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 3131-اراکعضو هیئت علمی دانشگاه 
ساله در مراکز  7تا  3تهیه ابزار و تعیین روایی و پایایی آن ها برای اندازه گیری عملکرد حرکتی کودکان  پژوهشهدف این 

توسه ای است. جامعه آماری این مطالعه کودکان -پیش دبستانی شهر تهران است. روش تحقیق مطالعه حاضر توصیفیی
نفر بطورخوشه ای و سهمیه ای از مراکز شرق و غرب  624ن است. نمونه آماری پیش دبستانی شهر تهرا مراکزدر حاضر 

و مربوط به دوره پیش دبستانی جمع آوری گردید. از های عملکردی از متون تخصصی موجود  آزمونتهران انتخاب گردید. 
توانایی های جسمانی و الگوهای حرکتی کودکان می عملکرد حرکتی که هر یک از آن ها معرف یکی از  آزمون 8میان آن 

ها عبارتند از: پرش عمودی، پرش جفت، گرفتن توپ، دقت پرتاب، مسافت پرتاب، تعادل،  آزمونباشند، گزینش گردید. 
تن متخصصان رشد  81متر سرعت که به دلیل محدودیت فضا ایجاد نگردید(. با نظر خواهی از  88با پا)و  زدنضربه 

تن از کودکان دوره مذکور اجرا گردید.  31مطالعه راهنما روی  در. سپس آمدوایی محتوایی آزمودن ها بدست حرکتی ر
 قرار گرفت.  تأییدها تعدیل و اصالح شدند و باالخره متناسب بودن و عملی بودن آن ها مورد  آزمون

های مذکور  آزمونسال در  7تا 3های کودکان ، نمره ها روی نمونه مطالعه حاضر اجرا گردید آزموندر مرحله بعد مجموعه 
( از تفاوت های اختالفات بین نمره های کودکان در سنین مختلف برای محاسبه 8171ظر الوین)به نبناشد.  آوریجمع 

ها با استفاده از  یآزمودننفر از  31 آزمونباز  آزمونتحلیلی واریانس استفاده شد. اطالعات  آزمونها از  آزمونایی وضریب ر
سپس از اطالعات موجود با استفاده از های ورد مطالعه قرار گرفت.  آزمونپیرسون، برای محاسبه پایایی  یهمبستگضریب 

از آمار توصیفی روند سنی عملکرد حرکتی کوکان تهیه شد. همچنین برای بررسی تفاوت های جنسی عملکرد کودکان 
 طور کلی از تحلیل داده ها نتایج زیر به دست آمد: تی مستقل استفاده گردید. به آزمون
قابل اجرا است تهیه عملکرد حرکتی است. و در کلیه مراکز پیش دبستانی  مؤلفه 7ها که دارای  یآزمودنمجموعه  -8

 و ارائه گردید. 

 .آمد%( دارای پایایی است بدست 11مجموعه آزمونی که )با اطمینان -2

 ( است تهیه گردید. %11که دارای روایی محتوی و سازه )با اطمینان  یآزمونمجموعه  -3

 است.  شده فراهم آزمون 7سال در  7تا  3روند عملکرد حرکتی کودکان  -6

تعادل و گرفتن  آزموندر میان دو جنس از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد. فقط  آزمون 5در نمره های  -5
 توپ تفاوت معنادار نبود. 

 5)با نظم  811ساله به تفکیک جنس و سن از صدک، تا  7تا 3عملکردی حرکتی کودکان  نهگا 7ای ه آزمون -4
 شده است.  ارائهصدک( مرتب و در جدول نورم 

، دقت پرتاب، مسافت  گرفتن توپعملکرد حرکتی، کودکان پیش دبستانی، پرش عمودی، پرش طول، کلمات کلیدی: 
 ضربه زدن با پاپرتاب، تعادل، 

 


