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 ه دیچك
 ،پژوهشن یا یآمار ۀنمونبود.  «كودكان هادراك شد یجسمان ییاس توانایمق» نسخۀ فارسی یساز، رواپژوهشن یهدف ا

ش و پرورش زآمو دویو  یک از نواحی كه شهر اراك بودند ییابتدا از مدارس تا پنجم مسو یهاآموز پسر كالسدانش 483
س توانایی جسمانی مقیا»استفاده از با  هاداده ند.انتخاب شد یاخوشه یبه روش تصادفپنجم تا  سوّم یهااز كالسشهر اراك 

و  یاصل یهابا مؤلفه یدییتأ یل عاملیاس، از تحلین مقیا هساز یین رواییمنظور تعبه. شد یآورجمع« ادراك شده كودكان
ت یكفا ۀمحاسب یها از آزمون بارتلت و برات دادهیكرو یبراشد.  ماكس استفادهی، از چرخش واریساختار عامل ییشناسا یبرا

و رسون یپ یب همبستگیضربا  آزمون مجدد ییایپاو  همگرا ییرواشد.  استفاده نیاُلكـ  رییمـ  سریكب یها از ضرنمونه
و چرخش  یاصل یهابا مؤلفه یدییأت یل عاملیتحلۀ جینتدر محاسبه شد. كرونباخ  یآلفابا استفاده از  یدرون یهمسان

-به 67/0یدرون یهمسانو  81/0 زمون مجددآ ییایپا .ک عامل استخراج شدی، تنها یساختار عامل ییشناسا یماكس برایوار
شده، دراز و كس اصالحیبا آزمون بارف «مقیاس توانایی جسمانی ادراك شده كودكان»كل  هن نمریب یهمبستگ. دست آمد

ن یا ییایو پا ییرواپژوهش ج ینتا .دست آمدبه 43/0تا  41/0ن یب (متر 3×9) یچابكمتر و  34 ی، دویریپذنشست، انعطاف
، یاهداف پژوهش یتواند برایاس مین مقیا. كندتأیید می ییسوّم تا پنجم ابتدا یهاآموزان كالسدانش یبرارا اس یمق

 شود. استفاده  یورزشو  یآموزش
 
 .ییای، پاییروا، ییآموزان ابتدادانش، شده ادراك یجسمان ییتوانا :هاهواژدیكل
 

Validity and reliability of Persian translated version of "Perceived 

Physical Ability Scale for Children" in grades 3-5 of elementary schools 
 

Daryoush. Khajavi, Ahmad. Hamidi Zadeh, Alireza. Rafiei 
 

Abstract 
The aim of this research was validating Persian translated version of "Perceived Physical 
Ability Scale for Children". Samples were 384 boys' students from grades 3 to 5 in Arak's 
elementary schools. From 1 and 2 districts of education office in Arak city 384 subjects from 
3 to 5 grades selected cluster randomely and data were selected by "Perceived Physical 
Ability Scale for Children". Confirmatory factor analysis with principle components used to 

determine structure validity and Varimax Rotation for identifying factor structure. Bartle's test 

used for data sphercity and CMO for samples adequacy. Convergent validity and test-retest 
reliability calculated with Pearson Correlation Coefficient and internal reliability with 
Chronbach’s alpha. The results of Confirmatory factor analysis with principal components and 
Varimax rotation for determining factor structure resulted in identifying only one factor 
extraction. Test-retest and internal reliability were 0.81 and 0.76, respectively. Correlation 
coefficient of scores of "Perceived Physical Ability Scale for Children" with scores of 
modified pull-up, seat-up, flexibility, 45-m running and 4×9 agility were between 0.31 to 
0.54.The research results confirm validity and reliability of the scale for students in grades 3-5 
of elementary schools. The scale can be used for research, educational and sport purposes. 
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 مقدمه
كه است  یمفروضشناختی ۀ روانساز ،«ییتوانا» ۀواژ

-میمتعدد  یهاتیا فعّالیف یتكالساخت اجرای ریز

شوند و از ین مییتع یكیطور ژنتها بهییتوانا. باشد
نمو و طی فرایند نسبتاً خودكار  یاندهیق فرایطر
، ن و تجربهیو در اثر تمركنند می رشد یدگیبال
ها معرّف یین توانایا .ابندییر مییتغ آسانیبه

. ار داردیزات هستند كه فرد در اختیاز تجه یامجموعه
ا یتواند عملكرد خوب یم این مجموعه تجهیزات

 ، مشخّص كندیف حركتیک تكلیرا در فرد ف یضع
 (. 1486)اشمیت و لی، 

 ، یف حركتیتكال یاجرا یاز برایمورد ن یهاییاز توانا
اشاره  یجسمانهای و قابلیّت هاییبه تواناتوان می

از جمله عوامل مرتبط با  یجسمان یهاتیّقابلكرد. 
 یو ورزش یهستند كه در عملكرد حركت یتندرست

