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INTRODUCTION 
Amphipods are an important and diverse group of macroinvertebrates (Altermatt et al., 2014). The 
members of this group inhabit freshwater environments including epi-benthic, benthic and 
subterranean habitats (Väinölä et al., 2008). So far, more than 1500 species of freshwater 
amphipods are known worldwide, which about 70% of these species found in the Palaearctic 
(Väinölä et al., 2008).  

With over 330 species, genus Niphargus is the largest group of groundwater amphipods 
distributed across the Western Palearctic (Väinölä et al., 2008). The most niphargid members 
inhabit in subterranean waters such as caves and springs (Fišer, 2019). So far, 19 species have been 
described from Iran along with Elburz and Zagros Mountains (Karaman, 1998; Hekmatara et al., 
2013; Esmaeili-Rineh et al., 2015; Mamaghani-Shishvan & Esmaeili-Rineh, 2019). The most of 
known species comprises a narrow range with high endemicity.  
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Abstract
The purpose of this study was to determine the validity and reliability of Persian version of 
the Perceived Motor Competence Questionnaire in Childhood. This questionnaire includes 
two dimensions of perceived competence of locomotion skills (includes running, standing 
broad jump, hopping and leaping) and perceived competence of object-control skills (includes 
throwing, catching, kicking and bouncing). For this purpose, 184 students aged 7 to 13 years (95 
girls and 89 boys) were selected and they completed a 24-item of Perceived Motor Competence 
Questionnaire. Cronbach’s alpha coefficient was used to determine the reliability of the 
questionnaire and structural validity was used to determine the validity of the questionnaire 
using confirmatory factor analysis, convergent validity, group differences and age differences. 
Results of confirmatory factorial analysis and Cronbach’s alpha showed that the Persian 
version of this questionnaire confirmed the two-factor structure of the initial questionnaire and 
it has an acceptable internal consistency. Also, the validity of this instrument was confirmed 
by convergent validity method (positive and significant correlation between perceived motor 
competence and real motor competence), age differences (higher perceived motor competence 
in younger children) and group differences (higher perceived motor competence of boys than 
girls). The Persian version of the Perceived Motor Competence Questionnaire in Childhood 
has acceptable validity and reliability and teachers and educators are suggested to use this 
questionnaire to evaluate perceived motor competence especially in middle and final childhood 
(7 to 13 years old)
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Introduction
Motor Competence is defined as the ability to perform a wide range of motor 
actions and has recently been considered as the ability to perform fundamental 
motor skills (1, 2). Considerable literature confirms the association between motor 
competence, perceived motor competence and health behaviors and physical 
activity (1, 3-6). Some researchers believe that the assessment of perceived 
motor competence using self-conception assessment tools is incorrect (7) and it 
is unclear whether children perceive themselves based on physical fitness such 
as coordination, strength of flexibility or not (8). Two pictorial scale of perceived 
competence that have been developed so far (9, 10) can only be used for early 
childhood (ages 4 to 8 years). Therefore, Dreiskaemper et al (2018) designed a 
questionnaire aligned to the actual motor competence that assess the perceived 
motor competence of children in secondary childhood (7 to 12 years) (11). 
The purpose of this study is to investigate the psychometric properties of this 
questionnaire to be used as an important tool to assess children’s perceived motor 
competence if approved in the Iranian children.

Methodology
The statistical sample included 184 students aged 7 to 13 (95 girls and 89 boys). 
Each group of girls and boys were divided into three age groups of 7-8 years, 9-11 
years and 12-13 years. The perceived motor competence questionnaire includes 
24 items and two subscales of locomotors skills and object control skills. The 
locomotion skills questioned in this questionnaire included running, Hipping, 
Leaping and Jumping, and the object control skills included Throwing, Catching, 
Kicking and Bouncing. Dreiskaemper et al (2018) reported the reliability of this 
questionnaire by Cronbach’s Alpha multi-section method for the object control 
subscale 0.79-0.91 and for the locomotors subscale 0.79-0.89. In addition, 
Dreiskaemper et al (2018) evaluated the construct validity of this questionnaire 
using confirmatory factor analysis and considered it desirable based on factor 
loads and model fit indices. In addition to perceived motor competence, the actual 
motor competence of 123 participants in this study (65 girls and 58 boys) were also 
measured using the Test of Gross Motor Development (TGMD-2). Raw scores of 
locomotors skills and object control skills were recorded and finally participant’s 
Development Quotient were calculated. Cronbach’s Alpha coefficient was used to 
determine the internal consistency of the questionnaire and its subscales. In order 
to evaluate the structural validity of questionnaire, four method were used: 1- 
confirmatory factor analysis based on structural equations. 2- Convergent validity 
(examining the relationship between scores in the perceived motor competence 
questionnaire and Test of Gross Motor Development (actual motor competence). 
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3- Examining age differences. 4- Study of group differences (gender differences).

Results
Cronbach’s Alpha coefficient showed that the total reliability of the questionnaire 
was 0.883, and the reliability of the locomotion skills subscale and object 
control skills were 0.845 and 0.821 respectively (Jumping 0.738, Running 0.778, 
Hipping 0.756, Leaping 0.765, Throwing 0.629, Catching 0.685, Kicking 0.690 
and Bouncing 0.729).
Due to the non-normality of univariate and multivariate questionnaire questions, 
the Robust Maximum Likelihood (RML) method was used to perform 
confirmatory analysis. Confirmatory factor analysis of the first and second order 
by the maximum likelihood showed that the model for measuring observed 
variables (questionnaire items) on latent variables (Running, Jumping, Hipping, 
Leaping, Throwing, Catching, Kicking and Bouncing) has an acceptable fit with 
the data of this study. Also, the model for measuring the above-mentioned skills 
has an acceptable fit on the latent variables (locomotors and object control skills) 
and the first and second order parameters are significant. Table 1 shows the fit 
indices of the first and second order models along with the acceptable levels of 
these indices. 

Table 1- Fit indices of the first and second-order factor analysis model of the Perceived 
Motor Competence Questionnaire in childhood

Acceptable 
Values

Observed Values
Second order factor

Observed Values
First order factorFit Index

........520.82459.01χ2

........241224df

........0.0010.001sig

Less than 32.162.049χ2/df
More than 0.90.910.92NFI

More than 0.90.940.95TLI/NNFI

More than 0.90.950.96CFI

Less than 0.080.080.076RMSEA

More than 0.90.640.67GFI

More than 0.50.520.55PGFI

In order to test the significance of factor loads (path coefficients between observed 
variables and latent variables), t-test was used. In this study, all t-values were 
greater than 2 and therefore all parameters were statistically significant (p< 0.05).
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To evaluate the convergent validity of the perceived motor competence questionnaire 
in children, the correlation between the scores of the questionnaire and the Gross 
Motor Development test was calculated. The results showed that the relationship 
between perceived motor competence and actual motor competence is positive 
and significant (r= 0.254, p= 0.005). Also, The relationship between perceived 
locomotion competence and perceived object control competence (r= 0.230, p= 
0.008) and also the relationship between perceived object control competence and 
actual object control competence (r= 0.456, p= 0.001), was significant.
One-way analysis of variance was used to compare perceived motor competence 
and its subscales (perceived locomotion and object control skills) in different 
age groups. The results showed that there was a significant different in perceived 
motor competence between groups in favor of the first age group (F2, 181= 5.989, 
p= 0.003). According to Harter (2012), Children in early childhood (up to 8 
years), confuse their efforts with proficiency and therefore overestimate their 
actual motor competence.
Independent t-test was used to compare perceived motor competence and its 
subscales (perceived locomotors and object controls competence) between girls 
and boys. There is a significant difference between girls and boys in perceived 
motor competence (t= -2.375, p= 0.19) and also in perceived object control 
competence (t= -2.175, p= 0.031) in favor of boys.

Conclusion
The aim of this study was to determine the reliability and validity of the Persian 
version of the Perceived Motor Competence Questionnaire in childhood. The 
results of internal consistency showed the acceptable reliability of the second-order 
model of the questionnaire. Also, The result of the first and second confirmatory 
factor analysis showed that this questionnaire is completely fitted without 
eliminating any questions, Because most of the fit indices are in the acceptable 
range and in this regards is in line with the English version of Dreiskaemper et al. 
(2018) and the French version of Maiano et al (2021) (11, 13).
Based on the factor loads, question 2 is the most important predictor of the 
subscale of perceived locomotion skills and the most important predictor of 
perceived motor competence in childhood. In addition, question 23 is the most 
important predictor of the subscale of perceived object control skills. Also, leaping 
is the most important predictor of perceived locomotors skills and catching is the 
most important predictor of perceived object control skills as well as the most 
important predictor of perceived motor competence in children.
In addition to factor analysis, this study showed that the perceived motor 
competence questionnaire has acceptable convergent validity and show the 
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difference between age groups and gender differences well.
According to the results of this study, the Persian version of the Perceived Motor 
Competence Questionnaire in Childhood has acceptable validity and reliability 
and teachers and educators are suggested to use this questionnaire to evaluate 
perceived motor competence especially in middle and final childhood (7 to 13 
years old). 

