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چکیده
هدف از مطالعة حاضر بررسی روايی و پايايی آگاهی بدنی آزمون ادراکی ـ حرکتی پوردو است .در
اين پژوهش  033دانشآموز کلاس اول بهعنوان نمونة آماری از ميان همة دانشآموزان کلاس اول
مقطع ابتدايی شهرستان اهواز ( 63003نفر) برای روانسنجی اين آزمون انتخاب شدند .ابزار
اندازهگيری ،آزمون ادراکی ـ حرکتی پوردو بود .برای تعيين اعتبار عاملی اکتشافی از روش تحليل
عاملی مؤلفههای اصلی ،برای تعيين اعتبار عاملی تأييدی از الگوی معادلات ساختاری و برای تعيين
پايايی زمانی از ضريب همبستگی درونطبقهای به روش آزمون مجدد استفاده شد .يافتهها ،پايايی
آزمونهای تشخيص بخشهای بدن ( ،)ICC-0.95عبور از مانع ( ،)ICC-0.92تقليد حرکات
( ،)ICC-0.96برتری جانبی ( )ICC-0.90و جهتيابی ( )ICC-0.89را نشان داد .روايی آگاهی
بدنی آزمون پوردو با استفاده از روايی سازه (تحليل عاملی اکتشافی) و روايی تحليل عاملی تأييد
شد .نتايج نشان داد آزمون آگاهی بدنی پوردو با درصد واريانس  03/10در عامل اول که مربوط به
آزمون تشخيص راست و چپ بدن ،برتری جانبی ،جهتيابی و تقليد حرکات است و  03/30در عامل
دوم که مربوط به آزمون تشخيص بخشهای بدن میشود ،از روايی سازة مطلوبی برخوردار است؛
بنابراين میتوان نتيجهگيری کرد که آزمون آگاهی بدنی پوردو از اعتبار و پايايی لازم برخوردار است
و میتوان از آن بهعنوان ابزاری مناسب برای تعيين آگاهی بدنی و تشخيص مشکلات آگاهی بدنی
کودکان استفاده کرد.
واژگان کلیدی :آزمون ادراکی ـ حرکتی پوردو ،پايايی ،روايی ،آگاهی بدنی
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مقدمه
متخصصان تعلیموتربیت ،تربیتبدنی ،روانشناسان و پزشکان متخصصی که با کودکان سروکار دارند،
بهخوبی به این موضوع آگاهاند که توجه به تواناییهای ادراکی ـ حرکتی و آمادهکردن زمینههای
مناسب برای رشد این تواناییها از مهمترین وظایف آنان به شمار میآید .توانایی ادراکی ـ حرکتی 1به
آن دسته از فعالیتهای حرکتی کودکان گفته میشود که هدف عمدۀ آنها بهبود مهارتهای شناختی
یا تحصیلی است ( .)1یکی از مؤلفههای ادراکی ـ حرکتی ،آگاهی بدنی 2است .بر اساس تعریف انجمن
ملی ورزش و تربیتبدنی ،آگاهی بدنی عبارت است از آنچه بدن انجام میدهد و شامل دانش و آگاهی
از بدن ،چگونگی کنترل و حرکتدادن آن است ( .)2آگاهی بدنی ،شناسایی اندامها و بخشهای مختلف
بدن و ابعاد فضایی بدن مانند بالا و پایین را در برمیگیرد (.)3
کودکانِ مبتلا به ناهنجاریهای ادراکی ـ حرکتی اغلب در آگاهی بدنی مشکل دارند ( )4که موجب
می شود این کودکان فقر حرکتی داشته باشند ،در انجام اغلب حرکات ناشیانه عمل کنند و از نظر
جسمانی ضعیف باشند ( .)5آگاهی از بخشهای بدن موجب فراهمآمدن اطلاعات حسی بیشتری
خواهد شد که این اطلاعات ،در آینده برای انجام تکالیف بسیار مشکل ،به مغز کمك خواهند کرد.
بدون رشد آگاهی بدنی مناسب ،انجام بسیاری از دستورات روزانه مانند بالارفتن از پلهها ،لباسپوشیدن
و آگاهی از سرما و گرما مشکل است ( .)6فقر آگاهی بدنی مکرراً با تأخیر رشد حرکتی یا اجتماعی و
احساسی ارتباط دارد (.)7
برای انجام فعالیتهای روزمره و اجرای مهارتهای پیچیده ،داشتن احساس و آگاهی از قسمتهای
