
  
 

 1400 تابستان  – ورزشی_ رشد و یادگیري حرکتی 
 219  - 238  :ص   ،2شمارة ، 13دورة 

 1400 / 04  /23 تاریخ دریافت : 
1400 / 06/ 31:  پذیرشتاریخ      

 
 

سالۀ  9تا  5در کودکان  3 -روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت
حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی هايمهارتعراقی و مقایسۀ رشد   

 
سیدرضا عطارزاده  – 3علیرضا صابري کاخکی -2∗هدي سهرابیم  -  1رفعت الحجاج

  4حسینی 
شهد، ایران1 شهد، م شگاه فردوسی م شجوي دکتري، گروه رفتار حرکتی، دان ستاد، 2.دان روه گ. ا

شهد، ایران شهد، م شگاه فردوسی م علوم ورزشی، دان شکدة  ش. 3رفتار حرکتی، دان یار، دان
علوم ورزشی،  شکدة  شگاه فردوسگروه رفتار حرکتی، دان شهد یدان شهد، ایرانم ستا 4، م  ،د. ا

شکد رزش،فیزیولوژي وگروه  شگاه فردوس ی،علوم ورزش ةدان شهد یدان شهد ،م  یرانا ،م
 
 

 
 

 چکیده
صلی این پژوهش هدف  س  ا سخ  یسنج روان يهایژگیو یبرر شد حرکت  یعراق ۀن شت   یآزمون ر سخۀ  –در   در سوم  ن

براي  ود.ب یو عراق یرانیدرشــت کودکان ا یحرکت يهارشــد مهارت ۀســیمقا و هدف دوم آن یســال عراق 9تا  5کودکان 
شه  يریگبه روش نمونه کودك 400هدف اول  شور عراق  ياخو شرکت به از ک ستفاده از   انتخاب و با کنندهعنوان  آزمون ا

شد مهارت  شت ر   عراقی ۀسال  8-9کنندگان شرکت نفر از  30 ین براي هدف دومهمچنشدند.   ارزیابی 3-هاي حرکتی در
صادف   به شابه از کودکان ا  ينفر 30گروه  کیساده انتخاب و با   یصورت ت  وتحلیلمنظور تجزیهبه .شدند  سه یمقا یرانیم

ضر  يآلفا بیضر  يآمار يهاها از روشداده ستگ  بیکرونباخ،  سون، یپ ياطبقهدرون یهمب و آزمون  یعامل لیروش تحل ر
ــرا   یت ــد. ض ــتفاده ش ــان ییایپا بیاس آزمون  و کل یتوپ يهامهارت ،ییجاهآزمون حرکات جابخرده يبرا یدرون یهمس

ــرای  با  مجدد  آزمون –آزمون  ییای ، پا 87/0و  85/0، 77/0 با  بی ترتبه  مجدد با    ابی ارز ییای پا  91/0و  90/0، 89/0 بضـ
ملکرد  ع نیب نیمحاســبه شــد. همچن 84/0و  80/0، 66/0 بیبا ضــرا ابیدرون ارز ییایپا 88/0و  85/0، 77/0 بیضــرا

ــت   یحرکت يهاکل مهارت  ةو نمر یتوپ يهامهارت  یی،جاهحرکات جاب  يهاآزموندر خرده یو عراق یرانیکودکان ا درشـ
ــد (   يداراتفاوت معن   ــاهده نشـ  يبرا نان یا اطمآزمون ب  نیاز ا توانیم ییای و پا  ییبا توجه به تأیید روا     . )P < 05/0مشـ

است  یعراق ۀسال 9تا  5پسران  ۀآمده محدود به جامعدستبه جیدرشت استفاده کرد. نتا یحرکت يهارشد مهارت یابیارز
 است. ازین یلیتکم تحقیقات به گر،ید یسن ۀدختران و دامن ۀدر جامع تفادهاس يو برا

 
 هاي کلیديواژه

 ي حرکتی درشت.هامهارتی، روایی، کودکان عراقی، سنجروانپایایی، 
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 مقدمه
مدار جهینت ي. ابزارهاشوندیم یابیارزمدار جهینت ایمدار ندیفرا يابزارها از طریق يادیبن یهاي حرکتمهارت

. با اینکه )1( شودصورت کمی ارزیابی میبهحرکت  ۀجینتو  کندیحرکت تمرکز م یانیپا ۀجینت يتنها رو

توان پی برد کدام بخش از شوند، اما با این اطالعات نمیگذاري میسادگی نمرهمدار بهنتیجه هايآزمون

درستی اجرا نشده که سبب افت عملکرد فرد شده است و بنابراین هاي حرکتی بهشکل اجراي مهارت

 يابزارها ،گریاز طرف د. )2(اي مناسب طراحی کرد توان براي رفع مشکل موجود برنامۀ مداخلهنمی

 آنهاکنند که با استفاده از می ارزیابیحرکت را  کیمکان ایل مهارت، شک دهندةیلتشک يمدار، اجزاندیفرا

 هايمهارتبراي سنجش طور معمول به .)3(ی مشکل حرکتی کودك را شناسایی کرد راحتبه توانیم

، زیرا این نوع ارزیابی اطالعات ارزشمندي را در مورد شودیمحرکتی بنیادي از رویکرد فرایندمدار استفاده 

. )2(اي مناسب است هاي مداخلهکه براي طراحی تمرین کندیماجزاي اصلی و اساسی هر مهارت فراهم 

اي از ابزار ارزیابی فرایندمدار است که هم نمونه TGMD 1حرکتی درشت هايمهارتآزمون ارزیابی رشد 

در این  است که شده منتشرنسخۀ سوم این آزمون نیز  راًیاخ. )4( استهنجار مرجع و هم مالك مرجع 

مقیاس کنترل توپ یء به خردهش کنترلمقیاس خرده مثالراي ب. اندکردهییر تغ هامهارتنسخه برخی 

شده است، تغییر نام داده است؛ همچنین در نسخۀ سوم این آزمون هفت مهارت کنترل توپ گنجانده 

ي توپی موجود در نسخۀ هامهارتهاي مقیاسدر نسخۀ دوم شش مهارت وجود داشت. خرده کهدرحالی

، دریبل درجا، دریافت، شوت، پرتاب از باالي دو دستضربۀ توپ با یک دست، ضربۀ توپ با  سوم شامل

جایی شامل دویدن، یورتمه رفتن، سکسکه جابه هايمهارتمقیاس شانه و پرتاب توپ از پایین؛ و خرده

وجود ن بهجلو است. یکی از تغییراتی که در نسخۀ سوم این آزمو لی، سر خوردن و پرش رو بهدویدن، لی

آمده است، حذف مهارت جهیدن و اضافه شدن مهارت سکسکه دویدن است، زیرا این مهارت براي کودکان 

هاي حرکتی تر است. تغییر دیگر در نسخۀ سوم آزمون رشد مهارتيکاربردبا نیازهاي خاص مانند اوتیسم 

توپ از پایین است، زیرا درشت، حذف مهارت غلط توپ از پایین و جایگزین شدن آن با مهارت پرتاب 

ي ورزشی کاربرد بیشتري دارد. تغییر دیگري هارشتهتوپ از پایین در  پرتابتشخیص داده شد که مهارت 