Key words: confirmatory factorial analysis, convergent validity, internal 
consistency, perceived motor competence
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ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ »شایستگی حرکتی ادراک شدۀ در دورۀ کودکی«
تاریخ پذیرش:  تاریخ دریافت:

چکیده
حرکتی  »شایستگی  پرسشنامۀ  فارسی  نسخۀ  پایایی  و  روایی  تعیین  هدف  با  حاضر  پژوهش 
ادراک شده  شایستگی  بعد  دو  حاوی  پرسشنامه  این  شد.  انجام  کودکی«  دورۀ  در  ادراک شده 
مهارت های جا به جایی )شامل دویدن، پرش جفت، لی لی کردن و جهیدن( و شایستگی ادراک شدۀ 
مهارت های کنترل شیء )شامل پرتاب کردن، دریافت کردن، شوت کردن و دریبل درجا( بود. تعداد 
184 دانش آموز 7 تا 13 ساله )95 دختر و 89 پسر( به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب 
شدند و در وضعیت استاندارد و مشابه، پرسشنامۀ 24 سؤالی شایستگی حرکتی ادراک شده را 
تکمیل کردند. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین روایی ابزار از 
روایی سازه به روش تحلیل عاملی تأییدی، روایی همگرا، تفاوت های گروهی و تفاوت های سنی 
استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که نسخۀ فارسی این 
پرسشنامه از ساختار دو عاملی )24 سؤالی( پرسشنامۀ اصلی حمایت می کند و دارای همسانی 
درونی مطلوبی است. همچنین روایی سازۀ ابزار به روش روایی همگرا )ارتباط مثبت و معنا دار 
شایستگی حرکتی ادراک شده و شایستگی حرکتی واقعی(، تفاوت های سنی )شایستگی حرکتی 
ادراک شدۀ باالتر کودکان خردسال تر( و تفاوت های گروهی )شایستگی حرکتی ادراک شدۀ باالتر 
پسران در مقایسه با دختران( بررسی و تأیید شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد نسخۀ فارسی 
دارد؛  قابل قبولی  پایایی  و  روایی  کودکی«  دورۀ  در  ادراک شدۀ  حرکتی  »شایستگی  پرسشنامۀ 
بنابراین به معلمان ورزش و مربیان توصیه می شود برای کودکان در دوره های کودکی میانی و 

پایانی )7 تا 13 سال( از این ابزار برای ارزیابی شایستگی حرکتی ادراک شده استفاده کنند.

واژگان کلیدی:تحلیلعاملیتأییدی،رواییهمگرا،همسانیدرونی،شایستگیحرکتیادراکشده.

دوره 13، شماره 44، تابستان 1400. صص 93-124



فصل نامه رفتار حرکتی/ دوره 13، شماره 44، تابستان 1400 100

مقدمه
شایستگیحرکتی1بهتواناییفردبرایاجرایطیفوسیعیازاعمالحرکتیگفتهمی شودکهشاملهماهنگی
بهعنوان را حرکتی شایستگی بهتازگی .)1( خاصیاند حرکتی پیامدهای زیربنای که است حرکتی کنترل و
شایستگیفرددراجرایمهارت هایحرکتیبنیادیشاملمهارت هایجابهجاییومهارت هایکنترلشیء
درنظرگرفته اند)2،3(.استودن2وهمکاران)3(درمدلمفهومیتوسعهیافتۀخودارتباطمثبتودوسویۀ
مهم شاخص را کودکی دوران حرکتی شایستگی و دادهاند نشان را فعالیت بدنی و حرکتی شایستگی بین
سالمتیدرنظرگرفتهاند.همچنینادبیاتپژوهشیدرخورتوجهیارتباطبینشایستگیحرکتیورفتارهای
مرتبطباسالمتوفعالیت بدنیراتأییدمی کند)6-2،4(.عالوهبراین،استودنوهمکاران)3(نشاندادند
کهشایستگیحرکتیضعیفبرمشارکتفعالیت بدنیافراددردورۀنوجوانیوبعدازآناثرگذاراست.بارنت3 
فعالیت بدنی به پرداختن در اساسی نقش دورانکودکی دادندشایستگیحرکتی نشان نیز )7( وهمکاران

طوالنی مدتداردوپیشبینیکنندۀآمادگیمرتبطباسالمتیدرزندگیبعدیکودکاست.
حرکتی شایستگی توسط فعالیت بدنی و حرکتی شایستگی بین ارتباط که داده اند نشان بسیاری مطالعات
ادراک شدهوساطتمی شود)8،9(.شایستگیحرکتیادراک شدهباورفردبهایناستکهچقدرمی تواندیک
مهارتحرکتیراخوباجراکند.باردید4وهمکاران)10(نشاندادندکهشایستگیحرکتیادراکشدهنقش
مهمیدرانگیزهبرایاشتغالوتداومدرفعالیتبدنیایفامی کند.اینچلی5وهمکاران)11(معتقدهستندکه
شایستگیادراک شدهبهتنهاییتضمین کنندۀسبکزندگیفعالنیست،امابرایطیکردنمسیرهایمثبت
بهعنوانمکانیسمی را ادراک شده پژوهش هایطولیشایستگیحرکتی از بسیاری سالمتیضروریاست.
شناساییکرده اندکهازطریقآنکارآمدیمهارتحرکتیدرکودکی،درایجادسبکزندگیفعالوسالمدر
نوجوانینقشدارد)9،12،13(.ویزر6وهمکاران)14(درمطالعۀطولیخودنشاندادندکهمهارت های
کنترلشیءادراک شدهونیزعزتنفسخودگزارشیدرمشارکتکودکاندرفعالیت بدنینقشدارند؛بنابراین
ایندومفهومگسترده)شایستگیحرکتیواقعیوادراک شده(نقشیمهمودوسویهرادرارتقایفعالیت بدنی
کودکانونوجوانانایفامی کنند)3(.همچنیننشاندادهشدهاستکههمشایستگیحرکتیواقعیوهم

شایستگیحرکتیادراک شدهمی توانندتعیینکننده هایسالمتدرنظرگرفتهشوند)3،15(.
پژوهش هایبعدیبهسمتبررسیارتباطبینشایستگیحرکتیواقعیوادراک شدهوچگونگیارتباطآن ها

1. Motor Competence
2. Stodden
3. Barnett 
4. Bardid 
5. Inchley 
6. Visser
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بافعالیت بدنیحرکتکردهاند.دی میستر1وهمکاران)16(درمطالعۀمروریخودنشاندادندکهارتباطبین
شایستگیحرکتیواقعیوادراکشدهکمتامتوسطاستوقدرتاینارتباطدربسیاریمواردشفافنیست؛
باوجوداین،ماسی2وهمکاران)17(نشاندادندکهکودکانونوجوانانبانیمرخ هایشایستگیحرکتیواقعی
نیزمتفاوتهستند. بدنی فعالیت  تمرینوسطوح برای انگیزه ادراک شدۀمتفاوت،در وشایستگیحرکتی
عالوهبراین،رابینسونوهمکاران)1(وبارنت3وهمکاران)18(نشاندادندکهسطوحباالوهمترازشایستگی
حرکتیواقعیوادراک شدهبرایاشتغالکودکاندرفعالیت بدنیوورزشبسیارمهماست.باردیدوهمکاران
)10(چهارنیمرخمتفاوتشایستگیراشناساییکردند:شایستگیواقعیوادراکشدۀباال،شایستگیواقعی
پایین(. واقعی و باال ادراک شدۀ شایستگی و پایین ادراک شدۀ و باال واقعی شایستگی پایین، ادراک شدۀ و
و باال واقعی شایستگی نیمرخ و پایین ادراک شدۀ و واقعی شایستگی نیمرخ با افراد که دادند نشان آن ها
ادراک شدۀپایین،سطوحپایینانگیزشخودمختاررابرایورزشدارابودند.پژوهشباردیدوهمکاراننقش

مهمشایستگیحرکتیادراک شدهرادرانگیزه هایفعالیت بدنینشانمی دهد.
دربارۀ است.همان طورکه عنوان»خودپنداره« با مفهومکلی تری زیرمجموعۀ ادراکشده شایستگیحرکتی
و...وجوددارد، مفهومشایستگیحرکتیاصطالحاتگوناگونیهمچونکارآمدیحرکتی،عملکردحرکتی
از متناوب و بهطورهمزمان نویسندگان و دارد ادراک شدهوضعیتمشابهیوجود دربارۀشایستگیحرکتی
اصطالحاتمتفاوتیهمچونخودپندارۀبدنی،شایستگیورزشیادراک شدهواعتمادبهنفسبدنیادراک شده
بهجایشایستگیحرکتیادراک شدهاستفادهکرده اند)19(؛ازاینروابزارهاییکهبرایارزیابیاینمفهومبه
کاررفتهاست،متفاوتبودهاست.خودپندارۀجسمانییادرکفردازبدنخودمعمواًلشاملحیطه هایمرتبط
باشایستگیهمچونقدرت،آمادگی،جذابیتبدنییاورزشمیشود)8،20،21(.براساسمدلفوکسو
کوربین4 )22(،شایستگیحرکتیادراک شدهزیرمجموعۀشایستگیورزشیادراکشدهاستکهخودشامل
شایستگیحرکتیادراکشدۀپایداری،شایستگیحرکتیادراکشدۀجابهجایی،شایستگیحرکتیادراک شدۀ
ازاینروبرخیپژوهشگران بازیفعالاست)22،23(؛ کنترلشیءوشایستگیادراک شدهدرمهارت های
همچون خودپنداره ابزارهایسنجش از استفاده با ادراک شده حرکتی شایستگی ارزیابی که هستند معتقد
خودپندارۀ پرسشنامۀ ،)25( جسمانی خودپندارۀ پرسشنامۀ کوتاه فرم ،)24( جسمانی خودپندارۀ پرسشنامۀ
این زیرا نیست؛ و...صحیح )8 ،27( کودکان جسمانی ادراکی خود نیمرخ ،)26( کودکان برای جسمانی
ابزارهاازکودکاندربارۀزیرحیطه هایمتفاوتیهمچونشایستگیورزشی،جذابیتبدنی،قدرت،آمادگیبدنی
و...سؤالمیکنند)19(ومشخصنیستآیاکودکانخوِدجسمانیرابرمبنایابعادآمادگیبدنیهمچون

