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  چکیده

 محور-فرایند آزموننسخه سوم یک -رشد حرکتی درشتآزمون  :زمینه و هدف
 در ارزیابی روایی و پایایی این ابزار ،مطالعه هدف .استرشد حرکتی کودکان  سنجش
  بود. سال اهواز 01تا  سهکودکان 

هنجاری و طرح تحقیق مقطعی بود. تعداد -راهبرد تحقیق توصیفی :روش بررسی
-گیری خوشهسال شهر اهواز از هشت منطقه به صورت نمونه 01کودک سه تا  0011

های آماری تحلیل از روشبود.  TGMD-3ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق آزمون 
 ای و پیرسون استفاده شد.عاملی، ضریب همبستگی درون طبقه

پایایی همسانی تا یک را نشان داد.  01/1ای از ، دامنهشاخص روایی محتوایی :هایافته
و  10/1و  08/1، 08/1ترتیب به آزمون  کلتوپی و  جابجایی، هایآزمونخردهدرونی 

ارزیاب یب پایایی درونابدست آمد. ضر 18/1و  19/1، 19/1 بازآزمون-پایایی آزمون
و پایایی  11/1و  11/1، 10/1 به ترتیب نکل آزموتوپی و جابجایی،  هایآزمونخرده

طرح دو عاملی  ،بدست آمد. برای ارزیابی روایی سازه 10/1و  10/1، 19/1ارزیاب بین
آزمونها با سن . ضرایب همبستگی خردهشدیق تحلیل عاملی تاییدی، تایید از طر لریخوا

 مثبت و باال بود.
با اطمینان  توانمی، TGMD-3آزمون  روایی و پایاییبا توجه به تایید  :گیرینتیجه
ها با سن از آزمونهمبستگی خرده .کرد اسفاده کودکان اهواز رشد حرکتی ارزیابیبرای 

نتایج تحقیق محدود به . کندمی آزمون حمایتقابلیت تمایز سنی و ماهیت رشدی 
جامعه فعلی است و نماینده تمام ایران نیست. مطالعات آینده بایستی بر اساس تنوع 

 کنند.  ارزیابیفرهنگی مناطق دیگر، ویژگیهای این آزمون را 
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 مقدمه

الگوهای حرکتی هدفمندی  های بنیادیمهارت

این  (.2)اندپیشرفتهسنگ بنای حرکات  ( که1)هستند

 ،اندحرکتی درشت هایی مهارتکه در زمرهها مهارت

 دهشاجرا  عضالت درشت بدنبا هایی هستند که مهارت

-تقسیم می ءشیجابجایی و کنترل هایمهارتو به  (3)

شایستگی در مهارت  ،شواهد پژوهشیبر اساس  (.4شوند)