وجود آمد، شامل اضافه شدن ضربه توپ با یک هاي توپی در این آزمون بههاي مهارتمقیاسکه در خرده

طور کلی در نسخۀ . بهشودیمتی بسیار استفاده ي راکهايبازو  هاورزشدست است، زیرا این مهارت در 

                                                           
1.Test of  Gross Motor Development (TGMD) 
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شد. با مهارت ارزیابی می 12که در نسخۀ دوم آن شود، درحالیمهارت ارزیابی می 13سوم این آزمون 

وجودآمده در نسخۀ سوم این آزمون، در صورت تمایل به استفاده از این ابزار در توجه به تغییرات به

ه این ابزار در آن هنجارسازي شده است، باید روایی و پایایی آن در جامعۀ اي کغیر از جامعهاي بهجامعه

شده یا حتی هاي اضافهمقیاسموردنظر محققان تأیید شود، زیرا ممکن است برخی از خرده

براي مثال برخی هاي موجود در جامعۀ موردنظر محقق از نظر فرهنگی روایی نداشته باشد. مقیاسخرده

صورت سنتی در فرهنگ عراق کاربرد ود در این آزمون، مانند ضربۀ توپ با دو دست، بهي موجهامهارتاز 

طور رسمی در عراق رود که این ورزش بهکار میکمتري دارد، زیرا این مهارت بیشتر در ورزش بیسبال به

با در نظر  نی؛ بنابراطور رسمی وجود نداردکودکان به تربیت بدنیو این مهارت در آموزش  شودینمبرگزار 

 موردباید این موارد  TGMD-3آزمون ، براي استفاده از مختلف يدر کشورها یفرهنگ يهاگرفتن تفاوت

ییدي تأي هاروشبر ی شود. به این منظور عالوهسنجروانیرد و ابزار قبل از استفاده و کاربرد گ قرار توجه

این ادعا هاگ اشاره  تأییددر  .ع استفاده کرداین موضو تأییدي تحلیل عاملی اکتشافی باید براي هاروشاز 

باید به دو مسئلۀ مهم توجه کنیم: اینکه، در  ي جدید،اجامعهدارد که هنگام استفاده از ابزار جدید در 

(پایایی) و  دهدیمدست صورت استفاده از این ابزار و در شرایط یکسان، تا چه اندازه نتایج مشابهی را به

 دهدیمشده است، مورد سنجش و بررسی قرار با چه دقتی هدفی را که براي آن تهیه  دوم اینکه این ابزار

 .)6( (روایی). این نوع ارزیابی براي تحلیل آماري هرگونه مقیاس چندآیتمی مهم است

، نشان TGMDسنجی نسخۀ سوم آزمون روان هايویژگیگرفته در مورد طور کلی مطالعات انجامبه

 هايمهارتدر جامعۀ آمریکایی همبستگی سنی متوسط تا باال را در  TGMD-3داده است که آزمون 

ي سنی همسانی درونی هاگروهاي که در تمامی گونه) دارد؛ به47/0توپی ( هايمهارت) و 39/0جایی (جابه

و  97/0جایی ، مهارت جابه95/0توپی  هايمهارتآزمون مجدد براي  –باالست و ضریب پایایی آزمون 

) روایی سازة این آزمون را از طریق تحلیل 2017در پژوهشی وبستر و اولریخ ( .)7(بود  97/0نمرة کل آن 

 تأیید TGMD-3کردند. همچنین در برزیل روایی محتوایی، صوري و سازة  تأیید (CFA)عاملی تأییدي 

محاسبه شد و نتایج  99/0 – 85/0بین  هاارزیاب و پایایی بین 9/0 – 6/0ارزیاب بین شد. پایایی درون 

دست آمد. همسانی به 81/0و براي مهارت توپی  93/0جایی آزمون مجدد براي مهارت جابه –آزمون 

 74/0و  76/0، 63/0ترتیب توپی و کل آزمون به هايمهارتجایی، ي جابههااسیمقدرونی براي خرده

پایایی بین ارزیاب، همسانی درونی و پایایی درون ارزیاب در نسخۀ اسپانیایی  هايشاخص .)8(محاسبه شد 

وسیلۀ تحلیل عاملی ) گزارش شد و روایی سازة آن به89/0نیز در سطح باالیی (باالتر از  TGMD-3آزمون 
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در جمهوري چک نشان  TGMD-3. در تحقیقی دیگر محققان با استفاده از آزمون )9(شد  تأییدتأییدي، 

. )10( داري وجود دارددادند که بین نمرات کودکان آمریکایی و نمرات کودکان جمهوري چک تفاوت معنا

که سالمی، يطوربهکردند،  تأییدرا TGMD-3 در همین زمینه در ایران مطالعاتی روایی و پایایی آزمون 

ي حرکتی درشت را در هامهارترشد  آزمون) روایی و پایایی نسخۀ سوم 1396پور (یشمسمشهدي و 

رشد  آزمونی کردند. نتایج این مطالعه روایی و پایایی نسخۀ سوم بررسۀ شهر تهران الس 9 تا 7کودکان 

 طوربه. )11(کرد  تأییدۀ شهر تهران سال 9 تا 7ي حرکتی درشت را در کودکان دختر و پسر هامهارت

ي هامهارترشد  آزمون) نیز روایی و پایایی نسخۀ سوم 2019مشابه در تحقیقی دیگر محمدي و همکاران (

). از طرفی محققان هلندي در 21(کردند  تأییدسالۀ شهر اهواز  10تا  3حرکتی درشت را در کودکان 

 )12( نیستان آمریکایی براي کودکان هلندي مناسب تحقیقی نشان دادند که هنجارهاي مربوط به کودک

، آن هنجار تنها براي همان کشور شوندیمکه هنجارها در کشوري تهیه هنگامی انددادهمطالعات نشان 

ي است که ابزار در آن جامعه هنجاریابی شده اجامعهکاربرد دارد و تعمیم نتایج ارزیابی هنجاري براي 

سنجی روان هايویژگیي جدید، باید اجامعهاستفاده از ابزار جدید در  منظوربهبنابراین ؛ )13، 14(است 

در عراق استانداردسازي نشده است،   TGMD-3آن ابزار در جامعۀ موردنظر بررسی شود. از آنجا که آزمون 

یرهاي رشد حرکتی کودکان استفاده کنند. تأخبزار براي تعیین از این ا توانندینمبنابراین معلمان در عراق 

بیشتر  آنهاعراقی در ایران و اینکه  تربیت بدنیاز طرف دیگر، با توجه به افزایش تعداد دانشجویان رشتۀ 

ي ابزارهاي پژوهشی در عراق استانداردسازتمایل دارند تا مطالعات خود را در عراق انجام دهند، نیاز به 

که در آینده دانشجویان دیگر بتوانند با اطمینان بیشتر از این ابزارها براي  شودیمپیش احساس  ازیش ب

به زبان عربی و ارزیابی  TGMD-3بنابراین هدف اصلی این تحقیق ترجمۀ ؛ مطالعات در عراق استفاده کنند

 سالۀ عراق است. 9تا  5سنجی آن در بین کودکان روان هايویژگی

عوامل تأثیرگذار بر رشد الگوهاي حرکتی کودکان عامل فرهنگ و محیط است. در  ترینمهماز جمله 