1. De Meester
2. Masci 
3. Barnett
4. Fox & Corbin
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هماهنگی،قدرتیاانعطافپذیریبهدرستیدرکمی کنندیاخیر؛زیرااینمفاهیمبسیارپیچیدهوانتزاعیاند
)27(؛ازاینروتاکنونبهدودلیلعمدهدومقیاستصویریسنجششایستگیحرکتیادراک شده)باتأکید
برارزیابیدرکفردازشایستگیخوددراجرایمهارت هایحرکتیبنیادی(توسعهیافتهاست:1-کودکان
مهارت هایحرکتیبنیادیخودرادرطولدورۀکودکیتوسعهمیدهندوازآن هادربازی هایخوداستفاده
می کنند؛بنابرایندرکشایستگیاینمهارت هادرمقایسهبامفاهیمانتزاعیقدرت،هماهنگی،انعطاف پذیری
بین می باید ادراک شده، و واقعی حرکتی شایستگی بین ارتباطات مطالعۀ بهمنظور -2 است؛ راحت تر و...
ابزارهایسنجشایندومفهومهمترازیوجودداشتهباشد.برایدرکاینکهشایستگیحرکتیادراک شدۀ
کودکانچقدرباشایستگیحرکتیواقعیآن هاهمترازاست،پیشنهادمی شودسازه هایآن هابهروشیمشابه

شناساییشوند)28(.
مقیاس هایتصویریسنجششایستگیحرکتیادراک شده)مقیاستصویریهارتروپیکه1 )29(ومقیاس
تصویریبارنتوهمکاران)30((،مقیاس هاییهستندکهبهوفوربرایسنجششایستگیحرکتیادراک شده
استفادهشده اند،امادوضعفعمدهدارند:1-تنهابرایدورۀکودکیاولیهاستفادهمیشوند)سنینچهارتا
هشتسال(.دراینبازۀسنیتصاویربهجایکلماتاستفادهمی شوند،امابرایکودکانبزرگتراینمقیاسبه
اندازۀکافیپیچیدگیمهارت هایحرکتیرامتمایزنمی کند؛زیراتا75درصدازآن هاخودشانراخیلیخوب
ارزیابیمی کنند.درحقیقت،درسنینبیشتر،تصاویربهبیش برآوردشایستگیمنجرمیشوند؛2-هرمهارت
حرکتیبهوسیلۀتنهایکآیتمارائهشدهاست.اینویژگیمنعکسکنندۀایدۀ»خود«متمایزنیستکهدرطول
زمانتوسعهمی یابد)تنهایکآیتمآشکاربازنماییکنندۀیکمتغیرنهفتهاستواینبرآوردیبدبرایسازۀ

نهفتهاست()31(.
ازاینرودریسکامپر2وهمکاران)31(پرسشنامه ایطراحیکردندکهشایستگیحرکتیادراک شدۀکودکانرا
دردورۀکودکیثانویه)7تا13سال(ارزیابیمی کند.اینپرسشنامهحاوی24سؤالاستکه12سؤالاول
شایستگیحرکتیادراک شدۀفردرادرمهارت هایجابهجاییو12سؤالدومشایستگیحرکتیادراک شدۀ
ارزیابیشایستگی ارزیابیمی کند.دراینپرسشنامهبرای بنیادیکنترلشیء فردرادرمهارت هایحرکتی

حرکتیادراک شدۀفرددرهرکدامازمهارت هایحرکتیبنیادیازدویاسهسؤالاستفادهشدهاست.
بررسیکردند. را آن روانسنجی ویژگی های و راطراحیکردند پرسشنامه این وهمکاران)31( دریسکامپر
گویه های عاملی بارهای و است گزارششده مطلوب حد در برازش تمامیشاخص های آن ها پژوهش در
پرسشنامهبرخردهمقیاس ها)شایستگیحرکتیادراک شدۀجابهجاییوکنترلشیء(معناداربودهاست.این
پرسشنامههنوزدرایرانوبهزبانفارسیهنجاریابینشدهاست.افزونبراین،اینشاخصمهمروانشناختی

1. Harter & Pike
2. Dreiskaemper



103

)شایستگیحرکتیادراکشده(اهمیتدارد؛بنابرایننویسندگاناینمقالهسعیکردندپایاییورواییسازۀاین
تأییددرجامعۀکودکانایرانی،بهعنوانابزارمهمسنجششایستگی تادرصورت پرسشنامهرابررسیکنند

حرکتیادراکشدهکودکانبهکاررود.

روش  پژوهش
شرکت کنندگان

نمونۀ بود. تأییدی ازتحلیلعاملی بااستفاده نوعپژوهش هایزمینهیابیوروشمیدانی از پژوهشحاضر
آماریاینپژوهش،184دانشآموز7تا13ساله)95دخترو89پسر(بودندکهازبینمدارسمقاطعابتدایی
وراهنماییشهرستاندامغانبهصورتتصادفیخوشه ایانتخابشدند.درمطالعاتتحلیلعاملی،نمونۀالزم
پنجتا10شرکتکنندهبهازایهرسؤالاست)32(،ازسویدیگر،تعدادسؤالهایپرسشنامۀ»شایستگی
حرکتیادراک شده«24سؤالاست؛درنتیجهمیبایدبین120تا240آزمودنیدراینپژوهششرکتداشته
باشندکهاینامرمحققشدهاست.هرکدامازگروه هایدخترانوپسراندرسهطبقۀسنیقرارگرفتند:طبقۀ
اولکودکان7تا8ساله،طبقۀدومکودکان9تا11سالهوطبقۀسومکودکان12تا13ساله.درجدول1 

توصیفآماریسنشرکتکنندگانبراساسجنسیتوطبقاتسنیارائهشدهاست.

جدول 1-توصیفآماریسنشرکتکنندگانبراساسجنسیتوطبقاتسنی
Table 1- Statistical description of participants’ age based on gender and age groups

 NAgeSDPercent

پسران
Boys
دختران
Girls

89

95

10.47

10.43

2.17

2.225

48.5

51.5

طبقۀ1
Category1

طبقۀ2
Category2

طبقۀ3
Category3

46

55

89

7.39

10.11

12.37

0.493

0.936

0.511

17.7

28.9

53.4

مجموع
Total

18410.452.121100
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ابزار جمع آوری اطالعات
ودوخردهمقیاسمهارت های دردورۀکودکی«1شامل24گویه ادراکشده پرسشنامۀ»شایستگیحرکتی 
جابهجاییومهارتهایکنترلشیءاست)هرخردهمقیاس12سؤال(.شرکت کنندگانمیزانموافقتخودبا
هریکازسؤالهاراروییکطیفپاسخدهیلیکرتچهارارزشی)ازیک=کاماًلمخالفمتاچهار=کاماًل
اینپژوهش،مهارتهایجابهجاییسؤالشدهشاملدویدن2،لیلیکردن3، موافقم(مشخصمی کنند.در
جهیدن4وپرشجفت5ومهارتهایکنترلشیءسؤالشدهشاملپرتابکردن6،دریافتکردن7،شوتکردن8 
تا13  برایکودکان7 پرسشنامه این ازآنجاکه )برایهرمهارتسهگویهوجودداشت(. بود ودریبلدرجا9
توسط پرسشنامه توسعهیافتۀ اولیه نسخۀ نداشت. یامعکوسوجود منفی است،سؤال های تهیهشده ساله
)مهارتهای بود جابهجایی مهارت شش و شیء کنترل مهارت شش شامل )31( همکاران و دریسکامپر
از یورتمهرفتن و سرخوردن مهارتهای و شیء کنترل خردهمقیاس از توپ غلطاندن و راکت با ضربهزدن
خردهمقیاسجابهجایی،درمطالعۀمقدماتیحذفشدندودرنسخۀنهاییوجودنداشتند(.همچنیندرمطالعۀ
مقدماتیهرکدامازمهارتهاشاملپنجگویهبود.همۀگویههاشاملتواناییافتراقیزیادیبودند،اماازهر
مهارتدوگویهبهدلیلشباهتزیادباسایرگویه هاحذفشد.دریسکامپروهمکاران)31(پایاییاینپرسشنامه
رابهروشآلفایکرونباخچندبخشیبرایخردهمقیاسکنترلشیء0/79–0/91)پرتابکردن0/85،گرفتن
0/79،شوتکردن0/91ودریبلدرجا0/8(وبرایخردهمقیاسجابهجایی0/79-0/89)دویدن0/89،
لیلیکردن0/81،جهیدن0/79وپرشجفت0/86(گزارشکردند.عالوهبراین،دریسکامپروهمکاران
)31(رواییسازۀاینپرسشنامهرابااستفادهازتحلیلعاملتأییدیبررسیکردندوبراساسبارهایعاملیو
شاخص هایبرازشمدل)خیدوبهدرجۀآزادیبرابربا1/76،شاخصتوکر-لوییس10برابربا0/91،شاخص