بدنی در شارکت در فعالیتهایبنیادی در سنین پایین با م

. دارد( ارتباط 6( و اواسط بزرگسالی)5ی نوجوانی)دوره

تواند در ابتدای کودکی می هامهارت این بنابراین سنجش

یرهای حرکتی و اعمال در تشخیص تاخرا  نقش مهمی

 بدنیترتیب بر فعالیتایفا کند و بدین ایمداخلههای برنامه

 اثرگذار باشد. کودکانی آینده

محور جهت -و نتیجه محور-دو رویکرد فرایند

-بنیادی وجود دارد. رویکرد نتیجه هایمهارتسنجش 

بر محور -رویکرد فرایند ونتیجه پایانی حرکت  همحور ب

 (.4)پردازدحرکت می مکانیک و شکلویژگی،  توصیف

هر کدام از این دو رویکرد، دارای مزایایی است. به عنوان 

گیری اندازهمحور ساده بودن -مثال؛ مزیت رویکرد نتیجه

اطالعات برای معتبر بودن محور -رویکرد فرایند وآن 

رکتی شایستگی ح تربرای ارزیابی جامع(. 7)استمحقق 

ضروری هر دو رویکرد ی همزمان از استفادهکودکان 

  .(8)است

-TGMDنسخه سوم)-رشد حرکتی درشت آزمون

از مزایای دو  که( 9)باشدمرجع می-نرم یآزمون( 3

 محور-فرایند یابزار ،این آزمون .رخوردار استب رویکرد

های نیز دارد. مولفه محور-است که تعدادی مولفه نتیجه

-مهارتشامل انجام چهار بار اجرای متناوب  محور-نتیجه

لی، سکسکه و همچنین پرتاب توپ از یورتمه، لی های

آزمونهای  (.10)باشدمی متر 6/4پایین دست به مسافت 

 اتتغییر دلیلسال ب 15بایستی هر  ،مرجع استاندارد–نرم

 آزموند. نشوبازنگری و  روزرسانیبه ،در طول زمان افراد

TGMD-3 نسخه جدیدTGMD(1985) (11 ) و

TGMD-2(2000) (12 ) .در استTGMD-3  تالش

نسبت به  آنشده است که با ایجاد تغییراتی، کیفیت 

TGMD-2  .این تغییرات، تغییر نام از جمله بهبود یابد

در  توپی است. هایمهارتبه  ءشیکنترل هایمهارت

مهارت جایگزین آزمون جابجایی، مهارت سکسکه خرده

توپی، غلتاندن توپ حذف و های مهارتجستن شد. در 

اضافه  دستیو ضربه فورهند یک پرتاپ از زیر دست

ای در نسخه جدید تغییراتی در برخی معیاره .(13)دندش

دهی نیز ایجاد شد تا مشاهده اجرا، جهت وضوح در نمره

ی همه ؛حرکتی بهبود یابد. عالوه بر این الگوهای

-ستی به تعداد تکرار خاصی اجرا میمعیارهای اجرا که بای

شدند، برای به حداکثر رساندن همسانی در تمام مهارتها 

  (.9)تغییر یافتند پیدرپیتکرار  چهاربه 

ارزیابی ویژگیهای  ،TGMD-3با بازنگری 

از  یکی رواییاهمیت دارد.  کابردقبل از  آنروانسنجی 

که است و منظور از آن این است  سنجیویژگیهای روان

د، ی سنجش آن را دارکه ادعا اینند سازهآزمون بتوا

پایایی به همسانی عملکرد در اجراهای  (.14)دسنجب

ها از متعدد اشاره دارد و جهت اطمینان از اینکه ارزیابی

محاسبه گیری مبرا هستند، هرگونه خطای تصادفی اندازه

مفهوم پایایی به این معنی است که  (.15)آن ضروری است

ی شده در بردارندهچند درصد از تغییرات نمره مشاهده 

سبت تغییرات نمره واقعی است که این مفهوم به صورت ن

آزمونی  به عبارتی؛(. 1شود)واریانس این دو نمره بیان می

داشته گیری را پایاست که کمترین واریانس خطای اندازه

 (. 16)باشد

ابتدا در ایاالت متحده به کار  TGMD-3آزمون 

 (2017)اولریخ وبستر و  نتایج مطالعه. گرفته شد

 هایمهارترا در  باالییهمبستگی سنی متوسط تا 

( نشان داد. همسانی درونی 39/0)جابجایی و( 47/0توپی)

ضریب پایایی بسیار باال بود. سنی  هایگروه همهدر 

 (،97/0جابجایی) هایمهارت، برای بازآزمون-آزمون

و  TGMD-3 (97/0)و کل  (95/0توپی) هایمهارت

( تایید CFA) یل عاملی تاییدیروایی سازه از طریق تحل
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 ،روایی محتوایی (2016والنتینی، جانل و وبستر ) .(10)شد

تایید برای کودکان برزیلی را  TGMD-3 و سازه صوری

 60/0ارزیاب)پایایی درونهمچنین در پژوهش آنها د. دنکر

–( و آزمون 99/0تا  85/0ارزیاب )( و بین90/0تا 

ایید ( ت81/0توپی  هایمهارت و 93/0آزمون)جابجاییباز

 آزمونهای جابجاییشد. همسانی درونی برای خرده

( 74/0کل آزمون ) ( و76/0توپی ) هایمهارت(، 63/0)

ی نسخه( 2017همکاران )استوان و . (17)بدست آمد

ترجمه و ویژگیهای روانسنجی را  TGMD-3اسپانیایی 

، ارزیاببین های پایاییآن را بررسی کردند. شاخص

(. >89/0عالی بودند)ارزیاب و همسانی درونی درون

 (.18)حمایت شد CFAاز طریق  زهروایی سا

-TGMDنشان داد که بین نمرات  (2010)سپیسکا

تفاوت وجود کودکان جمهوری چک با ایاالت متحده   2

نشان دادند که  زنی (2007هاوین و همکاران ). (19)شتدا

ده، تهیه شایاالت متحده که در  TGMD-2نرم های 

بر اساس  .(20)باشدبرای کودکان هلندی مناسب نمی

خاص و ویژه ساخته  یها برای جمعیتنرم تحقیق؛ ادبیات

های قد کودکان آمریکایی مثال نرمشوند؛ به عنوان می

حرکتی  هایمهارتبرای کودکان ژاپنی مناسب نیستند. در 

نیز ذکر ( 1989والرند ) (.21)نیز این موضوع صادق است

-دهی نتایج ارزیابی مالک، محدود به جامعهکرد که تعمیم

. (22)یابی شده استی است که ابزار در مورد آن هنجارا

در  TGMD-3بنابراین ارزیابی ویژگیهای روانسنجی 

 .جوامع مختلف بایستی قبل از استفاده بررسی شود

 TGMD-2پیش از این روایی و پایایی  ایراندر 

 (2014فرخی و همکاران )مورد بررسی قرار گرفت. 

 آزمونباز–(، آزمون80/0تا  74/0سانی درونی)پایایی هم

( و همچنین روایی >95/0ارزیاب)(، درون81/0تا  65/0)

 TGMD-3. اما آزمون (23)سازه آزمون را تایید کردند

نشده است. وقتی که یک  سازیاستاندارد هنوز در کشور

شود، ارزیابی می بازنگریگیری ابداع و یا زهوسیله اندا

ویژگیهای روانسنجی آن قبل از انتشار برای استفاده 

 (.24)عمومی اهمیت دارد 

ترجمه نسخه هدف از پژوهش حاضر بر این اساس؛ 

در آن  ویژگیهای روانسنجی ارزیابیو  TGMD-3فارسی

 باشد.می شهر اهواز سال 10کودکان سه تا 

 