هاي فرهنگاین حیطه تحقیقات اندکی وجود دارد که مهارت حرکتی کودکان در بین کشورها یا خرده

 ي اجتماعی کههاارزشو  اخالق، هاعادتعنوان قوانین، حاکم بر هر کشور را بررسی کند. فرهنگ به

فرهنگی مانند  . متغیرهاي اجتماعی وشودیمي از افراد است، تعریف اتودهکنندة الگوهاي رفتاري توصیف

ممکن است برخی از انواع  هانگرشبر رشد حرکتی تأثیر داشته باشند، زیرا باورها و  توانندیممنشأ ملی 
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هاي مهارت )2001و همکاران ( 1. در پژوهشی چو)15(رفتارهاي حرکتی را تشویق کند یا نادیده بگیرد 

ها نشان داد کودکان چینی هاي بین گروهمتحده را مقایسه کردند و تفاوتحرکتی کودکان چین و ایاالت 

طور محسوسی عملکرد بهتري داشتند؛ این در حالی بود که هاي دستی و تکالیف تعادلی بهدر مهارت

و همکاران  2. باردید)16(ند کودکان آمریکایی در پرتاب و دریافت کردن، از کودکان چینی بهتر بود

بین فرهنگی رشد حرکتی در کودکان استرالیایی و بلژیکی  هايتفاوت) در پژوهشی به بررسی 2015(

دکان دارد فرهنگی نقش مهمی در الگوهاي حرکتی کو هايتفاوتي آنها نشان داد که هاافتهپرداختند. ی

. در این زمینه کمبود تحقیقاتی که مهارت حرکتی کودکان عراقی را با دیگر کشورها مقایسه کند، )17(

بر جسم افراد  تنهانهاست و جنگ آثار منفی زیادي  زدهجنگکه عراق،کشوري  آنجا از. خوردیمبه چشم 

با مشکل مواجه کند و در این میان کودکان  هاطهیحرشد قشر جوان جامعه را در تمام  تواندیمدارد بلکه 

ي موجود هامیتحردلیل مشکالت جنگی و به احتماالً، در این تحقیق فرض شد که )18(پذیرترند یبآس

 که تحقیقات متعددي نشان داده آنجا ازیري را تجربه خواهند کرد. تأخدر عراق کودکان رشد حرکتی با 

زیادي بر رشد حرکتی افراد دارد، در این زمینه هدف دوم این  ریتأثاست که محیط در تعامل با وراثت 

 ي درشت کودکان عراقی با کودکان ایرانی بود.هامهارتمقایسۀ نمرات رشد پژوهش 

 

 روش پژوهش

 کنندگانشرکت

 روش به ،بهمشا مطالعات به توجه باکه  ندبود هسال 9تا  5پسر عراقی  400شامل  کنندگانشرکت

 انتخاب عراق فمختل مناطق از داشتند، را پژوهش به ورود طیشرا که يافراد نیب از ياخوشه يریگنمونه

انتخاب  ییمو اقل یتیجمع ی،فرهنگ ي،اقتصاد یط. از هر منطقه چند شهر و روستا با توجه به شراندشد

 يهر) و از شهرهاش(شمال، مرکز و جنوب  دبستانییشسه دبستان و پ یتپرجمع ياز شهرها یتنها شد. در

و  تاندبس یکها و روستا یتجمعکم ي(شمال و جنوب) و از شهرها دبستانییشمتوسط دو دبستان و پ

ی شناختعصب تن سابقۀ بیماريسال، نداش 9 تا 5دامنۀ سنی انتخاب شد.  یصورت تصادفبه دبستانییشپ

ه پژوهش بي ورود کودکان هامالك جمله ازعضالنی و عدم اختالالت عاطفی و رفتاري حاد -اسکلتی و

 بود.

                                                           
1. Chow 
2. Bardid 
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 ابزار ارزیابی

تا  3 یسن ۀدامن در ار کودکان يادیبن هايمهارت که شد استفاده TGMD-3آزمون  از قیتحق نیا در

 هامهارت نیا. کندیم يریگاندازه را يادیبن یحرکت مهارت 13 عملکرد آزمون نیا. کندیم یابیارز سال 10

 در شدهیابیارز هايمهارت. شوندیم میتقس یتوپ و جاییی جابهحرکت مهارت اسیمقخرده دو به

. خوردن رس و پرش دن،یدو سکسکه ،یلیل ورتمه،ی دن،یدو: از اندعبارت جاییجابه اسیمقخرده

 فتنگر ،یک دست با بلیدر توپ، به فورهند ۀضرب توپ، به یدودست زدن ضربه شامل یتوپ هايمهارت

اي سه تا پنج معیار هر مهارت دار است. نییپا از پرتاب و شانه يباال از پرتاب پا، با توپ به ضربه ،یدودست

جود ویک یا در صورت  ةنمر ،اجراست. آزمونگر در دو کوشش، براي هر معیار در صورت وجود داشتن

دست آوردن آزمونگر کل نمرات هر معیار را از هر دو کوشش براي به. کندیصفر ثبت م ةنداشتن نمر

هاي مهارت ةخام کلی دارد که از جمع نمر ةآزمون نمر. هر خردهندکینمرات خام هر مهارت جمع م

هاي توپی آزمون مهارتخرده ،46تا  جایی بین صفرهآزمون جاب. نمرات کلی خردهدیآیدست ممربوطه به

 .است 100خام کلی آزمون بین صفرتا  ةنمر و 54تا  بین صفر

 فرایند ترجمۀ ابزار

از انگلیسی به عربی ترجمه TGMD-3 ي ریگاندازهابزار ابتدا آزمون  مطالعه کردن اجراییمنظور به 

این روش، چهار مترجم  براساساستفاده شد.  1معکوس-از روش ترجمۀ مستقل دوگانه کار ینابراي شد. 

ي هاآزمونمستقل خرده طوربه آنهادر تحقیق همکاري کردند. دو نفر از  یدهدوزبانه براي ترجمۀ فرم نمره

طور مستقل به انگلیسی را به آنهاي عربی هاترجمهو دو نفر دیگر را از انگلیسی به عربی،  TGMD-3ابزار 

پس از انجام چهار آن بود.  معیار اجرا و دستورالعمل اجرايشامل نام مهارت،  آنهاۀ ترجم ترجمه کردند.

با فرم اصلی مقایسه  هاترجمهاي حضور یافتند و همراه محقق در جلسهبه هامترجمترجمۀ مستقل، همۀ 

 شد. در نهایت فرم اصلی آزمون با نظر همۀ افراد ساخته و آمادة استفاده شد.