مختلف بدن و ابعاد آن ضروری است ( .)8آگاهی از بدن بهمنظور برقراری ارتباط مناسب با محیط
ضروری است ( .)9بخشهای بدن ،سطوح ،برتری جانبی و جهتیابی بهطور پیشرونده در سراسر
دوران کودکی آموخته میشوند تا زمانی که کودک بتواند بهطور موفقیتآمیزی به محیط پیرامون
واکنش متقابل نشان دهد ( .)6کودکان با این توانایی ادراکی ـ حرکتی قادر به تعمیمهای حرکتی
خواهند بود و ازاینطریق به کشف محیط میپردازند (.)9
آگاهی بدنی نقش مهمی در روند یادگیری چگونگی حرکت اعضای بدن دارد و کودکی که آگاهی
بدنیاش متناسب با سن او رشد نیافته باشد ،نمی تواند نسبت به چگونگی حرکات آگاهی یابد و قادر
به توجه اضافی به بخشهای خاص بدن که حرکات را انجام میدهند ،نیست ( .)10چگونگی استفاده
از بدن در فعالیتهای مختلف حرکتی سبب میشود که کودک یاد بگیرد حرکت کند و بهوسیلة
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حرکت ،یادگیری در کودک پایهریزی میشود ( .)11اهمیت این موضوع این است که یك زمان حساس
در آموزشوپرورش و پیشدبستانی امروزی را نشان میدهد (.)10
در طول دهة  1960موجی از برنامههای ادراکی ـ حرکتی میان انجمن آموزشوپرورش ایجاد شد.
شاید بیشترین تأثیر در این زمینه را کپارت 1داشت؛ بااینحال چندین فرد دیگر نظیر چنین مدلهایی
را در ایجاد برنامههای ادراکی ـ حرکتی در کلینیكهای خصوصی و مدارس دولتی به کار بردند و
ابزارهای متعددی برای اندازهگیری ادراکی ـ حرکتی تدوین شد؛ اما بهمنظور شناسایی کودکانِ مبتلا
به نارسایی ادراکی ـ حرکتی ،تناوب استفاده از آزمون ادراکی ـ حرکتی کپارت بیشتر از آزمونهای
دیگر بوده است ( .)12محققان بسیاری رابطهای را که کپارت بین تواناییهای ادراکی ـ حرکتی با
اموری همچون موفقیت تحصیلی ،رفتارهای کلاسی ،خودپنداره و انگیزش تحصیلی تعیین کرده،
مطالعه کردهاند .در این زمینه گروبر ( ،)1967پلاک ،)1970( 2لیتل )1970( 3و لیون اسپیل)1975( 4
رابطة بین کفایت ادراکی ـ حرکتی و خودپنداره ،رفتارهای کلاسی ،موفقیت و انگیزش تحصیلی را
بررسی کردهاند .نتایج آنها نشان داد عناصر آزمون ادراکی ـ حرکتی پوردو را میتوان بهمنظور پیشگویی
موفقیت در مهارتهای حرکتی و تحصیلی به کار گرفت .باوجوداین ،کودکانِ مبتلا به نارسایی ،معمولاً
دیر شناسایی میشوند و عوامل متعددی در تشخیص نارسایی ادراکی ـ حرکتی مشکل ایجاد میکنند.
یکی از مهمترین این عوامل ،ابزار تشخیص معتبر است (.)15،14،13،12
محققان بهدفعات ضرورت وجود ابزار معتبر روانشناختی را که بتواند دامنة وسیعی از مهارتهای
ذهنی و شناختی را ارزیابی کند ،بیان کردهاند .آزمون ادراکی ـ حرکتی پوردو ( 5)PPMSازجمله
آزمونهایی است که برای استفاده در موقعیتهای آزمایشی برای اندازهگیری آگاهی بدنی به کار
میرود .آزمون ادراکی ـ حرکتی پوردو را کپارت و روش در سال  1960طراحی کردند و لندیس در
سال  1972آن را بازبینی کرد و توسعه داد ( .)16آزمون پوردو بهاینعلت برای این مطالعه انتخاب
شده است که بهوضوح بر اساس فرضیة کپارت بنا شده که بهخوبی توسعه یافته و بر اساس بازبینی
لندیس )1972( 6یك تئوری رشدیافته و منحصربهفرد است .کپارت تأکید میکند در این آزمون،
تکنیكهای تمرینی هدف نیستند ،بلکه هدف از فعالیتها ،آموزش مهارتهای عمومی کودک است و
1. Kephart
2. Plack
3. Little
4. Levenspiel
5. Purdue Perceptual-Motor Survey