 یآمادگ»ن عوامل در قالب یا. دارنداهمیّت زیادی 
منابع علمی،  رند.یگیمورد بحث قرار م «یسمانج

 یذات یهایژگیاز و یامجموعه»را  یجسمان یآمادگ
ن ییرا تع یت بدنیفعّال یاجرا ییكه توانا یو اكتساب

ف سازمان یاساس تعر اند. برف كردهیتعر ،«كندیم
 ییتوانا» یعنی یجسمان یآمادگ ،یبهداشت جهان

گایینی ) «بخشتیصورت رضابه یكار عضالن یاجرا
 یآمادگو  ییاز توانا یبرخوردار. (1487و رجبی، 

و  ،كار مورد نظر :عامل بستگی دارددو به ، یجسمان
ن، هر فرد یبا وجود ا. انجام آن كار یت فرد برایّظرف
از ین یجسمان یآمادگ ی از، به حدّاقلیتندرست یبرا

 (.1487گایینی و رجبی، ) دارد
نه، ادراك ین زمیعه در امورد مطال یهااز جنبه یكی

ف و یخود در انجام تكال یهاییزان توانایافراد از م
شده كه توانایی ادراك گوناگون است یهاتیفعّال

ادراك شده را  یی( توانا1466) 1وودی. هشودنامیده می
بر  یخود كه مبتن یهاافراد از مهارت یذهن یابیارز»

                                                                 
1. Heywood 

از  یكی است. ف كردهی، تعر«ستهاآن یج اجراینتا
 شدهادراك یین توانایب ۀرابط ۀكنندیبررس یهاهینظر

 2باندورا یخودكارآمد ۀیانسان، نظر یواقع ییو توانا
 است.  (1996)باندورا، 

ادراك فرد از » 4یكارآمدخودباندورا، از دیدگاه 
ف یتعر «هاتیاز فعّال یخاصّ هخود در حوز یهاییتوانا

 یكارآمدخود، این نظریه اساساست. بر دهش
انتخاب  بر یبخشر جهتیتنها تأثشده نهادراك

ق انتظار یبلكه از طر ،گذاردمیها تیها و موقعتیفعّال
ها و فعّالیت محض شروع آنبه، ییت نهایّاز موفق
 اثرتواند می زین یامقابله یهابر تالش ،هاموقعیّت
ن ییتع یآمدكار از . انتظار(1996باندورا، ) بگذارد

تالش خواهند كرد و چه مدّت  چقدرد كه افراد كنیم
آور اصرار یزاریب یهادر مواجهه با موانع و تجربه

؛ هر چه داردیاظهار مباندورا همچنین  .خواهند كرد
بیشتر ها تر باشد، تالشیشده قوادراك یكارآمدخود

 یكارآمد هكبا توجه به این(. 1966باندورا، ) خواهند بود
افراد ربوط است، ممكن است م یف خاصّیبه تكال

باال  یكارآمدف، خودیتكال یبرخ یطور همزمان برابه
 ن داشته باشندییپا یكارآمد، خودیفیتكال یو برا

كودك ک ی :مثال ی(. برا2007، 3هسلین و كِله)
 ادراك یكارآمدخود ،شتنممكن است در مهارت نو

 یهاتیدر انجام فعّال یباشد ول داشته ییباال ۀشد
برخوردار باشد. پس  ینییپا یكارآمد، از خودیحركت
ف است و ممكن است به یتكلویژۀ ، یكارآمدخود
 نشود. تعمیم داده  یاشود  م دادهیها تعمنهیر زمیسا

فرد »نكه یا ۀشده، به قضاوت دربارادراك یكارآمدخود
 یاز براین از اعمالِ مورد یاتواند رشتهیم یبه چه خوب

، مربوط «نده را انجام دهدیآ یاهتیبا موقع ییارویرو
فرد با  ییارویدر رو ی(. كارآمد1982باندورا، ) است
 دانستن ۀمسألفقط ا یشده تیک عمل تثبیط، یمح

                                                                 
2 . Bandura 
3. Self-Efficacy 

4 . Heslin & Klehe 
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ست. بلكه ین ،د انجام شودیبا یزینكه چه چیا
مولّد است كه در آن  یتیقابل هرندیدربرگ ،یكارآمد

د یبا یو رفتار ی، اجتماعیشناخت یهامؤلفه، مهارت
از اعمال  یاكپارچهیهای منسجم و زنجیرهبه شكل 
 را محقق سازد یشماریشود تا اهداف ب یسازمانده

 (.1982باندورا، )
صفت ) 1نسبت به اعتماد به نفس یكارآمدخود

افراد در اكثر مرتبط با عملكرد  یعموم یتیشخص
( دوست داشتن خود زانی)م 2ا عزّت نفسی( هاتیّموقع

(. 2007هسلین و كله، ) استتر و محدودتر ژهیو
ا عزّت یاعتماد به نفس در مقایسه با  یكارآمدخود