 

 روش پژوهش

براي والدین  مطالعه مورداي، اهمیت ارزیابی رشد حرکتی، اهداف پژوهش و ابزار در ابتدا، طی جلسه

از والدین خواسته  در انتهاپخش شد و  آنهاکه فیلمی از اجراي آزمون براي  صورتبدینتوضیح داده شد؛ 

                                                           
1.  Double back-reverse independent translation 
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کنندگان نامثبتکنند. از اسامی  نامثبتشد که در صورت تمایل براي شرکت در این طرح پژوهشی، 

 ۀ بعد، از طریق تماس تلفنی، مکان و زمان اجراي طرح به آنان اطالع داده شد.مرحلفهرستی تهیه و در 

فرایند انجام آزمون از کودك گرفته شد.  TGMD-3نامه از ولی، آزمون یترضادر روز آزمون، پس از اخذ 

، نمایش و آموزش داده شد؛ به این صورت بود که پیش از ارزیابی کودك، تکنیک صحیح اجراي آزمون

دو  آن ازپس  اجرا وپس از نمایش و آموزش کالمی، هر مهارت در یک کوشش آزمایشی توسط کودك 

 دقیقه بود. 30اجراي آزمون کلی حدود  مدت زمانکننده، کوشش اصلی انجام گرفت. براي هر شرکت

 هاداده لیوتحلهیتجزروش 

از استفاده از آن، روایی محتوایی آن بررسی شد. براي تعیین  پیشو  فارسی و عراقیفرم  ۀاز تهی پس

منظور ارزیابی پایایی به .)19(استفاده شد  CVI شاخص روایی محتوایی ۀروایی محتوایی از پرسشنام

کردند و ارزیابی روز اجرا  14 ۀفاصل را با TGMDانتخاب و دوباره  هایآزمودن درصد10بازآزمون، -آزمون

روز از طریق  14ۀ فاصل بامستقل  طوربهشد. همچنین پایایی بین ارزیاب و درون ارزیاب توسط ارزیابان 

انجام گرفت. از ضریب آلفاي کرونباخ نیز براي پایایی و همسانی  )ICCي (اطبقهضریب همبستگی درون

 عامل تحلیل روش از عاملی ساختار تعیین و سازه روایی بررسی . براي)20(درونی ابزار استفاده شد 

 عنوانبهو باالتر  4/0 استانداردشدهبارهاي عاملی  .شد استفاده اصلی هايمؤلفه تحلیل روش به اکتشافی

مبناي  بر نخست مفروض، یدوعامل مدل ارزیابی براي هاداده کلی مالك پذیرش در نظر گرفته شد. تناسب

ة برازش دهندنشانمدل  مطلق برازش ارزیابی در دوخی پایین مقدار شد. دو بررسیخی نبودن دارامعن

 و RMSEA، RMR، GFIبرازش  يهاشاخص براساسییدي تأمدل تحلیل عاملی  خوب است. ارزیابی

AGFI از آزمون تی مستقل براي مقایسۀ تبحر حرکتی کودکان ایرانی و عراقی  همچنین .)7(گرفت  انجام

براي محاسبات شد.  استفادهLisrel  و  SPSSيآمار يافزارهانرم از هاداده وتحلیلیهتجز يبرااستفاده شد. 

 .شد گرفته نظر در درصد α=05/0 يمعنادار سطحآماري 

 

 هاافتهی

است.  شده ارائه 1در جدول  به تفکیک سن TGMD-3 آزمون خام نمرات استاندارد انحراف و میانگین

سطح  ،، با افزایش سندهدیمنشان  هادادهکه طورهمان. استة عملکرد بهتر دهندنشاننمرات باالتر 

 یافته است. یشافزاعملکرد کودکان 
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 به تفکیک سن TGMD-3آزمون  خام نمرات استاندارد انحراف و . میانگین1جدول 

 
براساس نظر متخصصان  CVIاز طریق شاخص روایی محتوایی  TGMD-3 آزمون روایی محتواي

در  موردنظرنشان داد شاخص  هاافته. یاست 7/0بررسی شد. معیار پذیرش در این بخش ضرایب باالتر از 

براي  CVRکه شاخص يطوربه تا یک قرار داشتند. 8/0در دامنۀ مطالعه  موردتمامی معیارهاي 

 یافق)، پرش 8/0( یدندو)، سکسکه 9/0کردن (لی یل)، 8/0رفتن ()، یورتمه 1( یدندوهاي یاسمقخرده

)، دریبل ایستاي 9/0توپ ()، ضربۀ فورهند به 9/0ثابت (ی به توپ دودست)، ضربۀ 8/0خوردن ( سر)، 1(

) و ضربه از 1دست (از باالي  )، ضربه8/0( یستاا)، ضربه با پا به توپ 1( یدودست)، دریافت 8/0( یکدستی

باالتر است،  7/0موارد از  ۀدر هم شدهمحاسبه CVRکه مقدار  آنجا از) محاسبه شد. 8/0( یر دستز

هاي آن یاسمقاي آزمون و خردهروایی محتوو آن تأیید  هايیاسمقآزمون و خرده يمحتوا ییروارو ازاین

ي کرونباخ بررسی آلفااز طریق ضریب  درونی همسانی آلفاي یبضرا گزارش شد. در سطح خوب و باالیی

یی، جاجابهآزمون حرکات ترتیب براي خردهبه 87/0و  85/0، 77/0که ضرایب پایایی طوريشد. به

 است، 7/0 باالي همگی که ضرایب بودن مناسب به توجه توپی و کل آزمون محاسبه شد. با هايمهارت

 شد. آن تأیید هايمقیاسخرده و TGMD-3 آزمون درونی همسانی آلفاي ضرایب

باالتر از حد انتظار  این مطالعه در بازآزمون -آزمون نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد پایایی

 –یی آزمون ایپا بیضراکه طوريبازآزمون مشاهده شد، به -آزمون پایایی براي مناسبی مقادیر و است

 تعداد سن
 جاییجابه آزمونخرده

 هايمهارت آزمونخرده
 توپی

 TGMD-3آزمون  کل

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 میانگین
انحراف 

 معیار

 26/2 54/59 39/2 15/29 47/3 38/30 70 سال 5

 01/4 95/70 83/2 74/35 92/2 21/35 70 سال 6

 22/4 75/77 54/4 36/40 26/3 39/37 102 سال 7

سال 8  54 09/40  81/2  72/45  82/2  81/85  61/3  

سال 9  110 99/41  34/2  56/47  66/3  55/89  99/4  

41/37 406 کل  97/4  29/40  44/7  71/77  36/11  
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 آزمون کل و یتوپهاي مهارت ،ییجاجابه حرکات آزمونخرده يبرا 91/0 و 90/0 ،89/0 آزمون مجدد

 .)2جدول شد ( محاسبه

 
 بازآزمون -آزمون پایایی براي پیرسون همبستگی ضرایب. 2جدول 

 

ضریب توافق درون ) براي ارزیابی درون ارزیاب نشان داد ICCي (اطبقهدرون همبستگی ضریب نتایج

 ،77/0 بیضرا با مجدد ابیارز ییایپاکه طوريارزیاب از مقادیر مطلوبی برخوردار است، بهارزیاب و بین 

 ،ییجاجابه حرکات آزمونخرده يبرا 84/0 و 80/0 ،79/0 بیضرا با ابیارز درون ییایپا ،88/0 و 85/0

 .)3جدول شد ( محاسبه آزمون کل و یتوپهاي مهارت

 ارزیابدرون  و ارزیاببین  پایایی ۀطبق درون همبستگی ضریب نتایج .3جدول 

 

) در خصوص مهارت KMOدر بخش مربوط به تحلیل عاملی اکتشافی نتایج اندازة کفایت نمونه (