برازشتطبیقیبرابربا0/9وشاخصرمزیبرابربا0/06(آنرامطلوبارزیابیکردند.
عالوهبرشایستگیحرکتیادراک شده،شایستگیحرکتیواقعی123نفرازشرکت کنندگاندراینپژهش)65 
دخترو58پسر(نیزبااستفادهازآزمونرشدحرکتیدرشت11اندازهگیریونمراتخاممهارتهایجابهجاییو

1. Perceived Motor Competence Questionnaire in Childhood
2. Running
3. Hopping
4. Leaping
5. Standing Broad Jump
6. Throwing
7. Catching
8. Kicking
9. Bouncing
10. TLI
11. TGMD-2
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کنترلشیءثبتشدونمراتاستانداردشد.درنهایتبهرۀرشدیشرکت کنندگانمحاسبهشد.اولریخ1شواهد
قابلقبولیراازپایاییورواییاینآزمونبرایکودکانآمریکاییگزارشکردهاست)32(.دراینگزارشضریب
همسانیدرونیآزمونبرایدختران0/93تا0/95وبرایپسرانبین0/93تا0/96،ضریبآزمون-آزمون
مجددبین0/86تا0/96وضریبپایایینمرهگذار0/98گزارششد.رواییآزموننیزازطریقتحلیلعاملی
)اکتشافیوتأییدی(،رواییمالکپیشبینوتمایزاتسنیتأییدشد)33(.درایراننیززارعزاده)34(روایی
وپایاییآزمونرادرکودکان3تا11سالۀتهرانیبررسیکرد.درمطالعۀوی،ضریبپایاییهمسانیدرونی
خردهآزمونجابهجایی0/65تا0/88وخردهآزمونکنترلشیء0/69تا0/78وضریببازآزماییخردهآزمون
جابهجاییوکنترلشیءبهترتیب0/65و0/85بهدستآمد.عالوهبراین،سلطانیانوهمکاران)35(روایی
وپایاییاینابزاررادراستانسمنانبررسیکردند.درمطالعۀآن هاضریبآلفایکرونباخبرایپایاییهمسانی
بهترتیب0/89  بازآزماییبرایخردهآزمون هایجابهجاییوکنترلشیء تا0/78وضریب درونیبین0/6
از تعلقهریک و0/86گزارششد.همچنیندرپژوهشآن هاتحلیلعاملی،ساختاردوعاملیوصحت

متغیرهابهعاملمرتبطتأییدشد.

روش اجرای پژوهش
پرسشنامۀ فارسی نسخۀ ترجمۀ درستی میزان بازترجمه، روش از استفاده با متخصصان و مترجمان ابتدا
یک نظارت با حاضر مطالعۀ پژوهشگران بدینصورتکه کردند؛ تأیید را ادراکشده« حرکتی »شایستگی
متخصصزبانانگلیسی،ابتدانسخۀاصلیپرسشنامهرابهفارسیترجمهکردند.سپسنسخۀفارسیدوباره
بهزبانانگلیسیبرگرداندهشدودونسخۀانگلیسیباهممقایسهشدند.قبلازجمعآوریداده هادرمطالعهای
درک در مشکلی هیچ گونه کودکان است گفتنی شد. تأیید پرسشنامه صوری روایی کودک 20 بر مقدماتی

سؤالهاومفاهیمپرسشنامهنداشتند.
درمرحلۀبعدهماهنگیهایالزمباکارشناسانتربیتبدنیدراداراتآموزشوپرورششهرستانومسئوالن
این ادراک شده« حرکتی »شایستگی پرسشنامۀ به مربوط داده های جمعآوری بهمنظور شد. انجام مدارس
پرسشنامهدراختیاردانش آموزانقرارگرفتوآن هادرمحیطیمناسبودرآرامشبهسؤال هاپاسخ دادند.برای
ایجادوضعیتکاماًلیکسانبرایهمۀافراد،آزمونگرهرکدامازسؤالهاراباصدایبلندبرایدانش آموزان
خواندوسپسازآن هادر خواستکردبراساسدرکخودازمهارتیکیازگزینههایطیفلیکرتراانتخاب

کنند.کودکاناجازهداشتنددربارۀگویۀمربوطهازآزمونگرسؤالکنند.
آزمونگرو وتوسط )آزمونرشدحرکتیدرشت(درحیاطمدرسه بهشایستگیحرکتیواقعی ارزیابیمربوط
عملکرد ثبت برای دوربین یک از آزمون، خاص تجهیزات عالوهبر آزمون این در شد. اجرا وی دستیاران
شرکت کنندگاناستفادهشد.قبلازاجرافرممخصوصثبتنتایجآزمونآمادهشدوقبلازشروعارزیابیهر
1. Ulrich
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شرکت کننده،اطالعاتدقیقسنشرکت کنندهودستوپایبرترویدرفرمثبتشد.هرشرکتکنندههرکدام
ازمهارت هایجابهجاییوکنترلشیءرادوباراجراکردونتیجۀهردوباربراساسشاخص هایفرمآزمون
ثبتشد.قبلازاجرایشرکت کننده،آزمونگرشیوۀصحیحاجرارایکبارنمایشدادوتوضیحاتشفاهیرا
ذکرکرد.سپسبرایاطمینانازاینکهکودکشیوۀاجرارادرککردهاست،کودکیکاجرایآزمایشیرا
انجامداد.پسازجمع آوریداده هابهمنظورمحاسبۀنمرۀخامجابهجایی،نمرۀمهارت هایجابهجاییباهم
جمعشدند.همچنینبرایمحاسبۀنمرۀخامکنترلشیء،مجموعنمراتمهارت هایکنترلشیءاستفاده

شد.

تحلیل داده ها
دراینپژوهشبرایتوصیفآماریداده هاشاخص هایفروانیمطلق،میانگینوانحرافاستانداردبهکار
شد. استفاده آن خردهمقیاس های و پرسشنامه درونی همسانی تعیین برای کرونباخ آلفای ازضریب رفت.
پرسشنامهمی شوند پایایی افزایش موجب پرسشنامه ازسؤالهای کدامیک اینکه بررسی برای عالوهبراین،
پایاییپرسشنامه باحذفهرسؤال پایاییآنراکاهشمی دهند،ازروشلوپاستفادهشد.دراینروش یا
دوبارهمحاسبهمی شودتاسؤالهاییکهپایاییکلپرسشنامهراکاهشمی دهند،شناساییشوند.عالوهبراین،

همبستگیهرسؤالباکلسؤالهایپرسشنامهمحاسبهمی شود.
معادالت مبتنیبر تأییدی عاملی تحلیل -1 شد: استفاده روش چهار از ابزار سازۀ روایی بررسی بهمنظور
ساختاریبرایبررسیوتأییدخردهمقیاس هایپرسشنامه،2-رواییهمگرا)بررسیارتباطبیننمراتافراد
درپرسشنامۀ»شایستگیحرکتیادراکشده«ونمراتافراددرآزمونرشدحرکتیدرشت)شایستگیحرکتی
واقعی(.برخیازپژوهشگرانازجملهبارنتوهمکاران)28(نشاندادندکهبینشایستگیحرکتیواقعیو
ادراک شدهکودکانارتباطمثبتوجوددارد،3-بررسیتفاوت هایسنی.لین1وهمکاران)36(معتقدهستند
باافزایشسنکودکرشدمی کند؛زیرااعتقادبرایناستکهتواناییفرد کهشایستگیحرکتیادراک شده
برایخودارزیابیدقیقشایستگیمهارتحرکتیهمراستاباتغییراتشناختیتوسعهمی یابدوکودکانبزرگ تر
درکبهتریازشایستگیحرکتیخوددارند؛بنابراینبرآوردآن هاازشایستگیحرکتی شانبهواقعیتنزدیک تر
است)36(،4-بررسیتفاوت هایگروهی)تفاوت هایجنسیتی(.ترو2وهمکاران)15(نشاندادندکهدر
درکشایستگیحرکتی،تفاوت هایجنسیتیوجودداردواینتفاوت هادرطولرشدکودکافزایشمییابند.

برایتحلیلداده هاازنرم افزارلیزرلنسخۀ8.8ونرمافزاراسپیاساسنسخۀ23استفادهشد.