 روش بررسي
طرح  و هنجاری-توصیفیتحقیق از نوع  روش 

ت مقطعی طی ها به صوردادهبود. تحقیق از نوع مقطعی 

کنندگان شرکت. ندآوری شددوره زمانی مشخص، جمع

% 50) 56/6±29/2با میانگین سنی نفر  1600تحقیق شامل 

 باکه  بودندسال شهر اهواز  10تا  سهکودکان از  پسر( 

گانه اهواز ای از مناطق هشتگیری خوشهروش نمونه

شناختی رای صدمات عصبکودکانی که دا. انتخاب شدند

 د.دنعضالنی بودند از تحقیق کنار گذاشته ش-و اسکلتی

 TGMD-3های تحقیق آزمون آوری دادهابزار جمع

 سهکودکان را در دامنه سنی  بنیادی هایمهارتکه  بود

مهارت  ششاین آزمون شامل  .دنکسال ارزیابی می 10تا

لی کردن، سکسکه )دویدن، یورتمه رفتن، لیجابجایی

 مهارت توپی هفتو  دویدن، پرش افقی و سرخوردن(

)ضربه زدن دو دستی به یک توپ ایستا، ضربه فورهند به 

یک توپ که توسط خود فرد رها شده، دریبل ایستا با یک 

دست، گرفتن دو دستی، ضربه به یک توپ ایستا با پا، 

هر است.  پرتاب از باالی دست و پرتاب از پایین دست(

در دو  آزمونگر ست.سه تا پنج معیار اجرا دارای مهارت

 در صورت وجود داشتن برای هر معیاری، کوشش رسم

ثبت صفر  در صورت وجود نداشتن نمره یاو  یکنمره 

. آزمونگر کل نمرات هر معیار را از هر دو کوشش دنکمی

خام هر مهارت جمع مهارت برای بدست آوردن نمرات 

مره خام کلی دارد که از جمع آزمون ن. هر خردهکردمی

نمرات کلی  .آیدمیمربوطه به دست  هایمهارتی نمره

آزمون و خرده 46ون جابجایی بین صفر تا آزمخرده

بود. نمره خام کلی آزمون  54ر تا مهاتهای توپی بین صف

 . (9)است 100بین صفر تا 

آزمون، بایستی به فارسی ترجمه قبل از استفاده از 

-از روش ترجمه مستقل دوگانه شد. برای این کارمی
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 double back-reverse independentمعکوس )

translation) ( بر اساس این 25و22استفاده شد .)

-زبانه برای ترجمه کردن فرم نمره روش؛ چهار مترجم دو

و نفر از آنها به طور دهی در تحقیق همکاری کردند. د

را از انگلیسی به فارسی  TGMD-3های مستقل آیتم

فارسی آنها را به  هایترجمه کردند و دو نفر دیگر ترجمه

ی آنها ل به انگلیسی ترجمه کردند. ترجمهطور مستق

شامل نام مهارت، معیار اجرا و دستورالعمل اجرای 

TGMD-3 از انجام چهار ترجمه مستقل، همه بود. بعد-

در یک جلسه حضور یافتند و  ی مترجمان به همراه محقق

-نسخهی اصلی آزمون مقایسه کردند. ها را با نسخهترجمه

و ساخته شد و به اتفاق بازبینی  TGMD-3ی فارسی 

ی نهایی ترجمه شده برای استفاده در تحقیق آرا، نسخه

 آماده شد.

قبل از استفاده از آن،  و بعد از تهیه فرم فارسی

روایی محتوایی آن بررسی شد. برای تعیین روایی 

 (CVI) پرسشنامه شاخص روایی محتواییمحتوایی از 

رفتار حرکتی نظرات خود را پنج متخصص  استفاده شد

، در قالب TGMD-3دهی آزمون ی هر معیار نمرهدرباره

بر "مربوط بودن"و "واضح بودن"، "ساده بودن"سه آیتم 

قسمتی تکمیل کردند. بعد از  4اساس یک طیف لیکرتی 

-م معیارهای نمرهشاخص روایی محتوایی در تما بررسی

جهت ارزیابی رشد حرکتی درشت  TGMD-3دهی، 

 سال اهواز بکار گرفته شد. 10تا  سهکودکان 

ی معاونت نامهموافقتقبل از اجرای آزمون، 

-کل آموزش و پرورش خوزستان، رضایتپژوهشی اداره 

اخذ شد. پروتکل ارزیابی نامه والدین و موافقت کودک 

شامل نمایش تکنیک صحیح اجرای مهارت به همراه 

قبل از ارزیابی کودکان بود. بعد از نمایش و  آموزش آن،

ت را در یک کوشش آموزش کالمی؛ کودک هر مهار

دو کوشش اصلی توسط  کرد. سپسآزمایشی اجرا می

هر  مدت زمان اجرای آزمون برایشد. کودک اجرا می

ویدویی با  طبضکشید. دقیقه طول می 20-25کودک بین 

 (VDR-D50مدل  یک دوربین فیلمبرداری)پاناسونیک

انجام شد و این امر به این دلیل بود تا امکان تحلیل 

ویدیویی پس از آزمون برای ارزیاب فراهم باشد. دو 

 کل %  از10 ،ارزیاب ابتدا به صورت مستقل از هم

ی تصادفی از همهکه بطور نفر( را  160ها )آزمودنی

ه منظور بررسی ب ،ندگروهها و دو جنس انتخاب شده بود

های بین ارزیابها، تحلیل کردند. سپس تحلیلپایایی 

ها ها بوسیله یکی از دو ارزیابویدیویی سایر آزمودنی

% 10انجام شد. همچنین یک ارزیاب یک تحلیل دیگر از 

در  ارزیابنفر( را به منظور پایایی درون 160ها )آزمودنی

انجام داد. به منظور ارزیابی  یک ماه بعد از ارزیابی اول

نفر( 160ها )% آزمودنی10، بازآزمون-آزمونپایایی 

روز  10تا  7را بافاصله  TGMD-3انتخاب و دو بار 

این فاصله با توجه به برنامه مدرسه، غیبت اجرا کردند. 

 شد.کودک و روز تعطیل تنظیم می

جابجایی و آزمون ی خردهنمرات خام برای محاسبه

 ارزیابی استفاده شد. TGMD-3توپی و همچنین کل 

 (CVI)روایی محتوایی از طریق شاخص روایی محتوایی

و با استفاده از نظرسنجی از پنج متخصص رفتار حرکتی 

 CVIبر اساس مطالعات قبلی، کشور صورت گرفت. 