در انجام مؤثر و كارآمد یک تكلیف فرضی  نفس،
هسلین ) است یتربینی كنندۀ قویپیشتوسّط افراد، 

بر منابع  یكارآمدخود(. انتظارات از 2007و كله، 
ل یتكم :عبارتند ازكه  است یمبتن یدمتعد یاطّالعات

 یب كالمی(، ترغیا)مشاهده نیجانش ۀلكرد، تجربعم
، قابل 4ل عملكردیتكم. یجانیه یختگیو انگ

را فراهم  ین منبع انتظارات از كارآمدیاعتمادتر
 ی، بر تجارب شخصیرا انتظارات از كارآمدیز .آوردیم

، انتظارات از هاتی. موفّقاست یخود فرد مبتن
 یهاشكست در مقابل،و  دادهش یبودن را افزاماهر
از  پس. دهدیرا كاهش م، انتظارات از كارآمدی مكرر

 یهاتیموفّقدر اثر  یقو یِانتظارات از كارآمداین كه 
 یگاهگه یهاشكست ی، اثر منففترگمكرّر شكل 

انتظارات از محض اینكه بهابد. ید كاهش یاحتماالً با
ل دارد به یتمااین كارآمدی شكل گرفت،  یكارآمد

 (. 1966باندورا، ) ابدیم یتعمنیز مرتبط  یهاتیموقع
تالش مورد نیاز برای ، قوی یكارآمدخود حسداشتن 
نه را یعملكرد بهو انجام شده كسب یهامهارتاجرای 

 فرد یكه وقتطوریبهكند، یت ممدید و طوالنیتشد
قرار ها یدیتردۀ خوددر محاصر ،اجرا كنندۀ مهارت

                                                                 
1. Self-Confidence 
2. Self-Esteem 

3. Performance accomplishment 

باندورا، ) ستدشوار ابرایش آن  پذیرش، گرفت
شان، یهاتیقابل ۀعالوه، قضاوت افراد دربار(. به1982

در  هاآن یجانیه یهاتفكّر و واكنش یالگوها یرو
گذار ریط تأثیبا مح یو واقع یطول تبادالت انتظار

 یطیمح یازهایكه خود را در مقابله با ن ییهاآناست. 
 یزندگ ،خود یص شخصیدانند، در نقایناكارآمد م

كه تر از آنچه نیند و مشكالت بالقوّه را سهمگكنیم
 افرادمقابل،  (. در1967، 3بِک) كنندیهستند، تصوّر م

 یرا برا خود ، توجّه و تالشقوی یكارآمددارای 
رند و یگیكار مت بهیّن موقعیا یازهاینبرآورده كردن 

 یشتریشوند تا در برابر موانع، تالش بیخته میبرانگ
عنوان كارآمدی بهبنابراین، خود (.1982باندورا، ) كنند
است كه  یشناخت ی، سازوكارشناختیروان ایهساز

كند تا یفرد را وساطت م یهاتیّقابل ۀدربار یاطالعات
طور را به یخاصّ ۀطیک حیعمل در  یروند ضرور

باندورا،  ؛1966باندورا، ) انجام دهد یزیآمتیموفّق
 ،4رتولی و روبازا، مورانو، بوشده در كولال؛ ذكر 2001
در آن  یكارآمدكه خود ییهاطهیاز ح یكی (.2008
و  یبدن یهاتیالاست، فعّ قرار گرفته پژوهشمورد 
 یآمادگ( 2011) 7جاكوال و واشنگتون. است یحركت

ت یو ارتباط آن با فعّال یادراك شده و واقع یجسمان
 یشده را در نوجوانان فنالد خودگزارش داده یبدن

 یجسمانین آمادگیبجه گرفتند كه ید و نتكردن یبررس
ن، یهمچن ؛رابطه وجود دارد یت بدنیشده و فعّالادراك
 درصد از 44شده، ادراك یجسمان یآمادگهای نمره

را عینی  یجسمان یآمادگهای پراكندگی در نمره
، یمعمور .(2011جاكوال و واشنگتون، ) ن كردییتب

و  یست( تندر2006) 6و لگروس جدی، بریسوالتر
 در زنان و مردان شدهادراك یجسمان یآمادگ

 . سه كردندیمقابا هم را  یو تونس یفرانسو

                                                                 
4 . Beck 

5 . Kolella, Morano, Bortoli & Robazza 
6. Jaakkola & Washington 

7. Maâmouri, Jeddi, Brisswalter & Legros 
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، یگروه تونسكه  مالحظه كردندمجموع درآنها 
خود را باالتر  ۀشدتندرستی و آمادگی جسمانی ادراك

 جهینت . همچنیندندنمویابیارز یاز گروه فرانسو
ن افراد یب ،شدهادراك یجسمانیگرفتند كه آمادگ