1. Lin
2. True
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نتایج
برایپاسخبهاینسؤالکهآیاپرسشنامۀ»شایستگیادراک شدهدردورۀکودکی«ازپایاییقابلقبولیبرخوردار
استیاخیر،همسانیدرونیپرسشنامهبهروشآلفایکرونباخبررسیشد.همان طورکهجدولشمارۀدونشان
می دهد،پایاییکلپرسشنامهبرابربا0/883،پایاییخردهمقیاسمهارت هایجابهجایی0/845وخردهمقیاس
مهارت هایکنترلشیء0/821است.همچنینضریبپایاییبرایخردهمقیاسپرشجفت0/738،دویدن
0/778،لیلیکردن0/756،جهیدن0/765،پرتابکردن0/629،دریافتکردن0/685،شوتکردن0/690 
ودریبلدرجا0/729است.مقدارپایاییبرابربا0/883برایکلسؤالهایاینپرسشنامه،براساسکران های
آلفایکرونباخدرسطحعالیقراردارد.همچنینمقدارپایاییهرکدامازخردهمقیاس هایپرسشنامهباتوجهبه
تعدادکمسؤالهادرسطوحمناسبوقابلقبولقراردارد.براساسنظرلئوونتال1 )37(،برایمؤلفه هاییکهتعداد
سؤالهایآن ها4وکمتراز4است،مقدارپایایی0/6قابلقبولمحسوبمی شود.درجدولشمارۀدوعالوهبر

گزارشضرایبآلفا،توصیفآماریهرکدامازخردهمقیاس هایپرسشنامهارائهشدهاست.

1. Loewenthal

رمضان زاده: ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ »شایستگی حرکتی ادراک شدۀ در دورۀ کودکی«
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جدول 2-آلفایکرونباخبرایپرسشنامۀ24سؤالیشایستگیحرکتیادراکشدهدردورۀکودکی
Table 2- Cronbach’s Alpha for the 24-question perceived motor competence 

questionnaire in childhood

Number of 
Questions

Cronbach’s 
AlphaMSD

کلپرسشنامه
Whole questionnaire

240.8833.180.39

مهارتهایجابهجایی
Locomotion Skills

120.8453.210.442

مهارتهایکنترلشیء
Object-Control Skills

120.8213.140.449

پرشجفت
standing broad jump

30.7382.970.63

دویدن
Running

30.7783.370.54

لیلیکردن
Hopping

30.7563.390.54

جهیدن
leaping

30.7653.120.65

پرتابکردن
Throwing

30.6293.10.55

دریافتکردن
Catching

30.6852.990.66

شوتکردن
Kicking

30.6903.260.57

دریبلدرجا
bouncing

30.7293.210.63

برایبررسیاینکهکدام یکازسؤالهایپرسشنامهپایاییراافزایشیاکاهشمی دهند،ازروشلوپاستفاده
شد.نتایجنشاندادباحذفتمامسؤالهاپایاییپرسش نامهکاهشمی یابد.

شد. بررسی پرسشنامه سؤالهای توزیع طبیعیبودن مهم پیش فرض تأییدی، عاملی تحلیل اجرای از قبل
از توزیعهیچکدام داد نشان وکشیدگی استانداردچولگی نیزخطای و وکشیدگی محاسبۀضریبچولگی
سؤالهایپرسشنامهدرنمونۀپژوهشطبیعینبود)نسبتچولگیبهخطایاستانداردچولگیتمامسؤالها
بیش بیشترسؤالها استانداردکشیدگی بهخطای بود.همچنیننسبتکشیدگی و1/96- از1/96 بیش
نرمالبودن فرض یعنی تأییدی عاملی تحلیل مهم بسیار پیش فرض همچنین بود(. -1/96 و 1/96 از
استفادهشد. ماردیا ازضریبکشیدگی نرمالبودنچندمتغیری بررسیفرض برای بررسیشد. چندمتغیری
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مقدارضریبماردیا1برایکجیتوزیع)201/16(وکشیدگیتوزیع)712/94(برایسؤالهایاینپرسشنامه
معنا داربود)P<0.05(؛بنابراینبهعلتنرمالنبودنتک متغیرهوچندمتغیرهازروشبیشینۀدرست نمایی

مقاوم2برایانجامدادنتحلیلعاملیتأییدیاستفادهشد.

تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول
ازآنجاکه در بین متخصصان معادالت ساختاری، توافقکلی دربارۀ اینکه کدام یک از شاخص های برازندگی
است ترکیبی از چند شاخص گزارش شود پیشنهاد شده برآورد بهتری از مدل فراهم می کنند وجود ندارد،
برازندگی ارزیابی در مقتصد و )مقایسه ای( تطبیقی مطلق، طبقۀشاخص های سه هر از است بهتر .)38(
داده-مدلاستفادهشود.در پژوهشحاضر و همراستا با مطالعات تحلیل عاملی از بینشاخص های برازندگی،
برآورد تقریب)شاخصرمزی(4، شاخص های نسبت کا دو بهدرجۀ آزادی3، شاخص ریشۀ میانگین مجذور
شاخص برازندگی غیر هنجار بنتلر بونت 5یاشاخصتاکر-لوییس6،شاخص برازندگی تطبیقی7،شاخصنیکویی

برازش8وشاخصنیکوییبرازشمقتصد بهکاربردهشد.

1. Mardia’s Coefficient
2. Robust Maximum Likelihood
3. Chi-Square/ Degree of free
4. Root Mean Square Error of Approximation
5. Non-Normed Fit Index
6. Tucker-Lewis Fit Index
7. Comparative Fit Index
8. Goodness of Fit Index

رمضان زاده: ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ »شایستگی حرکتی ادراک شدۀ در دورۀ کودکی«
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شکل 1-مدلمرتبۀاولپرسشنامۀ»شایستگیحرکتیادراکشدهدردورۀکودکی«
J:پرشجفت،R:دویدن،H:سکسکهدویدن،L:جهیدن،Th:پرتابکردن،C:دریافتکردن،K:شوتکردن،B:دریبلدرجا
Figure 1- The first-order model of the Perceived Motor Competence Questionnaire in 

childhood
J: Standing Broad Jump, R: Running, H: Hipping, L: Leaping, Th: Throwing, C: 

Catching, K: Kicking, B: Bouncing

نتایجتحلیلعاملیتأییدیمرتبۀاولپرسشنامۀ»شایستگیحرکتیادراکشدهدردورۀکودکی«)شکلشمارۀ
یک(،بیانگرآناستکهمدلاندازه گیریازبرازشقابلقبولیبرخورداراستوپارامترهایمدلمرتبۀاول
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معنادارهستند.
برایآزمونمعنا داریبارهایعاملی)ضرایبمسیربینمتغیرهایمشاهدهشدهومتغیرهاینهفته(ازشاخص
آماریتیاستفادهشد.براساساینشاخص،پارامترهاییکهدارایشاخصتیبزرگ تراز1/96هستند،از
نظرآماریمعنا دارهستند.دراینپژوهشتمامیمقادیرتیبیشتراز2بودند؛بنابراینتمامیپارامترهاازنظر

.)P < 0.05(آماریمعنا داربودند
»شایستگی پرسشنامۀ اول مرتبۀ عاملی تحلیل الگوی برازندگی شاخص های مقادیر سه شمارۀ جدول در
حرکتیادراک شدهدردورۀکودکی«نشاندادهشدهاست.براساساینجدول،تمامیشاخص هایبرازندگی
درحدمطلوبوقابلقبولیقراردارند)شاخصریشۀمیانگینمجذوربرآوردتقریبکمتراز0/06نشاندهندۀ
برازشعالیوبین0/06و0/08نشاندهندۀبرازشخوبمدلاست(.براونوکودک1 )39(وهویل2 )40(
معتقدهستندکهمقادیربیشتراز0/1اینشاخصنشانازبرازشبدمدلاندازه گیریدارد.مقدارشاخص
نسبتکایدوبهدرجۀآزادیدراینپژوهش2/049استکهکمتراز3استوبرازندگیعالیداده-مدلرا

نشانمیدهد.

جدول 3-شاخصهایبرازندگیالگویتحلیلعاملیمرتبۀاولپرسشنامۀ»شایستگیحرکتیادراکشدهدردورۀکودکی«
Table 3- Fit indices of the first-order factor analysis model of the Perceived Motor 

Competence Questionnaire in childhood

Fit IndexObserved 
Values

Acceptable 
Values

) ........459.01مجذورکای)

)df(224درجۀآزادی........