داري آزمون کرویت نمونۀ بارتلت در تحلیل امعنو مقدار آمارة بارتلت و سطح  742/0جایی معادل جابه

 M±SD N R P BCa 95% مرحله پایایی
CI 

 آزمونخرده
 جاییجابه

26/38 آزمون  ± 11/4  20 
86/0  0001/0  87/0  91/0  

55/37 بازآزمون  ± 86/4  20 
 آزمونخرده
 توپی هايمهارت

40/40 آزمون  ± 04/9  20 
90/0  0001/0  85/0 , 95/0  

75/40 بازآزمون  ± 29/8  20 
 کل آزمون

TGMD-3 
65/78 آزمون  ± 15/12  20 

94/0  0001/0  92/0 , 96/0  
30/78 بازآزمون  ± 80/12  20 

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

 ارزیاببین

 0001/0 3918/4 7362/0و  8050/0 7723/0 جاییجابه آزمونخرده
 هايمهارت آزمونخرده
 توپی

 0001/0 7573/6 8289/0و  8730/0 8520/0

 0001/0 6280/8 8668/0و  TGMD-3 8841/0 9000/0 کل آزمون

 ارزیابدرون

 0001/0 9493/2 6072/0و  7096/0 7921/0 جاییجابه آزمونخرده
 هايمهارت آزمونخرده
 توپی

 0001/0 2367/5 7793/0و  8361/0 8090/0

 0001/0 3123/6 8179/0و  TGMD-3 8416/0 8634/0 کل آزمون
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ة کفایت اندازة نمونه براي دهندنشانمحاسبه شد که  0001/0و  967/434ترتیب برابر عاملی اکتشافی به

درصد واریانس  47عامل حدود  6نشان داد در این تحلیل  هاافتهجایی است. یتحلیل عاملی مهارت جابه

) در خصوص KMOکنند. همچنین نتایج اندازة کفایت نمونه (جایی را تبیین میمربوط به مهارت جابه

داري آزمون کرویت نمونۀ بارتلت در امعنبارتلت و سطح  و مقدار آمارة 859/0هاي توپی معادل مهارت

 اندازة کفایت ةدهندنشانگزارش شد که  0001/0و  206/1143ترتیب برابر تحلیل عاملی اکتشافی به

عامل حدود  7تحلیل  این در داد نشان هاافتهي توپی مناسب است. یهامهارت عاملی تحلیل براي نمونه

 رويها مهارت باالي بارگیري با توجه به کند.هاي توپی را تبیین میه مهارتدرصد واریانس مربوط ب 53

جایی و ي جابههامهارتاز دو عامل اصلی  موردنظرکه ابزار  این است از حاکی هاافتهمربوط، ی يهاعامل

آزمون  سازة ة دو عامل اصلی و سازندةکنندها منعکسعامل این شده است.یل تشکي توپی هامهارت

TGMD-3، 4جدول است ( حرکتی درشت هايمهارت ةساز یعنی.( 

 TGMD-3آیتم  هر خطاي واریانس عاملی بارهاي .4جدول 

 آیتم
 بارهاي عاملی

واریانس 
 خطا

مقدار 
T 

معناداري 
آزمون 
 بارتلت

Df 
مقدار 
مهارت  2χ KMOتقریبی 

 جاییجابه
هاي مهارت

 توپی

 99/9 73/0 - 814/0 دویدن

0001/0 15 967/634 742/0 

 1/14 53/0 - 563/0 یورتمه

 17/8 81/0 - 670/0 لیلی

 47/14 51/0 - 568/0 سکسکه

 05/10 73/0 - 534/0 افقی پرش

 75/15 44/0 - 595/0 سر خوردن

 ضربۀ
 83/15 49/0 599/0 - دودستی

0001/0 21 206/1143 859/0 

 ضربۀ
 19/16 47/0 611/0 - فورهند

 62/8 81/0 592/0 - دریبل

 4/12 65/0 522/0 - دریافت
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 32/19 32/0 687/0 - ضربه با پا

 09/17 43/0 606/0 - پرتاب

پرتاب از 
 06/14 57/0 527/0 - پایین

 
معادل  دوخی دهد که شاخص برازشجایی، نشان مینتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدي مهارت جابه

تأیید  هادادهبرازش دارند و با این  هادادهمدل نظري با  دهدیمکمتر است که نشان  3مقدار از  و 76/2

(جذر برآورد واریانس خطاي تقریب یا همان  064/0معادل  RMSEAاند. و پایایی الزم را داشته شوندیم

ندازة تفاوت براي هر درجۀ آزادي ارائه ا عنوانبه) 1990آزمون انحراف هر درجۀ آزادي است) که استیگر (

. از دهدیمبرازندگی خوب مدل را نشان  RMSEA<03/0> 08/0. مقدار شودیمکرده است، استفاده 

است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدي مهارت  05/0که کمتر از  است 0001/0داري طرفی سطح معنا

ۀ مربوط به مهارت مؤلف 6بوده و  4/0آمده بیشتر از تدسدهد که بارهاي عاملی بهجایی، نشان میجابه

ي این متغیر مکنون، از میانگین هادادهرو بندي در یک عامل مجزا هستند. ازاینجایی قابل دستهجابه

جایی پذیرفته مهارت جابه يتأیید یعامل لیتحل درصد 95بنابراین با اطمینان ؛ شوندیمسؤاالت محاسبه 

 ).5جدول شود (یم

یی و جاجابهمهارت ي نیکویی برازش هاشاخصي)دییتأ. تحلیل مسیر(تحلیل عاملی 5دول ج
 ي توپیهامهارت

 شاخص 
 کايدو

درجۀ 
 آزادي

 RMSEA RMR GFI AGFI 

ي هامهارت
جاییجابه  

86/24  9 76/2  064/0  035/0  93/0  92/0  

3 از کمتر - -  تا 03/0 نیب 
08/0  

 به کینزد
 صفر

 يباال
9/0 9/0 يباال   

ي هامهارت
 توپی

16/31  14 22/2  053/0  02/0  91/0  90/0  

3 از کمتر - -  تا 03/0 نیب 
08/0  

 به کینزد
 صفر

 يباال
9/0 9/0 يباال   

 

دو معادل خی دهد که شاخص برازشهاي توپی، نشان مینتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدي مهارت

تأیید  هادادهبرازش دارند و با این  هادادهمدل نظري با  دهدیمکمتر است که نشان  3مقدار از  و 22/2

 دراست.  شده ارائه 5توپی در جدول  يهامهارت برازش نیکویی يهاشاخصي هاافته. سایر یشوندیم

dfχ2
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و  TGMD-3بنابراین آزمون ؛ کندیمحمایت  TGMD-3ی بودن آزمون دوعاملاز  هاافتهی یتنها

سال عراقی از روایی  9تا  5هاي توپی در جامعۀ کودکان یی و مهارتجاهبجا هايمهارتي هااسیمقخرده

همراه به TGMD-3 آزمونسازة  ییديتأ یعامل یلمدل تحلقبولی برخوردار است. سازة مناسب و قابل 

 ارائه شده است. 1 شکل استاندارد، در یعامل يبارها

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TGMD-3سازه بندي تأییدي . مدل1شکل 
 و  =SUM1 (Loc)جایی هاي جابهمقیاس مهارتخرده توضیح:

 =SUM2 (Ball)هاي توپی مقیاس مهارتخرده
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 ي حرکتی درشتهامهارت نمرات میانگین بین در بخش بررسی بهرة حرکتی کودکان عراقی و ایرانی،

همچنین در بررسی این  ).P078/1=t =330/0( مشاهده نشد معناداري تفاوت عراقی و ایرانی کودکان

هاي ) و مهارتP313/1=t,=195/0( جاییهاي جابهمقیاس بین میانگین نمرات مهارتها در هر خردهتفاوت

 ).6جدول ( ) کودکان عراقی و ایرانی تفاوت معنادار مشاهده نشدP950/1=t,=052/0( توپی

 
  ي توپی و کل آزمونهامهارتیی، جاجابهمهارت  مقایسۀ مستقل، t. آزمون مقایسۀ 6جدول 

TGMD-3 آموزان ایرانی و عراقیدانش 

 میانگین ملیت شاخص
انحراف 

 معیار

 tآزمون  لونآزمون 

 tارزش  .f Sigارزش 
 ۀدرج

 آزادي
Sig. 

هاي مهارت
 جاییجابه

 55/2 4/41 ایرانی
581/0 449/0 313/1 56 195/0 

 87/2 46/40 عراقی

هاي مهارت
 توپی

 16/3 43/48 ایرانی
226/0 636/0 95/1 56 052/0 

 62/2 75/45 عراقی

کل (بهرة 
 حرکتی)

 01/5 83/89 ایرانی
85/2 097/0 078/1 56 330/0 

 81/3 21/86 عراقی

 

 بحث

هاي مهارتۀ سیمقا و TGMD-3آزمون  یعراقۀ نسخ سنجیروانهاي ویژگی هدف تحقیق حاضر بررسی

روایی محتوایی نشان  ي حاضر در بخشهاافتهی ی بود.رانیا و یعراق ۀسال 9 تا 5 کودکان يادیبن یحرکت

تا یک بودند و روایی محتوایی  80/0داراي ضریب توافق  مورد مطالعه هايهاي مهارتداد که تمام گویه

مختلف انجام داده فرهنگی را در جوامع بین ۀقبلی که ترجم مطالعات ایجنت یافته با آزمون تأیید شد. این

 یسنجروان مختلف يهاجنبه یبررس در) 2016( همکاران و ینیوالنت .)21-23( همخوانی داشت ،بودند

 کردند تأیید را آزمون نیا يصور و ییمحتوا ییروا نفر، 597 تعداد به یلیبرز کودکان ۀنمون در آزمون نیا

 توانکم کودکان در راTGMD-3  آزمون یسنجروان يهایژگیو) 2016( ویتایا و مونزیس . همچنین)8(

 مشاهده ییجاجابه آزمونخرده در یسن يهاتفاوت وبررسی  ییمحتوا ییروا. کردند یبررس یکیبلژ یذهن

هاي حرکتی مهارت. )23( نشد مشاهده تفاوت نیا آزمون یکل خام ةنمر و یتوپ هايمهارت يبرا اما ،شد
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 منظور ابتداکه براي این  )24( اولریخ بود ۀو معیارهاي اجراي آن قسمتی از رسالTGMD-3 درشت آزمون 

س تربیت بدنی مدارس در يهادرسی و تعدادي از برنامه يهامروري بر نشریات رشد حرکتی، کتاببا 

هاي حرکتی بنیادي مشترك را تهیه و براي گروهی از متخصصان رشد حرکتی از مهارت فهرستیابتدایی، 

طور مستقل هر مهارت و معیار اجرایی آنها را ارزیابی کنند. و معلمان تربیت بدنی ابتدایی ارسال کرد تا به

در بین متخصصان کسب کرده بودند، در آزمون  توافق رادرصد  90ها و معیارهایی که بیش از مهارت

توافق متخصصان  نیز مورد مطالعاتی معیارهاي آنها در رشد حرکتی درشت و آزمون ).7( گنجانده شد

) 2017. محمدي و همکاران ()21، 25، 26( شدرشد حرکتی ایران قرار گرفت و روایی محتوایی آن تأیید 

 3-را براي آزمون رشد حرکتی درشت  تا یک 8/0بین  CVIدر مطالعۀ خود شاخص روایی محتوایی 

 يادامنه محتوایی روایی نسبت ) در مطالعۀ خود1398. همچنین حسینی و همکاران ()21(گزارش کردند 

 دررا  3حرکتی درشت نسخۀ  هايمهارتمحتوایی آزمون رشد  رواییتا یک را گزارش کرده و 6/0از 

 .)26(کردند  تأیید ذهنی توانکم کودکان

یکی دیگر از مواردي بود. -TGMD 3 آزمونهدف دیگر تحقیق حاضر بررسی پایایی بین و درون ارزیاب 

گذار هاي مربوطه به آن اشاره کرد، خطاي نمرهگیريو اندازه هاآزمونعنوان منبع خطا در به توانیمکه 

 . آزمون)7( شودیمگذار مربوط گذاري آزمون و تجربۀ فرد نمرهگذاري به روش نمره. خطا هنگام نمرهاست

3 TGMD-  گذار از نحوة مشاهده و قضاوت نمره متأثریی است که به میزان زیادي هاآزموننیز از جمله

 ارزیاب و درون ضریب پایایی بین ي حاضر نشان دادهاافتهی .)27( گذاري تکلیف استدر مشاهده و نمره

و توپی  ییجاهاي جابهارزیاب در مهارت ارزیاب و بین  بود و مقادیر مناسبی براي پایایی درونارزیاب باال

را  يطور مستقل مهارت واحدکه به هاابیعبارتی تغییرپذیري بسیار کمی، هم در بین ارزبه مشاهده شد.

ارزیابی کرد، وجود  دو هفتهزمانی  ۀفاصل را دو بار با يارزیابی کردند و هم در یک ارزیاب که مهارت واحد

در  .ارزیاب همخوانی داشت -پایایی درون ینۀزم قبلی این آزمون در ۀداشت. این نتیجه با نتایج نسخ

. همچنین )24(گزارش شد  9/0تا 8/0 ) ضریب پایایی بین ارزیاب بین2014تحقیق فرخی و همکاران (

صورت  TGMD-3دیگر در مورد  يهاارزیاب که در فرهنگ ارزیاب و درون با نتایج بررسی پایایی بین

اعتبار آزمون  ارزیابی) در تحقیق خود به 2017رینتاال و همکاران ( .)20، 28، 29(، همخوان بود گرفته بود

TGMD-3 یرمجموعۀ زعینیت پرداختند، در این مطالعه  با فیلم شدهضبط عملکرد طریق بررسی نمرات از

. همچنین )28(گزارش شد  91/0تا  87/0و حرکات درشت از  77/0تا  69/0توپی از  هايمهارتحرکتی، 

رشد  آزموندر نسخۀ سوم  هاارزیاب) پایایی درون ارزیاب و بین 2017میانگ و همکاران (در تحقیقی 
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ي نسخۀ دوم این آزمون را مطالعه کردند. نتایج احرفهي هاابیارزحرکتی درشت با استفاده از  هايمهارت

مقیاس براي پایایی درون ارزیاب در نمرة کل آزمون، خرده (ICC)کالسی نشان داد که همبستگی درون

. (ICC= 0.92 – 0.96)توپی در سطح بسیار مطلوبی بود  هايمهارتمقیاس جایی و خردهجابه هايمهارت

ي هاافته). در نهایت ی24نیز در سطح بسیار مطلوبی قرار داشت ( هاارزیاببراي پایایی بین  ICCشاخص 

از پایایی درون و بین  3از آن است که عینیت آزمون رشد حرکتی درشت نسخۀ تحقیق حاضر حاکی 

 ارزیاب مطلوبی برخوردار است.