 . مختلف، متفاوت است یهافرهنگ یدارا
 یادیز هایپژوهشدر ، یكارآمدخودت یّل اهمیدلبه

 یبراهایی ها و مقیاسنامهپرسش ،است تالش شده
مرتبط با عملكرد  شناختیِروانۀ ن سازیسنجش ا

 ختهو ورزش سا یبدنتیترب ۀنیژه در زمیوبه ،انسان
 1یجسمان یكارآمده خودب هانامهپرسشن یا. از شود

 ،(1982) 2، روبینز، تورنتون و كنترلكمنیر
 ،(1998) 3هالكویو م یاولمک 4نیتمر یكارآمدخود

 ییاس توانایمق ،4یدابآ ۀشدادراك یبدن یآمادگ
 ۀاهیس ،(2008) كولال و همكاران 7كودكان هشدادراك

و  (2007) 8، فورتز و دلیگنایرزنوتین 6یجسمان خودِ
و  یبُرتولۀ شدادراك یبدن ییتوانا ییایلتایا ۀنسخ
 در بررسیاشاره كرد. توان می (1996) 9روبازا

، ی مذكورهانامهپرسش بین، از های موجودپژوهش
توسط  شدهادراك یجسمان یآمادگ ۀنامپرسشتنها 
ان یدانشجو ۀ( در جامع1488) انیفوالدو  یفارس

 ازهمچنین . ه استشد یاسازیو پا یكشور رواساز
مرتبط با  یكارآمدسنجش خود ین ابزارهایب

منظور به یی، معدود ابزارهایو ورزش یبدن یهاتیفعّال
ن یشده در بادراك یجسمان یهاییسنجش توانا

اس یتوان به مقیم هاند كه از جملكودكان ساخته شده
 كولال و همكاران كودكان یبرا هشدادراك ییتوانا

 اشاره كرد.   (2008)

                                                                 
1. Physical Self-Efficacy 
2. Ryckman, Robbins, Thornton & Cantrell 

3. Exercise Self-Efficacy 

4. McAuley &Mihalko 
5.Abadie 

6. Perceived Physical Ability Scale for Children 

7. Physical Self Inventory 
8. Ninot, Fortes & Delignieres 

9. Bortoli & Robazza  

 كودكان یبرا هشدادراك یجسمان ییااس توانیمق
است  یاهیگو ششاس یمق  (2008) كولال و همكاران

تا  8 پسر( 916دختر و  996كودك ) 1913ن یكه ب
از  ییابتدا ۀمدرس 14در  (2/9ن یانگی)م سال 10

با كاربرد  یاسین مقیهدف تدوبا ا یتالیامناطق مختلف 
كودكان  یجسمان یكارآمدسنجش خود یبراآسان 

، یدییو تأ یاكتشاف یل عاملیتحلاخته شد. س
 یک عاملیۀ سازن یا ییایو پا ییروا ۀدهندنشان

دارند كه ی( اظهار م2008) كولال و همكارانباشد. یم
 یو كاربرد یژوهشاهداف پ یتواند برایاس مین مقیا

  . ردیمورد استفاده قرار گ
علوم و  یبدنتیترب ۀنیدر زم یكارآمدت خودیبنابه اهم

 یریگاندازه یبرا یاسیز نبود مقیو ن یورزش
 كودكان در یشده براادراك یجسمان یهاییتوانا

كشور، پژوهشگران این مقاله بر آن شدند تا به 
 .اس بپردازندین مقیا یاسازیو پا یترجمه، رواساز

ن یا نسخۀ فارسی یكه با رواسازدلیل اینهمچنین، به
، ی، پژوهشیزشاهداف آمو یتوان از آن برایاس میمق

ره استفاده كرد، یو غ ینی، بالیابی، استعدادیورزش
 هایپرسش. شدحرز م پژوهشن یضرورت انجام ا

 یجسمان ییتوانااس یعبارت بودند از: مق پژوهشن یا
 ایهساز یرانیا ۀكودكان، در جامع ۀشدادراك

 یجسمان ییاس توانایا مقیآ ؟چندبعدی است
 ،سازه ییاز روا یرانیا ۀجامع یكودكان برا ۀشدادراك

  باشد؟یبرخوردار مپایایی درونی و زمانی و همگرا 

 پژوهشروش 
است كه در آن از  یاز نوع همبستگ پژوهشن یا

استفاده  یاصل یهال مؤلفهیبا روش تحل یل عاملیتحل
آموز دانش 483پژوهش ن یا یآمار ۀنمون است.شده

مدارس شهر اراك  پنجمتا  موّس یهاپسر كالس
مدرسه از  چهار) همدرس هشتاز ها یآزمودندند. بو

هر مدرسه،  و از (دو هیناحمدرسه از  چهارو  یک ۀیناح
و از هر كالس،  دو كالس( ،هی)هر پا كالس شش