6. Landis
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تأکید بر روی تغییرات مکرر تکالیف حرکتی خاص ،برای توسعة تعمیمپذیری حرکتی است .کل
نمونههای هنجاری شامل  200کودک بود .همبستگی نمرات خردهآزمونها کمتر از  0/40بود .این
همبستگی اندک ،وجود تداخل بسیارکم در زمینههای رفتارهای ادراکی ـ حرکتی اندازهگیریشده را
نشان میدهد .اعتبار آیتمها بهاستثنای رشد ترسیمکردن ،همگی بهطور آماری در سطح  0/05معنادار
بود .امتیازات آزمون ـ آزمون مجدد یك ضریب ثابت  0/946را به دست داد که نهتنها نشاندهندۀ
ثبات معیار نمرات بود ،بلکه ثبات بین آزمایشگرها را نیز نشان میداد .ضریب اعتبار همزمان 0/654
بود.
با توجه به چندبعدیبودن تواناییهای ادراکی ـ حرکتی و ابزارهای موجود از قبیل پیپیاماس 1که
تواناییهای ادراکی ـ حرکتی را در قالبی کلی ارزیابی میکند ،بررسی تواناییهای ادراکی ـ حرکتی از
دیدگاه آگاهی بدنی ضروری به نظر میرسد ( .)12یکی از ویژگیهای مهم این آزمون ،همبستگی
اندک اما پایدار بین آیتمهای ادراکی ـ حرکتی بود که اجازۀ بررسی و جداکردن آنها را برای بررسی
به محقق میدهد؛ ویژگی دیگر این آزمون ،علاوه بر تشخیص کودکانی که رفتارهای ادراکی ـ حرکتی
آنها ناکافی است ،این است که به ارائة برنامة تمرینی بهمنظور درمان نقصهای ادراکی ـ حرکتی معین
پرداخته است .با توجه به اینکه در نتایج پژوهشهای مربوط به تواناییهای ادراکی ـ حرکتی ،تفاوت
مهم و معناداری بین کودکان مبتلا به نارسایی آگاهی بدنی و کودکان سالم مشاهده شده است ،ضرورت
بررسی این ویژگی بین کودکان نارسا ضروری به نظر میرسد.
اگرچه آگاهی بدنی از پیشنیازهای ضروری برای فعالیتهای روزمره است ،وجود ابزار و آزمونهایی
پایا برای شناسایی ضعف در آگاهی بدنی برای کار متخصصان ضروری مینماید .ازآنجاکه ابزار توانایی
ادراکی ـ حرکتی پوردو (پیپیاماس) تاکنون در کشور اعتباریابی نشده است و با توجه به اینکه در
منابع به تمایز ویژگیهای مختلف ابعاد ادراکی ـ حرکتی اشاره شده است ،بهمنظور ایجاد ابزاری
مناسب برای فراهمسازی بستری برای پژوهش های آینده ،تعیین روایی و پایایی ابزار مذکور ضروری
است؛ بنابراین ،از این ابزار ،پس از تعیین ویژگیهای مهم روایی و پایایی ،میتوان برای شناسایی
نارساییهای آگاهی بدنی در کودکان و تهیة برنامههای مناسب بهمنظور رفع نارساییهای ادراکی ـ
حرکتی استفاده کرد .درنتیجه ،با توجه به سؤالها و ابهامهای موجود و نبود ابزاری مناسب برای
اندازهگیری آگاهی بدنی کودکان ،پژوهش حاضر درصدد است پایایی و روایی قسمتی از ابزار
(پیپیاماس) را که برای ارزیابی توانایی آگاهی بدنی کودکان طراحی شده است ،تعیین کند.
از زمانی که فرضیة کپارت ،مبنا و اساس برخی تحقیقات قرار گرفته ،سالهای زیادی نمیگذرد و
همین سابقة اندک ،علت اولیه برای فقدان استانداردشدن اعتبار آزمونهای اندازهگیری رفتارهای
1. PPMS
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ادراکی ـ حرکتی است .محققان قبلی با انتشار آزمون ادراکی ـ حرکتی پوردو ،به توسعة اندازهگیری
خودشان از رفتارهای ادراکی ـ حرکتی پرداختند یا از آزمونهای توسعهیافتهای برای استفاده در
پژوهشهای تربیتبدنی استفاده کردند که معمول ًا آزمونهای قدرت ،سرعت و رشد بودند و مقدار