مقدار قابل قبول در نظر به عنوان  80/0یا 75/0بزرگتر از 

همسانی درونی با استفاده از ضریب (. 26شود)گرفته می

مساوی یا بیشتر محاسبه شد. ضریب پایایی آلفای کرانباخ 

پایایی قابل قبول و مساوی یا  لبه عنوان حداق 70/0از

 شودآل محسوب میبه عنوان پایایی ایده 90/0بیشتر از 

از طریق ضریب همبستگی  بازآزمون-پایایی آزمون (.27)

ارزیاب توافق بینشد.  انجام( 28)پیرسون برای دو ارزیابی

تفاده از ضریب همبستگی درون با اسارزیاب و درون

های ( مورد بررسی قرار گرفت. توافقICCای )طبقه

ICC  75/0تا  40/0به عنوان ضعیف، بین  40/0، کمتر از 

به عنوان  75/0به عنوان نسبتا خوب تا خوب و باالتر از 

برای ارزیابی روایی سازه  (.27عالی  در نظر گرفته شدند)

TGMD-3فرض و از  (2016)اولریخ  ، طرح دو عاملی

 .(9)، آزمون شد(CFA)طریق تحلیل عاملی تاییدی

، به عنوان یا بیشتر 40/0ملی استاندارد شده بارهای عا
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ها تناسب کلی دادهحداقل معیار پارامتر در نظر گرفته شد. 

برای ارزیابی مدل دو عاملی مفروض، نخست بر مبنای 

2دار نبودن خی دو)معنی
χمقدار پایین  .شود( بررسی می

χ²  در ارزیابی برازش مطلق مدل )یعنیp-values  

بشدت  χ²اما  ؛دار( بیانگر برازش خوب استغیرمعنی

های م نمونه قرار می گیرد و در نمونهتحت تاثیر حج

به  دار بودن آن بسیار زیاد است.بزرگ احتمال معنی

کار و به عنوان آزمونهای محافظه χ²آزمونهای  عبارتی

-معنی  p-valuesدودکننده هستند که در آنها بندرتمح

از طریق  CFAبنابراین ارزیابی مدل  (.29شود)نمی دار

عبارتند  هااین شاخصهای برازش انجام گرفت. شاخص

(، نیکویی برازش GFI)شاخص نیکویی برازشاز : 

 (، شاخص برازش هنجار نشدهAGFIاصالح شده)

(NNFI(شاخص برازش هنجار شده ،)NFI ،) شاخص

(، IFI) (، شاخص برازش فزایندهCFIبرازش تطبیقی)

 شاخص ریشه میانگین استاندارد شده مجذور باقیمانده

(SRMRو ریشه میانگین مجذور خطای برآورد ) 

(RMSEA.) 

بزرگتر از  GFIو  90/0بزرگتر از  AGFIمقادیر 

شود. مقادیر بزرگتر نوان برازش خوب تلقی میبه ع 95/0

(، NNFIشاخص برازش هنجار نشده)در  95/0از 

 ( و شاخص برازش فزایندهCFIشاخص برازش تطبیقی)

(IFIبه عنوان مقدار خوب تلقی می )در (30)شود .

 90/0(، مقدار بزرگتر از NFIشاخص برازش هنجار شده)

 ریشه میانگین مجذور خطای برآوردو در شاخص 

(RMSEA و شاخص ) ریشه میانگین استاندارد شده

به  08/0(، مقدار پاینتر از SRMRباقیمانده)مجذور 

به عنوان  06/0و پایین تر از عنوان مقادیر قابل قبول 

 (.29)شوندمی خوب تلقی 

توپی و  هایمهارتبرای بررسی ارتباط بین سن با 

جابجایی از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده 

شد. تمامی تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم 

صورت  8/8نسخه  و لیزرل 22نسخه  SPSSافزارهای 

در  05/0داریسطح معنیدر تمام محاسبات آماری گرفت. 

 نظر گرفته شد.

 

 هايافته

 کنندگاناطالعات جمعیت شناختی شرکت  1جدول

نظیر میانگین سنی و انحراف استاندارد، فراوانی و فراوانی 

نسبی و همچنین فراوانی برتری دست و پا را در هر یک 

 آزمون جابجایی، درخردهدهد. از گروههای سنی نشان می

سال( میانگین نمرات خام  10ی گروهها )بجز گروه همه

 .(2)جدولداشت توپی هایمهارتآزمون التری از خردهبا

ی شایستگی مهارت حرکتی نمره خام باالتر نشان دهنده

نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان می دهد  باالتر است.

آزمون غیر سن و میانگین نمرات خام خردهکه بین مت

-مهارتآزمون (،خردهp،83/0(=1600)r=000/0جابجایی)

 آزمونکل ( و p ،84/0(=1600)r=000/0توپی) های

TGMD-3 (000/0=p ،88/0(=1600)r رابطه مثبت و )

داری وجود دارد. به عبارتی؛ با افزایش سن، میانگین معنی

بهبود  TGMD-3 عملکرد نمونه هنجاری در آزمون 

 یافته است که ماهیت رشدی آزمون را نشان می دهد

 . (2)جدول 

، از طریق TGMD-3روایی محتوایی آزمون 

پنج متخصص  ظرن با و (CVI)شاخص روایی محتوایی

تمامی معیار های  CVIنشان داد که رفتار حرکتی کشور 

لذا روایی تا یک قرار داشت.  80/0اجرا، در دامنه 

 به خوبی برقرار است. TGMD-3محتوایی 

برای  (ICCای )طبقهنتایج ضریب همبستگی درون

آزمون ارزیاب نشان داد که در خردهارزیابی پایایی بین

-(، خردهCI ،97/0 =α %95[ 96/0، 98/0جابجایی )]

، CI %95[ 97/0، 98/0)]توپی های مهارتآزمون 

98/0= α ) آزمون کل وTGMD-3 ([98/0 ،97/0] 

95% CI ،98/0= α مقدار ضریب پایایی برای دو )