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Abadie%20BR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bortoli%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9293576
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bortoli%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9293576
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 انتخاب شدند.  یطور تصادفبه، یآزمودنهشت 
 یجسمان ییاس توانایها، مقداده یآورابزار جمع

( بود. 2008)كولال و همكاران،  كودكان هشدادراك
 چهاراس یک مقی، یاهیگوشش ۀنامپرسشن یا

 چهارتا  یکه، از یهر گو یهادارد كه نمره یازیامت
سرعت  یک، ۀیگوۀ نمر :مثال یر هستند. برایمتغ
 3دوم( تا یآهسته م یلی)من خ 1دن كودكان را از یدو
و  4، 1 یهاهیگوسنجد. یم( دومیع میسر یلیمن خ)
و  3، 2یهاهیگوۀ نمرهستند و  3ا ت 1از یامت یدارا 4
 23 نامهپرسشاز هر ین امتیشتریبباشد. یمعكوس م 7

 ۀباالتر نشان دهند ۀنمرباشد. یم 7ن آن، یو كمتر
 یكارآمدا خودیباالۀ شدخود ادراك یجسمان ییتوانا

 یین رواییمنظور تععالوه، بهبه است.باالتر  یجسمان
آزمون  یعنیرتر آزمون ب یهااسیمقهمگرا، از خرده

، یریپذشده، دراز و نشست، انعطافكس اصالحیبارف
 شد. متر استفاده 3×9 یمتر و دو 34 یدو
 یبرا، یدییتأ یل عاملیها از تحلل دادهیتحل یبرا

ب یاز ضر د()آزمون مجد یزمان ییایپا ۀمحاسب
از  یدرون ییایپا همحاسب یرسون و برایپ یهمبستگ

 هساز یین رواییمنظور تعبهد. كرونباخ استفاده ش یآلفا
و  1یاصل یهابا مؤلفه یل عاملیاس، از تحلین مقیا

 2ماكسی، از چرخش واریساختار عامل ییشناسا یبرا
ت یكرو یدست داد. براک عامل را بهیاستفاده شد كه 

ت یكفا همحاسب یها از آزمون بارتلت و براداده
ده شد. ن استفایاُلكر ـ ییمـ  سریب كیها از ضرنمونه

 ییتوانا»، یاصل هدست آمده، براساس نسخعامل به
ده شد. یوست( نامی)پ «كودكان هشدادراك یجسمان

 هنمر یهمگرا، همبستگ یین رواییتع ی، براهمچنین
 یهااز آزمونیكودكان با امت هشدادراك ییتوانا

كس، دراز و نشست، انعطاف ی)بارف یجسمان یآمادگ
متر( استفاده شد  3×9 یمتر سرعت و دو 34، یریپذ

ب یاستفاده از ضربا نیز  هاآنن یب یو همبستگ

                                                                 
1. Principle components 

2.Varimax Rotation 

 . شدن، محاسبه رسویپ یهمبستگ

ابتدا  نامهپرسشن یا یاصل ۀنسخ: روش انجام كار

پژوهشگر  از جمله یسیتوسط دو نفر آشنا با زبان انگل
دو  یسپس با همفكر ترجمه شد یاوّل به فارس
 :عنوان مثالهب كدست شدند،یها واژه یمترجم، برخ

 یهاواژه، یک ۀیدر گو "slowly" ۀواژ ۀترجم یبرا
هر فاق نظر بود كه طبق اتّ كُند و آهسته استفاده شده

 ۀن نسخیاسپس د شد. ییتأ "آهسته" ۀواژدو مترجم، 
 یسیار گروه زبان انگلیک استادی، توسط یفارس

 ۀ)ترجم شد برگردانده یسیام نور، به انگلیدانشگاه پ
د ییمورد تأ یفارس یهاهیجه، گوینتكه درمعكوس( 

 ۀنسخ ییمحتوا یین رواییمنظور تعبهقرار گرفت. 
ن یا، "كودكان ۀشدادراك یجسمان ییتوانا" یفارس

-تین تربانفر از متخصص پنجار یدر اخت نامهپرسش
شنهاد یبا پز یآن ن ییمحتوا ییقرار گرفت كه روا یبدن

، یمقدمات ۀطالعد. در مد رسیییتأبه ، یئاصالحات جز
مشكالت نبود ل یدلبهع و ینفر توز 10ن یب نامهپرسش

 ییع نهایتوز یبرا یینها ۀها، نسخهیمرتبط با فهم گو
 شد. آماده یآمار یهان نمونهیدر ب
 یهاآموزشپژوهشگر ، نامهپرسش ییع نهایتوز یبرا

كه از  یت بدنیكارشناسان تربنفر از  چهاربه را الزم 
 ارائه داد.و پرورش شهر اراك بودند،  ران آموزشیدب

، هاهیمفهوم گو ن بهترییمنظور تببه آزمونگران
ع كردند. ینفره توزچهار  یهارا در گروه هانامهپرسش
، با و ابهام سؤال نوعها در صورت داشتن هر یآزمودن