........0.001سطحمعناداری

) 2.049Less than 3نسبتکایدوبهدرجۀآزادی)

)NFI(0.92شاخصبرازشنرمشدهMore than 0.9

)TLI/NNFI(0.95شاخصبرازشغیرهنجاریبنتلربونتMore than 0.9

)CFI(0.96شاخصبرازشتطبیقیبنتلرMore than 0.9

)RMSEA(0.076شاخصریشۀمیانگینمجذوربرآوردتقریبLess than 0.08

)GFI(0.67شاخصنیکوییبرازشMore than 0.9

)PGFI(0.55شاخصنیکوییبرازشمقتصدMore than 0.5

1. Browne and Cudeck
2. Hoyle

رمضان زاده: ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ »شایستگی حرکتی ادراک شدۀ در دورۀ کودکی«
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شکل 2- مدلمرتبۀدومپرسشنامۀ»شایستگیحرکتیادراکشدهدردورۀکودکی«
LO:مهارتهایجابهجایی،OC:مهارتهایکنترلشیء

J:پرشجفت،R:دویدن،H:سکسکهدویدن،L:جهیدن،Th:پرتابکردن،C:دریافتکردن،K:شوتکردن،D:دریبلدرجا
Figure 2- The second-order model of the Perceived Motor Competence Questionnaire 

in childhood
LO: Locomotion skills, OC: Object Control

J: Standing Broad Jump, R: Running, H: Hipping, L: Leaping, Th: Throwing, C: 
Catching, K: Kicking, B: Bouncing
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تحلیل عاملی مرتبۀ دوم
دراینپژوهشبرایدستیابیبهساختارعاملیدقیق ترازتحلیلعاملیمرتبۀدوماستفادهشد.همان طورکه
ازبارهایعاملیوشاخص هایبرازشریشۀمیانگینمجذوربرآوردتقریب)رمزی(ومجذورکایبرمی آید،
مدلمرتبۀدومهمانندمدلمرتبۀاولازبرازشقابلقبولیبرخورداراستوپارامترهایمدلمعنا دارهستند

)شکلشمارۀدو(.
شاخص هایبرازشمدلمرتبۀدومدرجدولشمارۀچهارنشاندادهشدهاست.براساساینجدول،بهاستثناء

شاخصنیکوییبرازش،تمامیشاخص هایبرازشازحدمطلوبوقابلقبولیبرخوردارهستند.
جدول 4-شاخصهایبرازندگیالگویتحلیلعاملیمرتبۀدومپرسشنامۀ»شایستگیحرکتیادراکشدهدردورۀکودکی«

Table 4- Fit indices of the second-order factor analysis model of the Perceived Motor 
Competence Questionnaire in childhood

Fit IndexObserved 
Values

Acceptable 
Values

) ........520.82مجذورکای)

)df(241درجۀآزادی........

........0.001سطحمعناداری

) 2.16Less than 0.3نسبتکایدوبهدرجۀآزادی)

)NFI(0.91شاخصبرازشنرمشدهMore than 0.9

)TLI/NNFI(0.94شاخصبرازشغیرهنجاریبنتلربونتMore than 0.9

)CFI(0.95شاخصبرازشتطبیقیبنتلرMore than 0.9

)RMSEA(0.08شاخصریشۀمیانگینمجذوربرآوردتقریبLess than 0.08

)GFI(0.64شاخصنیکوییبرازشMore than 0.9

)PGFI(0.52شاخصنیکوییبرازشمقتصدMore than 0.5

به توجه با استفادهشد. تی آمارۀ از عاملی بارهای معنا داری بررسی بهمنظور برازش، عالوهبرشاخص های
نتایجبهدستآمده،مقادیرتیدربارۀرابطۀبینخردهمقیاس ها)مهارت هایپرشجفت،دویدن،لیلیکردن،
جهیدن،پرتابکردن،دریافتکردن،شوتکردنودریبلکردن(باعواملباالترازخود)مهارت هایجابهجایی
رانشانمیدهد.درجدولشمارۀپنجضرایب از2استکهرابطۀمعنا داربینآن ها وکنترلشیء(بیشتر

استانداردومقادیرتیمربوطبهعامل هایپرسشنامهارائهشدهاست.

رمضان زاده: ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ »شایستگی حرکتی ادراک شدۀ در دورۀ کودکی«
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جدول 5-بارهایعاملیاستانداردومقدارتیضرایبمسیرعاملهایپرسشنامه
Table 5- Standard factor loads and T-values for path coefficients of questionnaire factors

FactorsStandard factor loadsT Values

پرشجفت
Standing broad jumping

0.674.8 *

دویدن
Running

0.66.54 *

لیلیکردن
Hopping

0.689.3 *

جستن
Leaping

0.8511.43 *

پرتابکردن
Throwing

0.889.53 *

دریافتکردن
Catching

111.43 *

شوتکردن
Kicking

0.675.62 *

دریبلدرجا
Bouncing

0.667.58 *

* P < 0.001

درمجموعنتایجتحلیلعاملیمرتبۀاولومرتبۀدومنشاندادپرسشنامۀ»شایستگیحرکتیادراک شدهدر
دورۀکودکی«بدونحذفهیچسؤالیدارایرواییسازۀقابلقبولبود.درهردومدلمرتبۀاولومرتبۀدوم
به مشاهدهشده متغیرهای از مسیر ضرایب و داشتند قرار قابلقبول و مطلوب حد در برازش شاخص های
شیء( کنترل و جابهجایی )مهارت های باالتر عوامل به زیرمقیاس ها از و )زیرمقیاسها( نهفته متغیرهای

معنا داربودند.

روایی همگرا
برایبررسیرواییهمگرایپرسشنامۀ»شایستگیحرکتیادراک شدهدردورۀکودکی«همبستگیبیننمرات
بین همبستگی شمارۀشش جدول در شد. محاسبه درشت حرکتی رشد آزمون و پرسشنامه این از حاصل
واقعی شایستگی و شیء( کنترل و جابهجایی )مهارت های آن سازه های و ادراک شده حرکتی شایستگی

کودکان)بهرۀرشدیونمراتجابهجاییوکنترلشیء(نشاندادهشدهاست.



115

جدول6-همبستگیبینشایستگیحرکتیادراکشدهوشایستگیحرکتیواقعی
Table 6- Correlation between perceived motor competence and actual motor 

competence

Perceived 
Motor 

Competence

Perceived 
Locomotion 

Skills

Perceived 
Object Control 

Skills

Actual 
Motor 

Competence

Actual 
Locomotion 

Skills

Actual 
Object 
Control 
Skills

شایستگیحرکتی
ادراکشده

Perceived 
Motor 

Competence

1

مهارتهایجابهجایی
ادراکشده

Perceived 
Locomotion 

Skills

0.731 *
0.0011

مهارتهایکنترل
شیءادراکشده
Perceived 

Object Control 
Skills

0.667 *
0.001

0.414 *
0.0011

شایستگیحرکتی
واقعی)بهرۀرشدی(
Actual Motor 
Competence

0.254 *
0.005

0.055
0.548

0.245 *
0.0061

مهارتهایجابهجایی
واقعی

Actual 
Locomotion 

Skills

0.504 *
0.001

0.239 *
0.008

0.258 *
0.004

0.418 *
0.0011

مهارتهایکنترل
شیءواقعی

Actual Object 
Control Skills

0.366 *
0.001

0.130
0.152

0.456 *
0.001

0.432 *
0.001

0.464 *
0.0011

 * P < 0.001

براساس نتایج مندرج در جدول شمارۀ شش، ارتباط بین شایستگی حرکتی ادراک شده و شایستگی 
حرکتی واقعی و نیز هرکدام از مؤلفه های شایستگی واقعی جابه جایی و شایستگی واقعی کنترل 
شیء، مثبت و معنا دار است. همچنین ارتباط بین شایستگی ادراک شدۀ جابه جایی و شایستگی 

رمضان زاده: ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ »شایستگی حرکتی ادراک شدۀ در دورۀ کودکی«



فصل نامه رفتار حرکتی/ دوره 13، شماره 44، تابستان 1400 116

واقعی جابه جایی و نیز ارتباط بین شایستگی ادراک شدۀ کنترل شیء و هر دو مؤلفۀ شایستگی 
واقعی کنترل شیء و شایستگی واقعی جابه جایی، معنا دار است.

تفاوت های سنی
جابهجایی مهارت های )شایستگی آن خردهمقیاس های و ادراک شده حرکتی شایستگی مقایسۀ برای
واریانس تحلیل از سنی، متفاوت طبقات در ادراک شده( کنترلشیء مهارت های شایستگی و ادراک شده
یکسویهاستفادهشد.قبلازاستفادهازاینآزمون،پیش فرض هایآنشاملطبیعیبودنتوزیعداده هادر
هرکدامازطبقاتونیزپیش فرضتجانسواریانسبینطبقاتسنیبررسیوتأییدشد.درجدولشمارۀهفت

نتایجآزمونتحلیلواریانسیکسویهارائهشدهاست.
جدول 7-نتایجتحلیلواریانسیکسویهدربارۀمقایسۀشایستگیحرکتیادراکشدهبینطبقاتسنی

Table 7- One-Way Analysis of Variance output (Comparison of Perceived Motor 
Competence between age categories)

Sum of 
SquaresdfFSig.Age 

CagegoriesM

شایستگیحرکتی
ادراکشده

Perceived Motor 
Competence

Between 
Groups

Within Groups
Total

2.162
32.664
34.825

2
181
183

5.9890.003

7-83.373
9-113.108

12-133.135

شایستگیجابهجایی
ادراکشده

Perceived 
Locomotion 
Competence

Between 
Groups

Within Groups
Total

0.661
35.225
35.886

2
181
183

1.6690.186

7-83.320
9-113.195

12-133.175

شایستگیکنترلشیء
ادراکشده

Perceived 
Object Control 
Competence

Between 
Groups

Within Groups
Total

1.671
43.791
45.462

2
181
183

3.4540.034

7-83.272
9-113.033

12-133.071

همان طورکهدرجدولشمارۀهفتمشاهدهمیشود،درمتغیرهایشایستگیحرکتیادراک شدهوشایستگی
حرکتیکنترلشیءادراک شده،بینطبقاتسنیتفاوتمعنا داریوجوددارد.بهمنظورانجامدادنمقایسه های
گروهیوتعیینمحلتفاوتازآزمونتعقیبیبنفرونیاستفادهشد.نتایجنشانداددرمتغیرشایستگیحرکتی
ادراک شدهونیزمتغیرشایستگیکنترلشیءادراک شده،بینطبقۀاول)کودکان7تا8سال(وطبقاتدومو
سوم)کودکان9تا11سالوکودکان12تا13سال(تفاوتمعنا داریبهنفعطبقۀاولوجوددارد.درمجموع
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نتایجنشاندادکهبینطبقاتسنیدرشایستگیحرکتیادراک شدهونیزشایستگیکنترلشیءادراک شده،
تفاوتمعنا داریبینگروه هابهنفعکودکانجوان تر)کودکان7تا8سال(وجوددارد.