اندکی به رفتارهای ادراکی ـ حرکتی پرداخته بودند .بیشتر مطالعات پیشین از آزمون همبستگی
پیرسون بهعنوان آزمون تجزیهوتحلیل پایایی آزمونهای عملکرد ادراکی ـ حرکتی استفاده کردهاند.
نتایج آزمون ضریب همبستگی خطی ممکن است ارتباط خطی ـ نه الزاماً توافقی ـ را بین آزمون و
آزمون مجدد نشان دهند ( .)12ضریب همبستگی درونطبقهای ( )ICCمناسبترین آزمون پایایی
است ( .)17به نظر میرسد اجرای تکالیف آگاهی بدنی از جلسهای به جلسة دیگر تغییر میکند؛
بنابراین ،در این مطالعه پایایی آزمون ـ آزمون مجدد با استفاده از دادههای آزمون اجراشده در همان
روز و دادههای آزمون اجراشده در روزی متفاوت در هفتة بعد برای تعیین پایایی اجرا ارزیابی میشود.
با درنظرگرفتن موارد یادشده ،وجود آزمونهای آگاهی بدنیای که پایایی و روایی آنها تأیید شده باشد
و بتوانند در کنار ابزارهای دیگر ،اطلاعات مفیدی را در مورد وظایف عملکرد آگاهی بدنی در اختیار
متخصصان قرار دهند ،ضروری به نظر میرسد .با توجه به آنچه گفته شد ،در این پژوهش سعی شده
است تا به پایایی و روایی آزمون آگاهی بدنی پیپیاماس در کودکان نارسا پرداخته شود.
جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمام دختران و پسران کلاس اول مقطع ابتدایی شهرستان اهواز با
میانگین سنی هفت سال بود .در این پژوهش ،همة دانشآموزان کلاس اول مقطع ابتدایی شهرستان
اهواز ( )10349جامعة ما بودند که با استفاده از جدول مورگان  370نفر نمونة آماری برای روانسنجی
این ابزار نیاز بود که محقق با استفاده از نمونهگیری طبقهای در چهار ناحیة شهر اهواز به شکل
تصادفی ،از  400دانشآموز دختر و پسر آزمون گرفت.
روش پژوهش
ابزار اصلی این پژوهش ،نسخة فارسی مقیاس آگاهی بدنی آزمون ادراکی ـ حرکتی پوردو بود که آن
را روش و کپارت ( )1966برای غربالگری سریع کودکان با دامنة سنی هفت تا چهاردهساله طراحی
کردهاند .این مقیاس شامل پنج فاکتور اصلی (تعادل ،آگاهی بدنی و تمایزگری ،جفتوجورشدن ادراکی
ـ حرکتی ،کنترل بینایی و ادراک شکل) و  22آیتم است .پنج خردهآزمون ادراکی ـ حرکتی پوردو که
برای ارزیابی نارسایی آگاهی بدنی استفاده شده است عبارتاند از جهتیابی ،تشخیص بخشهای بدن
(واژگان فعال و غیرفعال) ،عبور از مانع ،برتری جانبی (آگاهی درونی از راست و چپ) و تقلید حرکات.
هدف از این آزمون ،تشخیص خطاها در رشد ادراکی ـ حرکتی ،تخصیص سطوح برای جبران و
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اجازهدادن به متخصص بالینی تا رفتار ادراکی ـ حرکتی را در مجموعههای رفتاری مشاهده کند.
برآوردهای پایایی آزمون ـ آزمون مجدد و برآوردهای عینیت در حدود  95درصد گزارش شده است.
استانداردسازی آزمون را روش بر روی  200کودک سالم و  97کودک غیرنرمال که از نظر سطح سن
و کلاس با گروه نرمال همسان بودند ،به انجام رساند و لندیس در سال  1972این آزمون را بازبینی
کرد که موردقبول برای مقیاسهای بزرگ قرار گرفت.
در ابتدا با شناسایی جامعة پژوهش و تدوین فهرست دقیقی از واحدهای نمونهگیری ،توافق اصلی بین
دانشگاه و آموزش وپرورش استان اهواز پیرامون اجرای آزمون انجام گرفت و مجوز اجرای آزمون در
این مراکز صادر شد؛ سپس فهرستی از مدارس ابتدایی اهواز تهیه شد و با مراجعه به آنها آزمون فوق