ها نمونه كردند.یاز آزمونگر، آن را برطرف م شپرس
اب یست حضور و غیس لاسا ساده و بر یطور تصادفبه

 .انتخاب شدند یدفتر كالس

 هاافتهي
های دهد كه نمونه( نشان می1 ۀنتایج )جدول شمار

( تا 4 ۀ)گوی 462گانه بین های ششمعتبر برای گویه
( آزمودنی متغیر بود. همچنین میانگین نمرۀ 7 ۀ)گوی 482

 4/44تا  91/2گویه نیز بین  شششده در این كسب
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 است. 4و  2ترتیب مربوط به گویۀ همتغیر بود كه ب
 اسیمق یهاهيج مربوط به گويف نتایتوص .2جدول 

 انحراف استاندارد استاندارد یخطا نیانگیم حداكثر اقلدح معتبر هنمون هاهيگو

1 480 1 2 07/4 046/0 64/0 
2 480 1 2 91/2 049/0 66/0 
4 462 1 2 04/4 046/0 61/0 
3 480 1 2 09/4 048/0 67/0 
4 463 1 2 44/4 042/0 71/0 
7 482 1 2 16/4 046/0 62/0 

 یديیتأ یل عاملیتحل
 ۀدر جدول شمار یدییتأ یل عاملیج مربوط به تحلینتا
 :مثل یاطالعات ین جدول حاویا است؛ارائه شده 2

ه، مجموع یاوّل ۀژیاستخراج شده، ارزش و یهامؤلفه
كدام  انس هریشده و واراستخراج یمجذور بارها

است.

 شدهنییانس تبيكل وار.1جدول 

 مؤلفه
 مجموع مجذور بارهای استخراج شده ارزش ويژۀ اولیه

 تجمعی% واريانس% كل تجمعی% واريانس% كل

1 468/2 741/49 741/49 468/2 741/49 741/49 
2 914/0 248/14 889/43    
4 804/0 324/14 412/78    
3 630/0 444/12 736/80    
4 768/0 408/11 944/91    
7 384/0 034/8 100    

 
و  1یاصل یهابا مؤلفه یدییتأ یل عاملیتحل ۀجینتدر 

، تنها یساختار عامل ییشناسا یماكس برایچرخش وار

 استخراج شد کی یباال ۀژیبا ارزش و ک عاملی

انس را یدرصد وار 74/49 ن عاملیا ( كه2)جدول 

، یبا پژوهش اصل ن مؤلفه، مطابقیا یین كرد.تب

 دهینام «كودكان یبرا هشدادراك یجسمان ییتوانا»

ها، ت دادهیكفا ین برایاُلكر ـ ییمـ  سریشد. مقدار ك

 411/407دو  یت بارتلت، خو در آزمون كروی 642/0

(14= df 0/000 و sig=به )آمد.  دست 

های ( بار عاملی گویه4براساس نتایج پژوهش )جدول 

بیشترین  7بود. گویۀ  607/0تا  434/0مقیاس، بین 

                                                                 
1. Principle components 

دارای كمترین بار عاملی  3بار عاملی را داشت و گویۀ 

 بود. 

 یديیتأ یل عاملیها در تحلهيگو یبار عامل .9جدول
 یديیتأ یل عاملیتحل

 2مؤلفه  

 یبار عامل هاهيگو

 601/0 1 هیگو

 481/0 2 هیگو

 721/0 4 هیگو

 607/0 3 هیگو

 707/0 4 هیگو

 434/0 7 هیگو
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 یديیتأ یل عاملیتحل ی. نمودار اسكر2نمودار 

 
كند. ید مییرا تأ یل عاملیج تحلیز نتاین ینمودار اسكر

ک عامل یشود، تنها یده میطور كه در نمودار دهمان
 است.  ک استخراج شدهی یباال هژیبا ارزش و

 يیايپا

 ییایپا ۀمحاسب یبرا :آزمون مجدد يیايپا الف(

ه ی، هر پاهی)سه پا ینفر 38 ۀک نمونی، مجدد آزمون
ک مدرسه ینفر( از  هشت كالسهر دو كالس و 
ک هفته ی یزمان ۀبه فاصل هانامهپرسشانتخاب شد و 

 یهان نمرهیب یب همبستگیع شد. ضرایمجدداً توز
 و انحراف استاندارد نیانگی)م كل در آزمون

 ن و انحرافیانگی)م و آزمون مجدّد (83/1±93/18
كه در دست آمد به 81/0 (07/19±02/2استاندارد 

 ییایپا ۀدكنندییتأجه، ین نتیا دار بود؛امعن 01/0سطح 
 اس است.یمق یزمان

 ییاین پاییمحاسبه و تع یبرا :یدرون یهمسان ب(

ب یكرونباخ استفاده شد. ضر یلفاب آیاز ضرا یدرون
ج ین نتایا بود؛ 67/0محاسبه شده،  كرونباخ یآلفا