جدول ) نمونه، باال و نزدیک به یک است 160ارزیاب و 

داد که در  ارزیاب نیز نشاننتایج ارزیابی پایایی درون. (3

= CI ،99/0 %95[ 99/0، 98/0])آزمون جابجایی خرده
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α ،)[ 993/0، 996/0])توپی های مهارتآزمون خرده

95% CI ،99/0 =α)  آزمون و کلTGMD-3 

[(997/0 ،994/0 ]95% CI ،99/0 =α ) مقدار ضریب

نمونه، باال و نزدیک به  160پایایی برای دو بار ارزیابی و 

  (.3تغییرپذیری بسیار کمی وجود دارد)جدولیک است و 

نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین 

، 94/0)]آزمون جابجایی در خرده بازآزمون -نمرات آزمون

90/0]BCa 95% CI، 000/0=P ،92/0(=160)r،) 

 BCa 95%[92/0، 95/0توپی )]های مهارتآزمون خرده

CI ،000/0=P ،94/0(=160)r آزمون ( و کلTGMD-3 

[(96/0،94/0]BCa 95%CI،000/0=P ،95/0(=160)r )

 (. 4داری وجود دارد)جدول رابطه مثبت و معنی

محاسبه همسانی درونی ضریب آلفای کرونباخ برای 

آزمون خرده؛ α=85/0جابجایی برابر با  آزموندر خرده

کل آزمون ؛ و برای α=85/0برابر با  توپیهای مهارت

TGMD-3  91/0با برابر=α  است. همچنین، به تفکیک

آزمون جابجایی یت ضریب آلفای کرونباخ برای خردهجنس

؛ α=86/0و در دختران برابر  α=85/0در پسران برابر با 

و  α=87/0توپی در پسران برابر با های مهارتآزمون خرده

در  TGMD-3کل آزمون ؛ و α=82/0در دختران برابر 

 .است α=91/0و در دختران برابر  α=92/0پسران برابر با 

 بیشتر هستند 70/0قدار قابل قبول ها از متمام ضریب

  (.5)جدول 

 40/0با توجه به اینکه معموال بار عاملی بزرگتر از 

گیرند، محتوای را به عنوان بار عاملی قابل قبول در نظر می

-مهارتهای )ی آیتمویای این است که همهگ 6جدول 

مبستگی( اول)عامل جابجایی(، بار عاملی )ه( عامل های

های مهارت) دهند. در عامل دومبسیار باالیی را نشان می

دهند؛ ها بار عاملی باالیی را نشان میی آیتمتوپی( نیز همه

یعنی  50/0البته آیتم پرتاب باالی شانه بار عاملی زیر 

باشد. قابل قبولی میدهد که بار عاملی را نشان می 48/0

ها باالتر از ی آیتمدر همه T-مچنین قدر مطلق مقادیره

دهنده این است که سوال مربوطه باشند که نشانمی 96/1

بارگیری  دار متغیرش است. بنابراینقادر به سنجش معنی

ن های مربوطه، حاکی از ایها روی عاملباالی مهارت

ترین سازه مورد ها منعکس کننده اصلیاست که این عامل

ی رشد حرکتی ، یعنی سازهگیری توسط آزمونزهاندا

 .(6)جدول باشددرشت می

و معیار  7های برازش در جدول با توجه به شاخص

توان بیان کرد که هر ها، میمقبولیت مقادیر این شاخص

دار است که آن هم بدلیل حجم معنی 2χچند شاخص 

و همچنین نسبت  (29)بسیار باالی نمونه تحقیق است

دار است ( معنیdfχ/2کای اسکوئر به درجه آزادی )

(000/0=p ،02/389=2
χ ،64=dfهای (، اما مقدار شاخص

و  SRMRاست؛ مقادیر  آلایدهمعتبرتر دیگر کامال 

RMSEA و همچنین مقادیر ( 29) 06/0تر از پایین

GFI، AGFI ،NFI ،NNFI ،CFI و IFI به  نزدیک

(. بر این اساس برازش دو عاملی بودن 30)یک هستند

های این تحقیق برای نمونه TGMD-3مدل ساختاری 

 مطلوب است و تحلیل عاملی تاییدی از روایی سازه ابزار

TGMD-3(7)جدول کنندحمایت می . 
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 بر اساس گروههای سني  اطالعات جمعیت شناختي شرکت کنندگان :7جدول

میانگین سنی و  پسر دختر دست برتر)فراوانی( برتر)فراوانی( پای

 انحراف معیار

 

 فراوانی فراوانی نسبی فراوانی فراوانی نسبی راست چپ راست چپ سن

 سال 3 02/0±07/3 100 3/6 100 3/6 188 12 185 15

 سال 4 02/0±05/4 100 3/6 100 3/6 188 12 186 14

 سال 5 02/0±05/5 100 3/6 100 3/6 193 7 194 6

 سال 6 02/0±05/6 100 3/6 100 3/6 193 7 188 12

 سال 7 02/0±05/7 100 3/6 100 3/6 185 15 177 23

 سال 8 02/0±06/8 100 3/6 100 3/6 180 20 174 26

 سال 9 03/0±06/9 100 3/6 100 3/6 186 14 178 22

 سال 10 03/0±06/10 100 3/6 100 3/6 185 15 176 24

 مجموع 29/2±56/6 800 50 800 50 1498 102 1458 142

 
 

 بر اساس سن TGMD-3میانگین و انحراف استاندارد نمرات خام آزمون  :3جدول

 