اجرا شد .اجرای آزمون به این صورت بود که یك فرم برای ثبت اطلاعات و نتایج شرکتکنندهها تهیه
شد که در صورت اجرای درست ،یك خط عمودی و در صورت اجرای غلط ،یك خط مورب کشیده
میشد .این کار بهاینعلت انجام شد که کودکان متوجه درست یا غلطبودن حرکت نشوند .محقق
دربارۀ درست یا غلطبودن حرکت ،چیزی به کودک نمیگفت و طوری وانمود نمیکرد که پاسخ درست
بوده یا خیر .در هنگام انجام آزمون ،محقق با نشاندادن این کار بهصورت بازی ،کودکان را برای اجرای
آزمون آماده کرد و کودک بعد از توضیح شفاهیِ آزمونگر ،حرکات را انجام میداد .آزمون بهصورت
انفرادی در یکی از کلاسهای مدرسه انجام شد .مدت انجام تمام آزمونها برای هر کودک بین  15تا
 20دقیقه بود .برای جمعآوری اطلاعات آگاهی بدنی ،از آزمون ادراکی ـ حرکتی پوردو استفاده شد.
برآوردهای پایایی آزمون ـ آزمون مجدد و برآوردهای عینیت در حدود  95درصد گزارش شده است.
استانداردسازی آزمون را هم روش انجام داده و لندیس این آزمون را در سال  1972بازبینی کرده
است .آزمون ادراکی ـ حرکتی پوردو از پنج فاکتور (تعادل و انعطافپذیری ساختار ،آگاهی بدنی،
تطبیق ادراکی ـ حرکتی ،تعقیب چشمی و ادراک شکل) تشکیل یافته است .خردهآزمون آگاهی بدنی
از شش مهارت واژگان غیرفعال (لمس  10قسمت مختلف بدن) ،واژگان فعال (نامبردن  10قسمت
مختلف بدن) ،جهتیابی (پنج فاکتور) ،برتری جانبی (فرشته در برف شامل  11فاکتور) ،عبور از مانع
(شامل هفت فاکتور) و تقلید حرکات (شامل چهار فاکتور) تشکیل یافته است .برای نمرهگذاری ،اگر
اجرای کودک همانطور که آزمون مشخص کرده انجام شود ،نمرۀ یك و در غیراینصورت ،نمرۀ صفر
داده میشود .بهمنظور تعیین اعتبار بیشتر آزمون ،یك هفته بعد ،از تمام شرکتکنندگان آزمون مجدد
گرفته شد.
روشهای آماری بهکاررفته در پژوهش حاضر شامل آمار توصیفی و استنباطی بود .از آمار توصیفی
برای طبقهبندی و تنظیم داده ها و تعیین شاخص مرکزی (میانگین) و شاخص پراکندگی (انحراف
معیار) استفاده شد .برای تعیین پایایی زمانی از ضریب همبستگی درونطبقهای (آیسیسی) استفاده
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شد .برای محاسبة آیسیسی از مدل اثرات مرکب دوعاملی ،نوع همسانی و مقیاس اندازهگیری متوسط
استفاده شد .برای بررسی کفایت نمونهگیری از آزمون ( KMOکیزر ـ مایر ـ الکین) 1استفاده شده
است و برای بررسی اینکه آیا دادهها توانایی عاملشدن را دارند یا خیر ،از آزمون کرویت بارتلت 2بهره
گرفته شد .برای بررسی روایی سازه و تعیین ساختار عاملی ،تحلیل عامل اکتشافی به روش تحلیل
مؤلفههای اصلی( 3چرخش واریماکس )4انجام گرفت .در تحلیل عاملی تأییدی از شاخصهایی چون
کای اسکوئر ،5نیکویی برازش ( ،6)GFIنیکویی برازش اصلاحشده ( ،7)AGFIشاخص برازش هنجارشده
( 8)NFIو دیگر شاخصهای برازش مدل استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
اسپیاساس نسخة  16و تحلیل عامل تأییدی و محاسبة شاخصهای نیکویی برازش نیز با نرمافزار
لیزرل انجام گرفت.
نتایج
در این بخش در ابتدا توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی شرکتکنندگان پژوهش حاضر در بخش
ذیل ارائه شده است؛ در ادامه ،فاکتورهای پژوهش از طریق آزمونهای آماری استنباطی بررسی
میشوند.
جدول -6ويژگیهای جمعيتشناختی کودکان هفتساله با توجه به جنس
شرکتکننده
پسر