تفاوت های گروهی
برایمقایسۀشایستگیحرکتیادراک شدهوخردهمقیاس هایآن)شایستگیجابهجاییادراک شدهوشایستگی
کنترلشیءادراک شده(بیندخترانوپسران،ازآزمونتیمستقلاستفادهشد.درجدولشمارۀهشتنتایج

آزمونتیمستقلارائهشدهاست.
جدول 8-نتایجآزمونتیمستقلدربارۀمقایسۀپسرانودختراندرمتغیرشایستگیحرکتیادراکشده

Table 8- Independent t-test output (comparison of boys and girls in Perceived Motor 
Competence)

tdfSig.GroupM

شایستگیحرکتیادراکشده
Perceived Motor 

Competence
-2.3751820.019

Boy3.23

Girl3.099

شایستگیادراکشدهجابهجایی
Perceived Locomotion 

Competence
-1.8541820.065

Boy3.280

Girl3.159

شایستگیادراکشدۀکنترلشیء
Perceived Object Control 

Competence
-2.1751820.031

Boy3.193

Girl3.039

براساسنتایجمندرجدرجدولشمارۀهشت،درشایستگیحرکتیادراک شدهونیزمؤلفۀشایستگیکنترل
شیءادراک شدهبیندخترانوپسرانتفاوتمعنا داربهنفعپسرانوجوددارد.

بحث و نتیجه گیری
دورۀ در ادراک شده حرکتی »شایستگی پرسشنامۀ فارسی نسخۀ روایی و پایایی تعیین هدف با پژوهش این
کودکی«انجامشد.بهدلیلارتباطبینشایستگیحرکتیادراک شدهورفتارهایمرتبطباسالمتوفعالیت
 بدنی)9،12،13(ونیزارتباطبینشایستگیحرکتیادراک شدهوشایستگیحرکتیواقعی)1،17(،وجود
ابزارمعتبریکهبتوانداینشاخصمهمروانشناختیرابسنجد،ضروریاست.پرسشنامۀ»شایستگیحرکتی
را سال 13 تا 7 کودکان ادراک شدۀ حرکتی شایستگی که است ابزاری )31( کودکی« دورۀ در ادراک شده
برمبنایدرکآن هاازمهارت هایحرکتیبنیادیشانارزیابیمی کند.اینپرسشنامهشامل24سؤالودو
خردهمقیاس)شایستگیادراک شدهمهارت هایجابهجاییوشایستگیادراک شدۀمهارت هایکنترلشیء(

رمضان زاده: ویژگی های روان سنجی پرسشنامۀ »شایستگی حرکتی ادراک شدۀ در دورۀ کودکی«
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استکههرکدامحاوی12سؤالاست.هریکازخردهمقیاس هاچهارمهارتحرکتیبنیادیرابررسیمیکند.
خردهمقیاسشایستگیمهارت هایجابهجاییشاملمهارت هایپرشجفت،دویدن،لیلیکردنوجستنو
خردهمقیاسشایستگیمهارت هایکنترلشیءشاملمهارت هایپرتابکردن،دریافتکردن،شوتکردنو

دریبلکردناست.
نتایجحاصلازهمسانیدرونیبااستفادهازضریبآلفایکرونباخنشان دهندۀثباتدرونی)پایایی(مطلوب
مدلمرتبۀدومپرسشنامۀ»شایستگیحرکتیادراک شدهدردورۀکودکی«بود.مقدارآلفایکرونباخبرایکل
با0/845  برابر جابهجایی مهارت های ادراک شده پایاییخردهمقیاسشایستگی با0/883، برابر پرسشنامه
پایایی بود.همچنینضریب با0/821 برابر کنترلشیء مهارت های ادراکشدۀ شایستگی خردهمقیاس و
خردهمقیاس برای و 0/778 تا 0/738 بین جابهجایی مهارت های حرکتی شایستگی خردهمقیاس برای
شایستگیحرکتیمهارت هایکنترلشیءبین0/629تا0/729بود.گفتنیاستازآنجاکهتعدادسؤالهای
نظر در تا0/8مطلوب بین0/6 کرونباخ آلفای مقدار مهارتسهسؤال(، )هر است کم عوامل از هرکدام
شیء کنترل خردهمقیاس برای پرسشنامه پایایی )31( همکاران و دریسکامپر پژوهش در می شود. گرفته
0/79–0/91)پرتابکردن0/85،گرفتن0/79،شوتکردن0/91ودریبلکردن0/8(وبرایخردهمقیاس
جابهجایی0/79–0/89)دویدن0/89،لیلیکردن0/81،جهیدن0/79وپرشجفت0/86(گزارششده
پژوهش در بیشتر نمونۀ است.حجم حاضر پژوهش در گزارششده مقادیر از بیشتر اندکی که )31( است
دریسکامپروهمکارانونیزاستفادهازنسخۀاصلیپرسشنامه،احتمااًلدلیلاینتفاوتاست.عالوهبراین،
پرسشنامه،ضریب پایایی بررسی بهمنظور )42( وهمکاران مایانو1 فرانسوی، نسخۀ روانسنجی مطالعۀ در
امگایمک دونالدرامحاسبهوگزارشکردند.درپژوهشآن هاضریبامگابرایمؤلفههایدویدن0/943،
لیلیکردن0/813،جهیدن0/874،پرشجفت0/882،پرتابکردن0/787،گرفتن0/802،شوتکردن

0/792ودریبلکردن0/802بهدستآمد.
بهمنظوربررسیرواییسازۀنسخۀفارسیپرسشنامۀ»شایستگیحرکتیادراک شدهدردورۀکودکی«ازتحلیل
عاملیتأییدیاستفادهشد.نتیجۀتحلیلعاملیتأییدیمرتبههایاولودومنشانداداینپرسشنامهبهطور
کاملوبدونحذفهیچسؤالیبرازشخوبیدارد،زیرابیشترشاخص هایبرازشآندرمحدودۀقابلقبول
 0/92 NFIبامقدار0/96)حدمجازبیشتراز0/9(،شاخصCFIقراردارند.درمدلمرتبۀاول،شاخص
  RMSEAاز0/5(،شاخص بیشتر )حدمجاز مقدار0/55 با PGFI از0/9(،شاخص بیشتر )حدمجاز
0/95)حدمجازبیشتراز0/9(همگی بامقدار0/076)حدمجازکمتراز0/8(وشاخصتوکر-لوییس2 
نشاندهندۀبرازندگیمطلوبمدلاندازه گیرینسخۀفارسیپرسشنامۀ»شایستگیحرکتیادراک شدهدردورۀ

1. Maiano
2. TLI
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کودکی«هستند؛بنابراینرواییسازۀمطلوباینپرسشنامهرانشانمیدهند.همچنیندرمدلمرتبۀدوم،
شاخصCFIبامقدار0/95)حدمجازبیشتراز0/9(،شاخصNFIبامقدار0/91)حدمجازبیشتراز0/9(،
شاخصPGFIبامقدار0/52)حدمجازبیشتراز0/5(،شاخصRMSEAبامقدار0/08)حدمجاززیر
0/8(وشاخصتوکر-لوییسبامقدار0/94)حدمجازبیشتراز0/9(همگینشاندهندۀبرازشمطلوبمدل
اندازهگیریمرتبۀدوماینپرسشنامههستند.زیادبودنشاخصبرازشهنجارنشده1)بیشتراز0/9(وکمبودن
وخطای تبیینشدهاست بهدرستی عّلی روابط نشانمیدهدکه بهترتیب از0/08( )کمتر شاخصرمزی