 سن

  TGMD-3آزمون کل  های توپیمهارت آزمونخرده جابجایی آزمونخرده

M SD M SD M SD 

 7/7 09/29 7/3 4/13 5/5 6/15 سال 3

 9/8 6/37 4/4 8/16 2/6 8/20 سال 4

 7/8 5/45 1/5 3/20 1/5 2/25 سال 5

 3/9 04/53 6/5 9/23 5/5 1/29 سال 6

 1/9 8/60 7/6 2/28 2/4 5/32 سال 7

 1/9 6/66 1/6 6/31 4/4 35 سال 8

 6/8 8/73 1/6 5/36 1/4 2/37 سال 9

 8/6 1/78 1/5 2/39 6/3 8/38 سال 10

R 000/0=P ،83/0=r 000/0=P ،84/0=r 000/0=P ،88/0=r 

 

 

 ارزيابارزياب و درونای پايايي بیننتايج ضريب همبستگي درون طبقه :3جدول 

 TGMD-3  (α) ICC  95% CI P آزمون پایایی

 

 ارزیاببین

 000/0 [96/0، 98/0] 97/0 آزمون جابجاییخرده

 000/0 [97/0، 98/0] 98/0 آزمون مهارتهای توپیخرده

 TGMD-3  98/0 [98/0 ،97/0] 000/0کل آزمون 

 

 ارزیابدرون

 000/0 [99/0، 98/0] 98/0 آزمون جابجاییخرده

 000/0 [993/0، 996/0] 99/0 آزمون مهارتهای توپیخرده

 TGMD-3  99/0 [997/0 ،994/0] 000/0کل آزمون 
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 بازآزمون -ضرايب همبستگي پیرسون برای پايايي آزمون :4جدول 

 M±SD N r Sig. BCa 95% CI مرحله TGMD-3 آزمون

 [90/0، 94/0] 000/0 92/0 160 4/29±8/8 آزمون آزمون جابجاییخرده

 9/32±8/7 بازآزمون 

 [92/0، 95/0] 000/0 94/0 160 4/27±9/10 آزمون آزمون توپیخرده

 9/32±8/9 بازآزمون 

 [94/0، 96/0] 000/0 95/0 160 8/56±7/18 آزمون  TGMD-3کل آزمون 

 8/65±8/16 بازآزمون
 

   

 ضرايب آلفای همساني دروني برای هر يک از زير گروههای نمونه هنجاری :5جدول 

 

 زیر گروه

 

 تعداد

  آزمونخرده
 مهارتهای توپی جابجایی  TGMD-3کل آزمون 

 α 87/0=α 92/0=α=85/0 800 پسر

 α 82/0=α 91/0=α=86/0 800 دختر

 α 85/0=α 91/0=α=85/0 1600 مجموع

 
   

 TGMD-3 (7633=N)بارهای عاملي و واريانس خطای هر آيتم  :6جدول 

 

 آیتم

  بارهای عاملی

 واریانس خطا

 

 مهارتهای توپی جابجایی T-مقدار

 8/30 51/0 - 70/0 دویدن

 6/22 70/0 - 54/0 یورتمه رفتن

 5/41 27/0 - 86/0 لی کردنلی

 1/30 53/0 - 68/0 سکسکه دویدن

 2/28 58/0 - 65/0 پرش افقی

 4/32 48/0 - 72/0 سر خوردن

 7/27 59/0 64/0 - ضربه دو دستی به توپ ثابت

 5/35 41/0 77/0 - ضربه فورهند به توپ

 4/37 36/0 80/0 - دریبل ایستای یک دستی

 3/34 43/0 75/0 - دریافت کردن دو دستی

 1/33 46/0 73/0 - ضربه با پا به توپ ایستا

 5/19 77/0 48/0 - پرتاب از باالی دست

 6/25 64/0 60/0 - پرتاب از زیر دست
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 TGMD-3های نیکویی برازش برای مدل دو عاملی : مقادیر شاخص7جدول

   های برازش شاخص

 مدل دو عاملی

 

2χ 
 

df 
 

 

2/dfχ 
 

 

SRMR 
 

IFI 
 

CFI 
 

NNFI 
 

 

NFI 
 

AGFI 
 

GFI 
 

RMSEA 
 

 056/0 96/0 94/0 96/0 96/0 96/0 96/0 03/0 08/6 64 02/389* عاملیمدل دو 

 <06/0 >95/0 >90/0 >90/0 >95/0 >95/0 >95/0 <08/0 5تا  2بین  - - مقدار قابل قبول

*(05/0P≤)دو دامنه(). 

 

 بحث
ترجمه بین فرهنگی مهارت،  هدف از این مطالعه

و   TGMD-3معیارهای اجرا و دستورالعمل آزمون 

جی آن در کودکان شهر اهواز نسارزیابی ویژگیهای روان

های گویهتمام  نتایج روایی محتوایی نشان داد که بود.

و روایی  تا یک بودند 80/0دارای ضریب توافق  هامهارت

این نتیجه با تحقیقات قبلی که  .محتوایی آزمون تایید شد

ترجمه بین فرهنگی را در جوامع مختلف انجام داده بودند 

حرکتی درشت  هایمهارت. (18و17همخوانی داشت )

معیارهای اجرای آن قسمتی از و  TGMD-3آزمون 

مروری بر نشریات پس از اولریخ بود.  (11)اولریخ رساله 

های برنامهرشد حرکتی، کتابهای درسی و تعدادی از 

 هایمهارتاز  یلیست، درس تربیت بدنی مدارس ابتدایی

و برای تهیه را حرکتی بنیادی مشترک تمام این منابع 

بدنی تخصصان رشد حرکتی و معلمان تربیتاز مگروهی 

تا بطور مستقل هر مهارت و معیار  کردابتدایی ارسال 

ینه آنها را ارزیابی کنند. این کار جهت تالش در زماجرایی 

ایجاد روایی محتوایی صورت گرفت. مهارتها و معیارهایی 

ه % توافق را در بین متخصصان کسب کرد90که بیش از 

ها و این مهارت .(13)، در آزمون گنجانده شدندبودند

معیارهای آنها در این تحقیق نیز مورد توافق متخصصان 

رشد حرکتی ایران قرار گرفت و روایی محتوایی آن تایید 

 شد.