 است. اس ین مقیاخوبِ  یدرون ییایپا ۀهنددنشان
 

 همگرا يیروا
 یكیآموزان نفر از دانش 38همگرا،  یین رواییتع یبرا

ه، ین نمونه شامل سه پایاز مدارس انتخاب شدند كه ا
-به نفر بود. هشته دو كالس و هر كالس یهر پا

كل  ۀنمرن یب یهمگرا، همبستگ ییرواۀمحاسب ورمنظ
كودكان و  ۀشدادراك یمانجس ییاس توانایدر مق

شده، كس اصالحی)بارف آزمون برتر یهااسیخرده مق
 یمتر و دو 34 ی، دویریپذدراز و نشست، انعطاف

(. 2 )جدول ر بودیمتغ 449/0تا  406/0ن یب (متر3×9
 یجسمان ییتوانااس یمق»كل  ۀن نمریب یهمبستگ

كس یبا آزمون بارف «كودكان یبرا هشدادراك
 انعطاف ؛370/0 ،نشستودراز ؛449/0 ،شدهاصالح

 3×9 یو دو ،398/0 ،متر 34 یدو ؛406/0ی، ریپذ
در  یریپذجز انعطافبه یبود كه همگ 426/0 ،ترم

 ییروا ۀدهندنشانج ین نتای. انددار بودامعن 01/0سطح 
 باشد.یسال م 10تا  8كودكان  ین ابزار برایمناسب ا

 یجسمان یگآماد یهااسیمقخرده ۀن نمریبن یهمچن
 وجود دارد.  یدارامعن ۀ، رابطیریپذجز انعطافباهم، به
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 یجسمان یمادگشده و آادراك یجسمان يیتوانا ۀن نمریبن رسویپ یب همبستگيضر.4جدول

 
 یجسمانيیتوانا

 شدهادراك
 كسیبارف

 دراز و 
 نشست

 متر 48دو  یريپذانعطاف
 در4دو 
 متر 3

 -426/0٭٭ -398/0٭٭ 406/0٭ 370/0٭٭ 449/0٭٭ 1 شدهادراك یجسمانییتوانا
 -720/0٭٭ -389/0٭٭ 224/0 398/0٭٭ 1  كسیبارف

 -382/0٭٭ -398/0٭٭ 422/0٭ 1   دراز و نشست
 -204/0 -234/0 1    یریپذانعطاف

 794/0٭٭ 1     متر 34زمان دو 
 1      متر 9در3زمان دو 

 دار است. یمعن 01/0در سطح  یهمبستگ٭٭دار است. یمعن 04/0سطح  در یهمبستگ٭
 

 گیریو نتیجهبحث 

 یت بدنیالفع یبر رفتارها یر خودكارآمدیبا فرض تأث
 یین رواییتعبا هدف  پژوهشن یاكودكان،  یو ورزش

 هشدادراك یجسمان ییاس توانایمق» ییایو پا
انجام  ییآموزان سوّم تا پنجم ابتدادر دانش «كودكان

و  سازه و همگرا ییروا ید، مؤپژوهش حاضرج ینتا .شد
كودكان  یبرا این مقیاس یو درون یزمان ییایپا
ن یااست.  ییسوّم تا پنجم ابتدا یهاكالس یرانیا
 ۀنسخكه ( 2008) كولال و همكارانج یها، با نتاافتهی
كردند، سنجی روانن و یاس را تدوین مقیا ییایتالیا

 کیبه استخراج نیز  هاآنپژوهش ج ینتاهمسو بود. 
منجر شد كه ادراك  یعاملتک ۀساز اس بهیمق

)قدرت، سرعت و  هاآن یحركت یهاییاز تواناكودكان 
ن یاكه اظهار داشتند  آنهاد. یسنجی( را میهماهنگ
 یكارآمداس خودیک مقیعنوان تواند بهیابزار م
 پژوهشدر حال، . با اینشود یتلقّ یعموم یجسمان
  اند.نكردهگزارش را   یو درون یزمان ییایپا خود،
شده را ادراك یبدن یاس آمادگیمق نیز (1988) یآباد
به استخراج پژوهش ن یا د؛كر یسنجن و روانیتدو
، یستنفـ  یاستقامت قلب ؛اسیرمقیپنج زبا  یاسیمق

ب یو ترك یریپذ، انعطافیقدرت، استقامت عضالن
 ۀ( نسخ1488) انیو فوالد یفارس. منجر شد یبدن

ران یشده را در اادراك یبدن یمادگاس آیمق یفارس
 چهاربه استخراج پژوهش ن یا كردند؛ یرواساز

 یریپذانعطاف، یط جسمانیشرا: ترتیببهاس یرمقیز
كه  انجامید یبدنبیترك، و یط عضالنی، شرایعضالن