دختر
کل

شاخص
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد

کل
227
56/8
173
43/3
400
%100

1. Kaisler- Olkin Measure Of Sampling Adequacy
2. Bartlett Test Of Sphericity
3. Principle Componets Analysis
4. Varimax Rotation
5. Chi-Square
6. Goodness-Of-Fit Indices
7. Adjusted Goodness Of Fit Index
8. Normed Fit Index
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همانطور که در جدول شمارۀ یك نشان داده شده است ،درمجموع تعداد  400نفر دختر و پسر بر
اساس نسخة فارسی مقیاس آگاهی بدنی بهطور صحیح ارزیابی شدند که ازاینمیان  56/8درصد پسر
و  43/3درصد دختر بودند.
با توجه به نقاط ضعف آر پیرسون برای تعیین پایایی زمانی (ثبات پاسخ) با استفاده از روش آزمون
مجدد ،برای تعیین پایایی زمانی از ضریب همبستگی درونطبقهای (آیسیسی) استفاده شد .برای
محاسبة آیسیسی از مدل اثرات مرکب دوعاملی ،نوع همسانی و مقیاس اندازهگیری متوسط استفاده
شد که نتایج آن در جدول شمارۀ دو خلاصه شده است.
جدول -0آزمون همبستگی درونطبقهای
مؤلفه
واژگان غیرفعال
عبور از مانع
برتری جانبی
جهتیابی
تقلید حرکات
واژگان فعال

همبستگی
درونطبقهای
0/955
0/922
0/900
0/896
0/946
0/963

سطح اطمينان
کران

کران

پايين

بالا

0/945
0/914
0/879
0/873
0/934
0/955

0/963
0/942
0/918
0/914
0/955
0/969

آزمون F

ارزش
22/26
14/15
10/04
9/57
18/41
26/93

درجة

درجة

سطح

آزادی 6

آزادی 0

معناداری

399
399
399
399
399
399

399
399
399
399
399
399

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/000

همانطور که در جدول شمارۀ دو مشاهده میشود ،تمام مؤلفههای آگاهی بدنی از همبستگی
درونطبقهای بیشتر از  0/75برخوردارند که ثبات زمانی هریك از این آزمونها تأیید میشود .در این
پژوهش برای تعیین روایی آزمونها از روایی سازه و برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی
استفاده شد.
1
برای بررسی کفایت نمونهگیری از آزمون «کیاماُ کیزر ـ مایر ـ الکین» استفاده شده است .مقدار
کیاماُ همواره بین صفر و یك در نوسان است .درصورتیکه مقدار کیاماُ کمتر از  0/5باشد دادهها برای
تحلیل عاملی مناسب نخواهند بود و اگر مقدار آن بین  0/5تا  0/69باشد میتوان با احتیاط بیشتر به
تحلیل عاملی پرداخت؛ اما درصورتیکه مقدار آن بزرگتر از  0/70باشد ،همبستگیهای موجود برای
تحلیل عاملی مناسب خواهند بود ( .)18این آزمون تعداد واریانس درون دادهها را که ممکن است آن
را عوامل تبیین کنند ،اندازهگیری میکند.
در این پژوهش کفایت نمونهگیری کیاماُ برابر  0/69شده است؛ بنابراین ،میتوان به تحلیل عاملی
پرداخت .برای بررسی اینکه آیا دادهها توانایی عاملشدن را دارند یا خیر ،از آزمون کرویت بارتلت
1. KMO
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استفاده شد .نتایج این آزمون هرچقدر کوچكتر باشد ،نشاندهندۀ این است که دادهها توان تشکیل
عامل را دارند .در این پژوهش نتیجة این آزمون در سطح  P<000000معنادار است .بنابراین ،دادهها
برای انجام تحلیل عاملی مناسباند و میتوان از تحلیل عاملی استفاده کرد .برای بررسی روایی آزمونها
از روش روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی ) استفاده شد .در این تحلیل با استفاده از روش تحلیل
مؤلفههای اصلی (چرخش واریماکس) و مقادیر ویژۀ 1بیشتر از یك ،دو عامل به دست آمد؛ عامل اول
 29/63درصد از واریانس مادهها را تبیین میکند که مربوط به آزمونهای تشخیص راست و چپ بدن،
برتری جانبی ،جهتیابی و تقلید است .عامل دوم 29/04 ،درصد از واریانس مادهها را تبیین میکند
که مربوط به آزمونهای واژگان فعال و واژگان غیرفعال (تشخیص بخشهای بدن) است .برای تفسیر
از ملاک بار عاملی بیشتر از  0/4که در تحلیلهای عاملی مناسب است ،استفاده شد (.)18
همانطور که در جدول شمارۀ چهار مشاهده میشود ،بارهای بار عاملی موجود در تمام آزمونها بیش
از  0/4است که نشاندهندۀ روایی آزمونهای مذکور است.
جدول  -0عوامل حاصل از تحليل عاملی اکتشافی و بارهای عاملی
معيار
واژگان غیرفعال
عبور از مانع
برتری جانبی
جهتیابی
تقلید حرکات
واژگان فعال