. شودیمنظور اطمینان از همگنی متغیرهاي آزمون ارزیابی مبه معموالًابزار همسانی درونی پایایی و 

 ضریب پایایی قبول و قابل عنوان حداقل پایاییبه 70/0ضریب پایایی مساوي یا بیشتر از در مطالعات 

تحقیق حاضر پایایی و  . در)21( شودیمدر نظر گرفته  آلیدهعنوان پایایی ابه 0/ 90مساوي یا بیشتر از 

 حرکات آزمونخرده يبرا بیترتبه 87/0 و 85/0 ،77/0 ییایپا بیضرا با TGMD-3 همسانی درونی آزمون

دهندة میزان پایایی و همسانی درونی که نشان شد محاسبه آزمون کل و یتوپ هايمهارت ،ییجاجابه

 قبلی آزمون در ایران ۀهمسانی درونی در این مطالعه با نتایج نسخ يهاافتهی قبول است.مطلوب و قابل 

 جینتا آنهادر پژوهش محمدي و همکاران همخوانی دارد. TGMD-3 نسخۀ جدید آزمون و  )24، 30(

 .)21(گزارش کردند  آزمون کل وها آزمونخرده در 92/0 تا 82/0 از يادامنه يدارا ی را دردرون یهمسان

در  با مطالعات مشابه TGMD-3 آزمون ي حاضر مبنی بر مطلوب بودن همسانی درونیهاافتهی همچنین

و قابل  آمده در سطح خوبدستبه در تحقیق حاضر ضرایب .)9، 19، 31( کشورها همخوانی داشت سایر

ها و کل آزمونطور پایداري ساختارهاي مربوطه را در خردهاین است که ابزار به ةدهندبودند و نشان قبول

ها و معیارهاي ی مهارتیکنواخت ةکنندمنعکسدر واقع پایایی همسانی درونی . کندیآزمون بررسی م

 .است TGMD-3  اجراي

منابع بیرونی خطا مانند صدا، میزان انگیزش،  ریتأثاحتمال  توانیمبا استفاده از روش پایایی زمانی 

روز در نظر  14بین دو آزمون  ۀفاصلحاضر  تحقیقدر بافت محیط، دما، خستگی و غیره را برآورد کرد. 

خستگی، تمرین مؤثر (عوامل مخل و  ریتأثآموزان و کودکان گرفته شده و سعی شد با یادآوري به دانش

ي حاضر ضرایب باالیی از پایایی زمانی را هاافتهبا توجه به موارد یادشده ی و...) بر نتایج به حداقل برسد.

 آزمونخرده يبرا 91/0 و 90/0 ،89/0 مجدد آزمون – آزمون ییایپا بیضرا که ايگونهبه نشان داد.

آزمون مجدد تحقیق  -نتایج پایایی آزمون .شد محاسبه آزمون کل و یتوپ هايمهارت ،ییجاجابه حرکات

دهندة نشان ند کهارتباط داشت یکدیگرداري با اطور معنبهگیري دو بار اندازهنشان داد که نمرات  حاضر
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، )TGMD-2 )30 ،24 ،21زمون آقبلی  ۀنیز با نتایج نسخ یافتهآزمون است. این  قدرت ثبات و پایایی

، 20، 32، 33(داشت  سایر کشورها همخوانی درو همچنین  )21( رانیا در نسخۀ جدید ویرایش سوم آن

مقیاس باالیی را براي خرده ICCضریب توافق  ) در مطالعۀ خود2017( خیالرمثال وبستر و  . براي)19

براي  ICC) و همچنین ضریب توافق ICC=  95/0(یء ش کنترلمقیاس ) و خردهICC=  97/0(جایی جابه

 .)20() گزارش کردند ICC=  97/0(حرکتی درشت  هامهارتنمرة کل آزمون رشد 

تناسب موارد آزمون با هدف مورد مطالعه و ارزیابی اشاره دارد. در واقع آزمونی داراي روایی روایی به 

طور کلی سه نوع به .)34(مناسب باشد  شده است، کافی و منظور آن ساختهاست که براي اهدافی که به

ي هاروشوجود دارد. در تحقیق حاضر از  3و روایی مالکی 2، روایی سازه1روایی شامل روایی محتوایی

 آن يهااسیمقخرده و TGMD-3 آزموننشان داد که  هاافتهاستفاده شد. یروایی محتوایی و روایی سازه 

 ییروا شاخص کهطوريبه ،است برخوردار یمطلوب ییمحتوا ییروا از یعراق ۀسال 9 تا 5 کودکان ۀجامع در

تحلیل عاملی روش از آزمون  ةبررسی روایی ساز منظوربه. شد محاسبه 1 تا 8/0ۀ دامن در CVI ییمحتوا

 هايمهارتیی و جاجابهۀ مؤلفدهندة دو نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشانتأییدي استفاده شد. اکتشافی و 

با حدود  عامل 7 وجایی درصد واریانس مربوط به مهارت جابه 47عامل با حدود  6که طوريتوپی بود، به

 تأییدي یعامل لیتحل از حاصل جیانتدر ادامه  هاي توپی را تبیین کرد.درصد واریانس مربوط به مهارت 53

 مربوط مؤلفه 6 و بوده 3/0 از شتریب آمدهدستبه یعامل رهايبا که داد نشان ،ییجاجابه مهارت سؤاالت

 تأییدي یعامل لیتحل از حاصل جینتا همچنین .هستند مجزا عامل کی در يبنددسته قابل ریمتغ نیا به

 به مربوط ۀمؤلف 7 و بوده 3/0 از شتریب آمدهدستبه یعامل رهايبا که داد نشان ،ییجاجابه مهارت

 یعامل لیتحل درصد 95 نانیاطم با نیبنابرا هستند؛ مجزا عامل کی در يبنددسته قابل یتوپ هايمهارت

 برازش يها، با توجه به شاخصروازاین شد. رفتهیپذ یتوپ هايمهارتیی و جاجابهحرکات  تأییدي

ها استفاده فرهنگسایر کشورها و با مطالعاتی که از این آزمون در  همسوو   TGMD-3آزمونآمده دستبه

و توپی براي تحلیل  ییجاهاي جابهما از مدل دوعاملی، مهارت پژوهش ،)7، 19، 21، 29( اندکرده

 .کندیمحمایت  TGMD-3 آزموناز طریق  شایستگی حرکتی

                                                           
1. Content validity 
2. Construct validity 
3. Criterion – related validity 
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 هاافتهي آن بین کودکان عراقی و ایرانی، یهااسیمقو خرده TGMD-3در بخش مربوط به مقایسۀ  

داري را بین عملکرد دو گروه نشان نداد. در واقع هر دو گروه از عملکرد مشابهی برخوردار امعنتفاوت 

یکی از عوامل مهم  رسدیم نظربهبه مواردي اشاره کرد.  توانیمدر خصوص تبیین علل این یافته بودند. 