 ارزیاب در اینارزیاب و درونضریب پایایی بین

ارزیاب مطالعه باال بود و مقادیر مناسبی برای پایایی درون

جابجایی و توپی مشاهده  هایمهارتارزیاب در و بین

در بین ارزیاب هم  ،تغییرپذیری بسیار کمیبه عبارتی  شد.

ها که بطور مستقل یک مهارت واحد را ارزیابی کردند و 

یک ارزیاب که یک مهارت واحد را دو بار با  هم در

این نتیجه  فاصله زمانی یک ماه ارزیابی کرد، وجود داشت.

-در زمینه پایایی درون با نتایج نسخه قبلی این آزمون

مچنین با نتایج همخوانی داشت. ه ،(23)در ایران ارزیاب

-فرهنگکه در  ارزیابو درون ارزیاببررسی پایایی بین

 صورت گرفته بود TGMD-3در مورد  ی دیگرها

از منابع خطا که نمرات یک  نیز موافق بود. (31و17،18)

گذاری اثیر قرار می دهد، اشتباهات نمرهآزمون را تحت ت

ها در یک آزمون مشابه بایستی ارزیابتوافق بین است.

مثبت و باال باشد تا از پایایی آزمون اطمینان حاصل شود. 

های ارزیاب و بین ارزیاب در فرهنگتایید پایایی درون

-ی اجرا و نمرهی شیوهمختلف، ممکن است نشان دهنده

به عنوان  TGMD-3گذاری روشن و بدون ابهام آزمون 

 یک آزمون استاندارد باشد.

 رود متغیرپایایی آزمونهایی که انتظار می معموال

گیری آنها در مدت زمان معینی تغییر نکند، به مورد اندازه

-ارزیابی می بازآزمون -گیری زمانی یا آزمونشیوه نمونه

شود که بررسی ثبات نتایج آزمون در دو زمان متفاوت 

ان داد که نمرات نش بازآزمون -نتایج پایایی آزموناست. 

داشت. ارتباط  بازآزمونداری با نمرات آزمون بطور معنی

 آزمونها و کل آزمون بینهمبستگی مثبت و باالی خرده

، یک نشانگر قوی پایایی آزمون بازآزمونآزمون و  مراحل

این نتیجه نیز با نتایج نسخه قبلی آزمون  در است. 

در جوامع  TGMD-3، و همچنین آزمون (23)ایران

بین آزمون و  ( همخوانی داشت.31و  10،17دیگر)
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تفاوت زیادی دیده نشد و نمرات با هم  بازآزمون

همبستگی داشتند. معموال احتمال دارد که فاصله زمانی 

گذار باشد. عواملی دو آزمون بر نتایج آزمون دوم اثربین 

خستگی و غیره از منابع خطا  ،مثل تمرین، رشد، حافظه

هستند که بر روی این نوع پایایی اثرگذارند. البته این 

بر تکالیف شناختی بیشتر از تکالیف  موارد ممکن است که

حرکتی اثر گذار باشند. در این مطالعه فاصله بین دو 

روز )با توجه به غیبت دانش آموز،  10آزمون هفت تا 

.( تنظیم شد و نمرات دو .برنامه مدرسه و روز تعطیل و .

آزمون با هم هماهنگی داشتند. در نتیجه ثبات زمانی 

 تایید شد. TGMD-3آزمون 

بمنظور اطمینان از  TGMD-3همسانی درونی 

همگنی متغیرهای آزمون ارزیابی شد. ضریب پایایی 

به عنوان حداقل پایایی قابل قبول  70/0مساوی یا بیشتر از

آل به عنوان پایایی ایده 0/ 90ر از و مساوی یا بیشت

-نتایج همسانی درونی دارای دامنه (.27شود)محسوب می

آزمونها و کل آزمون و با ر خردهد 92/0تا  82/0ز ای ا

نتایج همسانی درونی در این مطالعه  توجه به جنس بود.

و همچنین  (23)با نتایج نسخه قبلی آزمون  در ایران

( 31و  10،17در دیگر کشورها ) TGMD-3آزمون 

خوب تا  ضرایب بدست آمده در سطح .همخوانی داشت

بطور زار ی این است که ابعالی بودند و نشان دهنده

آزمونها و کل اری ساختارهای مربوطه را در خردهپاید

-منعکسبه عبارتی  کند.بر اساس جنس بررسی می آزمون

-TGMDی یکنواختی مهارتها و معیارهای اجرای  کننده

 .است 3

تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه از 

سط تا حرکتی همبستگی متو هایمهارتاستفاده شد. 

داشتند. عالوه براین؛  TGMD-3آزمونهای با خرده باالیی

 TGMD-3در نسخه جدید لی و دریبل دو مهارت لی

 های مربوطه داشتندآزمونهمبستگی باالیی با خرده

دار بود و ها مثبت و معنیی همبستگی. همه(≥80/0)

ی یشنهاد شدهحمایت بیشتری را برای مدل دو عاملی پ

TGMD-3 ترین همبستگی مهارت پایین .کردم میفراه

آزمون نیز در مهارت پرتاب باالی شانه دیده با خرده

( که البته در محدوده قابل قبول قرار داشت. 48/0شد)