عامل اول

عامل دوم

0/67
0/69
0/67
0/56
-

0/88
0/90

نتایج تحلیل عاملی تأییدی با نرمافزار لیزرل در جدول شمارۀ چهار و شکل شمارۀ یك نشان داد که
مقادیر همة بارهای عاملی بیشتر از  0/3است که نشاندهندۀ این است که همة بارها از قدرت تبیین
نسبتاً خوبی برخوردارند و قدر مطلق مقادیر تی بیش از  1/96است که نشان میدهد سؤال مربوط به
هر متغیر ،توانایی سنجش معنادار آن متغیر را دارد.

1. Eigen value
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جدول  -0بارهای عاملی و واريانس خطای هر آيتم آگاهی بدنی آزمون ادراکی ـ حرکتی پوردو
بارهای عاملی

متغير
واژگان غیرفعال
عبور از مانع
برتری جانبی
جهتیابی
تقلید حرکات
واژگان فعال

عامل يک

عامل دو

0/44
0/54
0/31
0/34
-

0/87

واريانس خطا

مقدار تی

0/76
0/19
0/29
0/09
0/12
0/59

14/3
6/7
7/96
4/69
5/25
13/09

0/77

نتایج تحلیل نشان داد که نسبت کای اسکوئر به درجة آزادی ( )χ2/dfمعنادار است (،χ2=23/5 ،p=0/002
 .)df=8همچنین ،جدول شمارۀ پنج شاخصهای برازش نیکویی برازش  ،NFI، AGFI،GFIشاخص برازش
نرمال شده ( ،1(NNFIشاخص برازش مقایسه ای ( ،2)CFIشاخص برازش افزایشی ( ،3 (IFIشاخص ریشة
میانگین مربعات باقیماندۀ استاندارد شده ( 4(SRMRرا نشان میدهد .همانگونه که مشاهده میشود ،تمام
شاخصها قابلقبول هستند و بنابراین ،تحلیل عاملی تأییدی از روایی سازۀ ابزار حمایت میکند.
جدول  -0شاخصهای نيکويی برازش
شاخصها

مقدار

مقدار قابلقبول

تفسیر

GFI

0/98
0/95
0/95
0/94
0/96
0/96
0/035

بیش از 0/95
بیش از 0/90
بیش از 0/90
بیش از 0/95
بیش از 0/95
بیش از 0/95
کمتر از 0/08

عالی
عالی
عالی
عالی
عالی
عالی
عالی

AGFI
NFI
NNFI
CFI
IFI
SRMR

1. None Normed Fit Index
2. Comparative Fit Index
3. Incremental Fit Index
4. Standardized Root Mean Square Residual

تعيين روايی و پايايی آگاهی بدنی آزمون ادراکی ...