. كرد ینیبشیانس را پیدرصد وار 04/49مجموع در
و  یفارس یهاافتهی های پژوهش حاضر بایافته
 ییایپاو  هسازباالی اعتبار در تأیید ( 1488) انیدفوال
و پایایی  یثبات درونابزار همسو بود.  یو زمان یدرون

 یبدن یآمادگ یفارس ۀنسخ یبراآزمون مجدد 
اس و یرمقیز چهار یبراان یو فوالد یفارس ۀشدادراك

 . گزارش شدخوب  اسیمقكل  یبراز ین
تخاب توان به انیم پژوهشن یا یهاتیاز محدود

و تنها از  ییآموزان مقطع ابتدان دانشیها تنها از بنمونه
اس در یمق یرواسازسوّم تا پنجم اشاره كرد.  یهاهیپا

و منحصرشدن جامعۀ آماری پسران  یآمار ۀجامع
گر یدز از ینمناطق شهری اراك به پژوهش
نده یآ هایپژوهشكه در  بودپژوهش ن یا یهاتیمحدود

 یبرا ین هنجار ملّیز تدویور و نتواند شامل كل كشیم
 یابزار چنینن، یبا وجود ا .آموزان كشور باشدتمام دانش

قابل  یو ورزش ی، آموزشیپژوهش یكاربردها یبرا
 نامهپرسشن یتوانند از ایاست. پژوهشگران م استفاده

 یمرتبط با آمادگ یهامعتبر در پژوهش یعنوان ابزاربه
 استفاده یجسمان یدكارآمشده و خودادراك یجسمان

بدنی و مربیان تربیتن امنمایند. پژوهشگران، معل
 یهابرنامه یسنجش اثربخش یتوانند برایم همچنین

 یورزش یهاو مداخله یبدن یهاتی، فعّالیبدنتیتربدرس 
و سنجش نقاط ضعف و قوت ورزشكاران  یو حركت
شود در یشنهاد میپ. بهره ببرنداس ین مقیاز اكودك 
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ن یاس در بین مقیا ییو روا ییایپا آینده یهاپژوهش
سال و پسران و دختران  دهتا  هشت آموزان دختر دانش

)اوّل و دوّم  ترنییو پا متوسّطه( ۀ)دور ن باالتریسن
ن گردد. ییتعو  یبررسز ین یئو كودكان استثنا (ییابتدا

شده ادراك یجسمان یین توانایارتباط ب یبررسن، یهمچن
، یرشد حركت، یحركت یها مثل آمادگسازه یو برخ

ز ین یورزش یهامهارتو  نفس ، عزّتیسالمت روان
 د.شویشنهاد میپ

 یتشكّر و قدردان
انجام زحمت  خاطربهم ین پورابراهیریخانم دكتر شاز 

كننده در آموزان شركتدانشمعكوس و  ۀترجم
 كنیم.سپاسگزاری می پژوهش
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وستیپ  
 یباسمه تعال

 ودكانكۀشدادراك یجسمان يیاس توانایمق
را كه در مورد  یانهید و گزیدقّت بخوانا بهنه ریگز 3لطفاً هر  است،نه داده شدهیگز 3در هر سؤال  ز!یآموز عزدانش

 د.یرا بدون پاسخ نگذار یچ سؤالیه دویعالمت بزنن است یترحیشما صح
2 . 

  دومیب. من آهسته م    دومیهسته مآ یلیالف. من خ
 دومیع میسر یلید. من خ     دومیع میج. من سر

2 . 
    دهم سخت را انجام یلیخ هاینیتمرتوانم یالف. من م
  سخت را انجام دهم هاینیتوانم تمریب. من م

    آسان را انجام دهم یهانیتوانم تمریج. من فقط م
 آسان را انجام دهم یلیخ های نیتوانم تمرید. من فقط م

4. 
     ف استیضع یلیالف. عضالت من خ
 ف استیب. عضالت من ضع
      است یج. عضالت من قو
 ستایقو یلید. عضالت من خ

3 . 
     كنمیع حركت میسر یلیالف. من خ
 كنمیع حركت میب. من سر

      كنمیج. من آهسته حركت م
 كنمیآهسته حركت م یلید. من خ

4 . 
   تعادل هستم یب یلیكنم خیاحساس م ،حركتدر حال الف. من 
 تعادل هستم یكنم بیاحساس م ،حركتدر حال ب. من 
    دارم تعادلكنم یماحساس  ،تحركدر حال ج. من 
 دارم تعادل یلیخكنم احساس میحركت، در حال د. من 

7 . 
   كنمینم ی، اصالً احساس خستگجوشوجنبتحرّك و هنگام الف. 
 نمكینم ی، احساس خستگجوشوجنبتحرّك و هنگام ب. 
    كنمیم یاحساس خستگ جوش،وجنبتحرّك و  هنگامج. 
 كنمیم یاحساس خستگ یلی، خجوشوجنبو  كتحرّهنگام د. 
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