اندازه گیریدرمدلبهخوبیکنترلشدهاست.
نتایجپژوهشحاضرباپژوهشدریسکامپروهمکاران)31(ومایانووهمکاران)42(همراستاست.مقادیر
مربوطبهشاخص هایبرازشدرپژوهشدریسکامپروهمکاران)31(کهبرنسخۀانگلیسیپرسشنامهاجرا
شدهاست،تقریبًامشابهباپژوهشحاضراست.درپژوهشآن هاتنهامدلمرتبۀدوماجراشدهاستوشاخص
CFIبامقدار0/9،شاخصRMSEA بامقدار0/06وشاخصتوکر-لوییسبامقدار0/91مشابهبامقادیر
نیکویی مقدارشاخص پژوهشحاضر در است. پژوهشحاضر دوم مرتبۀ و اول مرتبۀ بهمدل های مربوط
برازشمرتبههایاولودوم)بهترتیب0/67و0/64(کمترازحدقابلقبولاست)حدمجازبیشتراز0/9(.
شاخصنیکوییبرازشبیانگرمیزاندقتمدلدرتکرارماتریسکواریانسمشاهدهشدهاست.زمانیکهمقدار
زیادیدرجۀآزادیدرمقایسهباحجمنمونهوجودداشتهباشد،ازمقداراینشاخصکاستهمی شود.بهعالوه،
مقدارشاخصنیکوییبرازشبهشدتتحتتأثیرتعدادپارامترهایمدلاستوباافزایشآن،مقدارشاخص
کمتر را شاخص این کاربرد اخیر سال های در شاخص این زیاد حساسیت افزایشمی یابد. برازش نیکویی
کردهاست؛تاجاییکهبرخیپژوهشگرانتوصیهکردهاندکهازاینشاخصاستفادهنشود.درپژوهشمایانوو
همکاران)41(مقادیرمربوطبهشاخص هایمجذورخی دو،شاخصبرازشتطبیقیبنتلروریشۀمیانگین
مجذوربرآوردتقریببهترتیب0/957،495/4و0/069برایمدلمرتبۀاولوبهترتیب0/953،519/4و
0/072برایمدلمرتبۀدوماست)41(کهبهمقادیربهدستآمدهدرمطالعۀحاضربسیارنزدیکاست.در
مطالعۀحاضرمجذورخی دو،شاخصبرازشتطبیقیبنتلروریشۀمیانگینمجذوربرآوردتقریببرایمدل
مرتبۀاولبهترتیب96،459/02و0/076وبرایمدلمرتبۀدومبهترتیب95،520/8و0/08بودهاست.

عالوهبراین،نتایجپژوهشحاضرنشاندادکهتمامیپارامترهادرهردومدلمرتبۀاولومرتبۀدوممعنا دار
بودندومقادیرتیمربوطبهتمامیسؤالها)درمدلمرتبۀاول(وتمامیزیرمقیاس ها)درمدلمرتبۀدوم(
بیشتراز2بودند.براساسبارهایعاملی،ازبینسؤالهایپرسشنامه،سؤال2)می توانمجفتپابهفاصلۀ
خیلیدوربپرم(مهمترینپیشبینیکنندۀخردهمقیاسشایستگیمهارت هایجابهجاییومهمترینپیش بینی
کنندۀشایستگیحرکتیادراک شدهدردورۀکودکیهستند.همچنینسؤال23)دردریبلدرجابهطورمتناوب

1. NNFI
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وباهردودست)همدستراستوهمدستچپ(خوبهستم(مهمترینپیش بینیکنندۀخردهمقیاس
پیش بینیکنندۀ مهمترین )0/88 عاملی )بار جستن مهارت عالوهبراین، است. شیء کنترل مهارت های
شایستگیادراک شدۀمهارت هایجابهجاییومهارتدریافتکردن)بارعاملی1(مهمترینپیش بینیکنندۀ
حرکتی شایستگی پیشبینیکنندۀ مهمترین همچنین و شیء کنترل مهارت های ادراک شدۀ شایستگی

ادراک شدۀکودکانهستند.
عالوهبرتحلیلعاملیتأییدی،دراینپژوهشازروش هایدیگرسنجشرواییسازههمچونرواییهمگرا،
تفاوت هایسنیوتفاوت هایگروهینیزبرایبررسیرواییسازهابزاراستفادهشد.نتایجپژوهشحاضرنشان
معنا دار و مثبت ارتباط رشدی( )بهرۀ واقعی حرکتی شایستگی و ادراک شده حرکتی شایستگی بین که داد
وجوددارد.بارنتوهمکاران)28(ولیونگ1وهمکاران)42(نشاندادندکهبینشایستگیحرکتیواقعیو
ادراک شدۀکودکانچهارتاپنجسالهوهفتتاهشتسالهارتباطمثبتوجوددارد.عالوهبراین،پژوهش های
ارتباطبینشایستگیحرکتیواقعیوادراک شده باافزایشسنورشدکودکان، گوناگوننشانداده اندکه
حرکتی »شایستگی پرسشنامۀ قابلقبول همگرای روایی نشاندهندۀ نتیجه این .)1 ،3( می شود قوی تر

ادراک شدهدردورۀکودکی«است.
نیزشایستگی و ادراک شده درشایستگیحرکتی که داد نشان پژوهشحاضر تفاوت هایسنی، بررسی در
ادراک شدۀمهارتکنترلشیء،بینطبقاتسنیتفاوتمعنا داریبهنفعکودکانکم سن تر)کودکانهفت
در بهویژه خود حرکتی شایستگی از بیشتری برآورد کم سنین در کودکان یعنی دارد؛ وجود سال( تاهشت
مهارت هایکنترلشیءدارند.برخیازپژوهشگرانمعتقدهستندکهشایستگیحرکتیادراک شده،مبتنیبر
بارشد مهارتحرکتی دقیقشایستگی برایخودارزیابی فرد توانایی که است این بر اعتقاد زیرا است؛ رشد
فردوتغییراتشناختیتوسعهمی یابد)36(.هارتر)8(پیشنهادکردکهکودکان)هشتسالوبیشتر(نهتنها
قضاوت هایگسسته ایدربارۀشایستگیخوددرحیطه هایمتفاوتمیکنند،بلکهتااینسنآن هادیدگاهی
راجعبهخودارزشیکلیخودبهعنوانیکفردایجادنمیکنند)8(.هارتر)43(پیشنهادکردکهکودکانجوان
تمایلدارندشایستگیحرکتیواقعیخودرابیش برآوردکنند؛زیراآن هاآرزویشایستهبودنراباواقعیتاشتباه
می گیرندواینموضوعتاحدودهشتسالگیرویمی دهد؛بنابرایناعتقادبرایناستکهدرکودکیمیانی
درمقایسهباکودکیاولیه،خودپندارهمعمواًلباالتراست.اینایده هادرمدلاستودنوهمکاران)3(تقویت
شدند.دراینمدلپیشنهادشدهاستکهکودکانباافزایشسنبهقابلیت هایخودواقع بینمیشوند؛ازاینرو

شایستگیحرکتیادراک شدۀآن هاکاهشمی یابد.
همچنیننتایجپژوهشحاضرنشاندادکهدرشایستگیحرکتیادراک شدهوشایستگیادراک شدۀکنترل
شیء،بیندخترانوپسرانتفاوتمعنا داربهنفعپسرانوجودداردوپسراندرکبیشتریازشایستگیحرکتی

1. Liong
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تفاوت های حرکتی، شایستگی درک دربارۀ می رسد نظر به دارند. شیء کنترل مهارت های در بهویژه خود
جنسیتیدرطولرشدکودکیافزایشمییابد)15،37،44(؛درحالی کهبرخیمطالعاتگزارشکردهاندکه
پسرانودختراندرسالهایقبلازمدرسه،ادراکاتشایستگیمشابهدارند،اماازسال هایدبستانبهبعد،

خودپندارۀباالتردرپسرانبهطورثابتمشاهدهشدهاست)15،45-47(.
بهطورکلینتایجپژوهشحاضرنشاندادکهضرایبآلفایکرونباخنسخۀفارسیپرسشنامۀ»شایستگیحرکتی
ازساختارهشتعاملی24  ودوم اول تأییدیمرتبههای نتایجتحلیلعاملی و ادراکشدهدردورۀکودکی«
مربوط نتایج همچنین می کنند. تأیید را پرسشنامه درونی همسانی و سازه روایی و میکنند حمایت سؤالی
این تفاوت هایگروهی،نشاندهندۀرواییسازۀمطلوبنسخۀفارسی و تفاوت هایسنی بهرواییهمگرا،

پرسشنامهاست.
پایایی حاضر مطالعۀ در شود. اشاره پژوهش این در موجود محدودیت های از برخی به انتها در است الزم
بررسی بعدی پژوهش های در روانسنجی ویژگی این است بنابراینالزم نشد؛ بررسی مجدد آزمون-آزمون
تفاوت هایجنسیتیمدنظر تنها تفاوت هایگروهی، روایی بررسی بهمنظور پژوهش این در شود.همچنین
قرارگرفت.پیشنهادمیشوددرپژوهش هایآیندهبهتفاوتبینگروه هایکودکانباشایستگیحرکتیپایین

وباالتوجهشود.

پیام مقاله
دراینپژوهشابزاریبرایاندازه گیریشایستگیحرکتیادراک شدۀکودکان7تا13سالهنجاریابیشده
ابزارهایقبلیدو باشایستگیحرکتیواقعیآن هامی سنجد. راهم ارز استکهشایستگیحرکتیکودکان
موجب و بودند تصویری بهصورت -2 و نبودند واقعی حرکتی شایستگی با هم ارز -1 داشتند: بارز اشکال
پرسشنامۀ فارسی نسخۀ پایایی و روایی پژوهش این در می شدند. ادراک شده حرکتی شایستگی بیش برآورد
»شایستگیحرکتیادراکشدهدردورۀکودکی«بررسیوتأییدشد؛درنتیجهازاینپرسشنامهمی توانبهعنوان
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