38

شکل  -6مدل شماتيک ساختار عاملی

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش به منظور بررسی پایایی و روایی بین تکرار آزمون آگاهی بدنی در کودکان هفتساله انجام
گرفت .نتایج مطالعة حاضر در مورد پایایی آزمون نشان داد که پنج فاکتور آگاهی بدنی شامل تشخیص
بخشهای بدن ،جهتیابی ،برتری جانبی ،عبور از مانع و تقلید حرکات ،آزمونهایی پایا هستند.
نتایج آزمون روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی) و روایی تحلیل عاملی تأییدی ،روایی آزمونهای
آگاهی بدنی را تأیید کرد .نتایج مطالعة حاضر با نتایج روش و کپارت ( )1966همراستاست.
پژوهش حاضر به بررسی میزان روانسنجی فاکتورهای آگاهی بدنی در کودکان هفتساله پرداخت .با
توجه به نتایج بهدستآمده ،فاکتورهای تشخیص بخشهای بدن (واژگان فعال و غیرفعال) ،جهتیابی،
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برتری جانبی ،عبور از مانع و تقلید حرکات ،از پایایی کافی در آگاهی بدنی کودکان برخوردارند و
میتوان در این زمینه از آنها استفاده کرد .با درنظرگرفتن نتایج تکرار آزمونها در یك هفته بعد،
فاکتورهای تشخیص بخشهای بدن (واژگان فعال و غیرفعال) ،جهتیابی ،برتری جانبی ،عبور از مانع
و تقلید حرکات بهعنوان باثباتترین آزمونهای موجود در ارزیابی آگاهی بدنی در کودکان در نظر
گرفته میشوند .بدینترتیب ،مقیاس آگاهی بدنی ،در بین کودکان دختر و پسر در شهرستان اهواز،
حمایت و تأیید شده است .از نقاط قوت پژوهش حاضر میتوان به استفاده از حجم چشمگیر نمونه در
کودکان هفتساله بهصورت نامتجانس (دختر و پسر) اشاره کرد که منجر به افزایش قابلیت تعمیم
نتایج در جامعة کودکان هفتسالة ایرانی میشود ( .)19نتایج مطالعة حاضر با نتایج کپارت ()1966
که به طراحی و روانسنجی پیپیاماس پرداخت ،همراستاست .در نسخة انگلیسیِ مقیاس آگاهی بدنی
پنج فاکتور وجود دارد که در نسخة فارسی نیز هیچگونه تغییری در تعداد فاکتورها رخ نداده است و
ارزیابی آگاهی بدنی کودکان دختر و پسر در ایران با استفاده از نسخة فارسی مقیاس آگاهی بدنی
موجب اجرای صحیح فاکتورها به شکل مشابه با نسخة انگلیسی شده است .بهطورکلی ،نتایج
بهدستآمده در پژوهش حاضر نشان داد که نسخة فارسیِ مقیاس آگاهی بدنی ،بهعنوان ابزاری روا و
پایا قابلیت آن را دارد تا برای مطالعه و ارزیابی آگاهی بدنی کودکان هفتسالة شهرستان اهواز در
موقعیتهای پژوهشی و بالینی ،قابلاستفاده باشد.
یکی از محدودیتهای این پژوهش این است که نتایج این پژوهش فقط به محدودۀ سنی کودکان
هفتساله قابل تعمیم است .همچنین فقدان دستیابی به منابع بیشتر در باب روایی و پایایی آزمون
ادراکی ـ حرکتی پوردو از دیگر محدودیتهای این پژوهش به شمار میرود .با توجه به اندکبودن
پژوهشها در مورد تعیین ویژگیهای روانسنجی آزمون آگاهی بدنی در مورد کودکان در خارج و
داخل کشور ،انجام پژوهشهای بیشتر در این زمینه پیشنهاد میشود .علاوهبراین ،به علت نبود
روانسنجی آزمون ادراکی ـ حرکتی پوردو که یکی از آزمونهای پایه در تواناییهای ادراکی ـ حرکتی
کودکان است و اهمیت توانایی ادراکی ـ حرکتی کودکان در محیطهای ورزشی و زندگی روزمره،
پژوهش در زمینة روانسنجی کل این آزمون و استفاده از این آزمون در برنامههای پایة تربیتبدنی به
منظور افزایش تواناییهای ادراکی ـ حرکتی در کودکان عادی و در کودکان دارای نارساییهای ادراکی
ـ حرکتی ،ضروری به نظر میرسد .از طرفی این پژوهش در جامعة شهرستان اهواز انجام شده و چون
این نمونه محدود به کودکان شهر اهواز بوده ،لزوم انجام آن در مقیاسهای بزرگتر ضروری است.
بنابراین ،پیشنهاد میشود آزمون از کودکان دیگر شهرها و استانها نیز گرفته شود؛ همچنین پیشنهاد
میشود روشهای دیگری برای ارزیابی روایی و پایایی نیز به کار گرفته شود.
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Abstract
The purpose of this study was to determine the validity and reliability of the
body awareness, perceptual-motor Purdue. In this study, 400 of the first class
student as a sample of all students in the first grade of primary school in Ahvaz
city (10349 people) were selected for the psychometric test. Measuring
instruments, perceptual-motor test was Purdue. For determining compute
detection factor analysis, compute confirmatory analysis, and time reliability, the
researcher respectively used main factor analysis, structural equation model, and
intra-class correlation coefficient using test-retest method. The reliability test for
detection of the body (ICC-0.95), obstacle (ICC-0.92), imitation movement
(ICC-0.96), lateralization (ICC-0.90) and directionality (ICC-0.89) show a. The
validity of the test body awareness Purdue was using confirmatory factor
analysis. The results showed that the test body awareness Purdue percentage
variance of 29.63 in the first factor that the test detects the right and left,
lateralization, directionality and imitation movement and 29.04 in second factor
is related to the detection test parts of the body, the Construct
validity is the ideal; can be used as an acceptable device for determine the body
awareness and diagnose problems children's body awareness.

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