total test for girls 

was 0.74, 0.78 and 0.77 for boys respectively 0.69, 0.85 and 0.78, respectively, 

and the reliability of the test-retest was 0.84, 0.73 and 0.79 respectively. The 

reliability coefficients within the evaluator of the hub, displacement and total test 

were 0.89, 0.92 and 0.91 respectively and the reliability of the evaluators was 

0.85, 0.89 and 0.87, respectively. Structural validity, Ulrich's two-factor model 

was confirmed through confirmatory factor analysis. Correlation coefficients 

between age and scores of sub-tests were significant and moderate. Structural 

reliability coefficients for ball and displacement subscales were 0.74 and 0.71 

respectively, so the test and its subscales have good structural reliability. 

Considering the confirmation of both the reliability and validity of the TGMD-3 

test, it can be safely used to test and assess the development of large motor skills 

in 7-9-year-old children in Tehran. 
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