 های نیکویی برازشهای شاخصعالوه بر این؛ تمام یافته

ی نیکویی برازش مدل قابل قبول است و نشان دهنده

این  غلبادر مدل دو عاملی بود و  TGMD-3نمرات

کودکان  TGMD-2مقادیر باالتر از نسخه قبلی یعنی 

 هستند. گزارش شده بود،  (23)که توسط ایرانی

-TGMDهای برازش بنابراین، با توجه به شاخص

های آزمون در فرهنگ و مطابق با مطالعاتی که از این 3

طالعه ما از مدل دو م (31و  17،18) انددیگر استفاده کرده

تحلیل های جابجایی و توپی برای عاملی، مهارت

 کند. شایستگی حرکتی پشتیبانی می

ی آزمونهای های روایی سازهاز جنبه دیگر یکی 

ی عملکرد در ی متغیر سن با نمره، بررسی رابطهرشدی

آزمون است. نتایج آزمون ضریب همبستگی نشان داد که 

آزمون غیر سن و میانگین نمرات خام خردهبین مت

 TGMD-3آزمون  کل و های توپیمهارت، جابجایی

این نتیجه با نتایج  .مشاهده شدداری رابطه مثبت و معنی

( و استوان و همکاران 2017)اولریخ وبستر و  تحقیقات

. به عبارتی؛ با افزایش (18و  10)همخوانی داشت (2017)

آزمون در  کنندگانشرکتسن، میانگین عملکرد 

TGMD-3  رشدی آزمون را نشان ماهیت بهبود یافت که

-هدی را برای روایی سازه فراهم میو شوا دهدمی

 . به بیان دیگر نشان دهنده این است که آزمون(15کند)

TGMD-3 های مهارتاست بهبود مورد انتظار در  قادر

مهم همراه با افزایش سن نشان دهد. را حرکتی بنیادی 

با سن  بنیادی حرکتیهای مهارتاست که ذکر کنیم که 

 . (32وابسته نیستند) اما به سن ،ارتباط دارند

ایی و سازه به همراه بطور خالصه، روایی محتو

 -ارزیاب، ثبات زمانی آزمونارزیاب و بینپایایی درون

مورد  TGMD-3آزمون و همسانی درونی  بازآزمون

 بین و همچنینپیش-ار گرفتند. روایی همزمانحمایت قر

برای کودکان دارای ناتوانی  TGMD-3روایی کلینیکی 

های این بررسی نشد و این از محدودیت در این مطالعه
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ه بررسی شود. این تحقیق بود و بایستی در تحقیقات آیند

برای ارزیابی TGMD-3دهد که مطالعه نشان می

 10حرکتی بنیادی کودکان سه تا  هایمهارتشایستگی 

 سال شهر اهواز مناسب است. 

 

 گیرینتیجه

-ارزیاب، درونارزیابی پایایی بیننتایج بر اساس 

و همسانی درونی و همچنین  بازآزمون -ارزیاب، آزمون

 TGMD-3ارزیابی روایی محتوایی و سازه، آزمون 

. مقادیر این بوددارای درجه باالیی از پایایی و روایی 

-ها شواهد کافی را برای  این نسخه آزمون فراهم مییافته

یک  ،دهد که این ابزارکاربران آزمون اطمینان مید و به کن

نتایج  ابزار معتبر و مناسب برای جامعه تحقیق است.

تحقیق محدود به جامعه فعلی است و نماینده تمام جامعه 

ایران نیست. بنابراین مطالعات آینده بایستی بر اساس تنوع 

فرهنگی و جغرافیایی مناطق دیگر، ویژگیهای روانسنجی 

  ون را بررسی کنند.این آزم

 

  قدرداني

در اجرای پروتکل تحقیق افراد و موسسات زیادی 

های تحقیق، مدیران همکاری داشتند. از کلیه آزمودنی با ما

آموزش  کل ادارهو معلمان ورزش آنها، معاونت پژوهش 

 قابل ذکر است .کنیمتشکر می استان خوزستانو پرورش 

رفتار حرکتی دانشگاه  دانشجوی دکتریاین مقاله از رساله 

عنوان  و 2396191شماره ثبت پژوهش با خوارزمی تهران

روایی، پایایی و هنجاریابی آزمون رشد حرکتی درشت "

که توسط  "سال شهر اهواز 10تا  3کودکان  نسخه سوم در

ارزمی تهران تامین اعتبار شده، استخراج ودانشگاه خ

 گردیده است.
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Abstract 

Background and Objective: The Test of Gross Motor 

Development – 3
rd

 Edition is a process-oriented test to assess 

childrens’ motor development. The aim of study was to evaluate 

the validity and reliability of this test for 3-10 years old children 

in Ahwaz.  

Subjects and Methods: The strategy and design of the research 

were descriptive-normative and cross-sectional, respectively. 

One thousand and six undred children aged 3-10 years old were 

chosen from eight districts of the city using cluster sampling. 

Our research tool was TGMD-3. The Factor analysis, inter-class 

and Pearson correlation coefficients statistical methods were 

used. 

Results: Content Validity Index shows a range of 0.80 to 1. The 

internal consistency for the locomotor, ball skills subtests and 

total TGMD-3 was 0.85, 0.85 and 0.91 respectively.  In 

addition, the reliability of test-retest was 0.92, 0.94 and 0.95. 

The intra-rater reliability coefficient for the locomotor, ball 

skills subtests and total TGMD-3 was 0.98, 0.99 and 0.99 

respectively, while inter-rater was 0.97, 0.98 and 0.98, 

respectively. In order to evaluate the construct validity, Ulrich’s 

two-factor design was confirmed using Confirmatory factor 

analysis. Correlation coefficients of the subtests were highly 

positive with age.  

Conclusion: Considering the confirmation of validity and 

reliability of TGMD-3, it can be safely used to evaluate the 

motor development in Ahwaz children. The correlation of 

subtests with age supported the age discrimination capability 

and developmental nature of the test. Our results are limited to 

current population and should not be considered as a 

representation of the whole country, Iran. Future studies may 

evaluate the properties of this test based on the cultural diversity 

of other regions.  

 

Keywords: Fundamental skills, TGMD-3, Motor development, 

Motor deley. 
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