در عدم تفاوت بین عملکرد کودکان عراقی و ایرانی نزدیکی و مشابهت قومی و نژادي و جغرافیایی دو 

حرکات  رسدیم نظربهرا تبیین کرد. همچنین  هاافتهاز این طریق علت ی توانیمکشور باشد که تا حدي 

و جوامع  هافرهنگدر آزمون بیشتر از نوع فیلوژنی (نوعی) بوده که در بسیاري از  استفاده موردبنیادي 

در تحقیقی به  )2019و همکاران ( 1دي هوندي حاضر هاافتهی تأیید. در استمشابه و یکسان  باًیتقر

آزمون فرم کوتاه . براي ارزیابی تبحر حرکتی از تبحر حرکتی بین کودکان بلژیک و یونان پرداختند مقایسۀ

سطوح  یونانیو  یکیبلژکودکان ، نشان داد آنهاپژوهش  نتایج استفاده کردند.) BOT-2 SFدوم ( ۀنسخ

از حد انتظار  ترپاییناز کودکان عملکرد  يتعداد کمتر کهدرحالی، داشتند یحرکت ییاز توانا یکامالً مشابه

 کشور) در هر دو ی(جسم یلیمختلف تحص هايشیوهممکن است به  هایافته نیامعتقدند که  داشتند. آنها

) 2015( همکاران و 2نیمیجر پژوهشنتایج با ي حاضر هاافتهاز سوي دیگر، ی. )35(مرتبط باشد  ییاروپا

 برخی را در در مقایسۀ عملکرد کودکان هلندي و بریتانیایی تفاوت چشمگیري آنهامغایرت داشت. 

تفاوت ). نبود 31( ید کردندتأکسازي ابزار یبومکشور نشان دادند و بر اهمیت  دو بین هنجاري يهاجنبه

و  یاجتماع ،یفرهنگ يهابه شباهت توانیم زیرا ن یو عراق یرانیکودکان ا یحرکت یستگیشا نیب دارامعن

 یو قوم یفرهنگ ،ينژاد تیها با توجه به ماهتفاوت شتریگذشته ب آنها نسبت داد. در یمیاقل يتا حدود

 شتریها بشده است و امروزه تفاوت به آن اضافه زین يایجغراف طیو شرا میاما امروزه اقل ،شدیم نییتب

 یو رشد حرکت یحرکت یستگیشا ۀمنظور مطالعه بهزمین نی. در اشودیم انیب ییایجغراف ۀبراساس منطق

آن مطالعه  یستیز تیگرفتن ماه ظرو فرهنگ را بدون در ن تیهمانند نژاد، قوم ییرهایمتغ دیکودکان با

 هاافتهی نیا ریدر تفس رونیازا نشد، با حداقل تفاوت تأیید  رهایمتغ یحاضر در برخ يهاافتهیکرد. هرچند 

عمل کرد و لزوم مطالعات  یاطبااحت دیبا یو عراق رانیکودکان ا یحرکت یستگیشا نیعدم تفاوت ب یو بررس

 داد. توجه قرار مورد شتریرا ب یمیو اقل یو فرهنگ یعوامل قوم ریتأث یو بررس شتریب
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 يریگجهینت

هاي حرکتی درشت گیري مهارتبراي اندازه را TDMG-3روایی و پایایی آزمون ي تحقیق حاضر هاافتهی

ارزیاب،  ارزیاب، درون براساس نتایج ارزیابی پایایی بین .کرد تأیید یعراق ساله 9 تا 5 کودکان ۀجامعدر 

داراي  TDMG-3بازآزمون و همسانی درونی و همچنین ارزیابی روایی محتوایی و سازه، آزمون  -آزمون

 کرد. تأییدا شده دوعاملی بودن این ابزار رهمچنین مقادیر محاسبهی از پایایی و روایی بود. الیبا ۀدرج

اند. برگرفته هاي حرکتی درشت را دراز مهارت وسیعی گسترةعملکردي موجود در این آزمون ي هاشاخص

ۀ و از تصمیمات برنام ودرشد حرکتی ش يهابرنامهاز  آگاهی سبب افزایش تواندیم TGMD-3 استفاده از

ابزاري مطمئن براي ارزیابی  TGMD-3که  دهدیمي پژوهشی نشان هاافتهی .درسی مدارس حمایت کند

دبستانی و دبستانی است. این ابزار همزمان پیشدر طیف سنی هاي حرکتی درشت در کودکان مهارت

شواهد کافی  هاافتهیاین در نهایت . شودسال استفاده  11تا  3سنی  ةرد بین پسرها و دخترها با تواندیم

معتبر و مناسب  يکه این ابزار، ابزار دهدیان اطمینان مو به کاربر کندیآزمون فراهم م ۀرا براي این نسخ

محدود  ي پژوهش حاضرهاافتهحال ی با ایناست.  سال عراقی 9تا  5ۀ موردنظر یعنی کودکان براي جامع

نیست؛ بنابراین مطالعات  هاي سنی و جنسیتیدر همۀ گروهتمام جامعه  ةفعلی است و نمایند ۀبه جامع

هر دو جنسیت و دامنۀ سنی بیشتري را شامل شود. از طرف دیگر، نتایج  تراملکد با دیدي آینده بای

اداري معني حرکتی درشت کودکان ایرانی و عراقی تفاوت هامهارتتحقیق حاضر نشان داد که بین رشد 

یا رد  تأییدکه براي  استي فرهنگی و اقلیمی بین دو کشور هاشباهتة دهندنشانوجود ندارد که این امر 

 .استي سنی دیگر هاگروهآن نیاز به تحقیقات بیشتر در 
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Abstract 
The aim of the study was to investigate the psychometric properties of the 
Iraqi version of the Gross Motor Development Test - Third Edition TGMD-3 
in Iraqi children aged 5 to 9 years. The second aim of this study was to 
compare the development of gross motor skills of Iranian and Iraqi children. 
The participants were selected from 400 people by cluster sampling method 
from Iraq and were evaluated using TGMD-3 test. Finally, 30 Iraqis in the age 
group of 8-9 years were randomly selected and compared with a similar group 
of 30 Iranian children. Cronbach's alpha, Pearson correlation coefficient, 
factor analysis and t-test were used to analyze the data. Internal consistency 
reliability coefficients for locomotor, ball skills and total scores were 0.77, 
0.85 and 0.87; test-retest reliability coefficients were 0.89, 0.90 and 0.91; 
inter-rater reliability coefficients were 0.77, 0.85 and 0.88; intera-rater 
coefficients were 0.66, 0.80 and 0.84, respectively. Also, there was no 
significant difference between the performance of Iranian and Iraqi children 
in the subtests of locomotor and ball skills and the total score of gross motor 
skills (P <0.05). Due to the confirmation of validity and reliability, this test 
can be used with confidence to evaluate the development of gross motor skills. 
The results obtained are limited to the Iraqi boy community of 5 to 9 years, 
and additional studies are needed in the future for use in the girl community 
and other age groups. 
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