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Abstract 

Introduction: Children are different in their physical, cognitive, and motor development as well as 

motivation to move. The current study aimed at designing the children movement motivation 

questionnaire (CMMQ) in the age range of 3 to 6 years. 

Methods: The present methodological research used the Waltz 4-step method to design the 

questionnaire. The psychometric properties of the instrument such as face validity, content validity, 

construct validity, and internal consistency were determined. For this purpose, 580 parents and their 

male offspring were randomly selected from preschool and kindergartens of Khoramabad City, 

Lorestan Province, Iran, and enrolled in the current study. 

Results: Based on the theory of motivation and review of the literature, 40 items of the questionnaire 

were extracted. After determining the face and content validity of the questionnaire using qualitative 

and quantitative methods, a 40-item questionnaire was assessed. However, the result of exploratory 

factor analysis reduced the number of items to 34 and categorized them into 4 groups of activity, 

explorative, motivation, and adaptation. These 4 factors explained nearly 64.26% of the variance of 

the questionnaire. Also, the internal consistency (Cronbach α) was 0.864. 

Conclusions: The findings of the study indicate that the 34-item CMMQ is an appropriate tool to 

evaluate movement motivation in children 3 to 6 year, in spite of features such as designing based 

on the results of review of the literature on motivational theories, simple scoring, reliability and 

validity, and fitness and feasibility of the tool in different situations evaluated by parents, trainers, 

nurses, and occupational therapists. 
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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

رشد و سالمت جسمانی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و شخصیتی افراد در 

دوران کودکی از حساسیت مهّمی برخوردار است. اگر به این دورۀ 

نظران چنان آسیبی به حساس توجه نشود، به اعتقاد گروهی از صاحب

جسمانی، حرکتی، روانی، های سالمت رشد همه جانبۀ افراد در زمینه

آسای پزشکی یا که هیچ تالش معجزه شودیعاطفی و اجتماعی وارد م

(، در مدل 1323. نیوول )(1)تواند آنرا جبران کند آموزشی دیگر نمی

های ساختاری و رشدی خود تأکید خاصی بر تعامل بین ویژگی

کارکردی انسان، تکلیف حرکتی مورد نظر و شرایط محیطی دارد. این 

های ساختاری و کارکردی انسان مدل، به این نکته اشاره دارد که ویژگی

همین  برای درک کامل رشد حرکتی از اهمیت زیادی برخوردارند. در

-های کارکردی مهم مرتبط با سالمت روانیراستا، انگیزه یکی از ویژگی

ها، نیازها و امیالی که . انگیزه به عنوان سائق(2)حرکتی افراد است 

کنند، تعریف جهت، شدت و ثبات رفتار را به سمت هدف تنظیم می

د، کندهد، هدایت میشده است. به عبارت دیگر، آنچه به رفتار نیرو می

بخشد، انگیزش است. انگیزه، نیروی درونی دارد و پایایی میحفظ می

ه تنها . کودکان ن(6)دارد ا برای رسیدن به هدف، به حرکت وا میفرد ر

در زمینۀ رشد جسمانی، شناختی و حرکتی با یکدیگر تفاوت دارند، بلکه 

از لحاظ انگیزش برای حرکت یا میل و ارادۀ انجام فعالیت برای کسب 

 چکیده

با  زیت نحرک یبرا زشیتفاوت دارند، بلکه از لحاظ انگ گریکدیبا  یو حرکت یشناخت ،یرشد جسمان ۀنیتنها در زمکودکان نه :مقدمه

 ساله بود. 3 یال 6در کودکان  یحرکت زشیانگ ۀنامپرسش یسنجو روان یمتفاوتند. هدف پژوهش حاضر طراح گریکدی

والتز انجام شده  ییانامه با استفاده از روش چهار مرحلهپرسش یاست که در آن طراح یشناسپژوهش حاضر از نوع روش :روش کار

قرار  یمورد بررس یدرون یسازه و همسان ییمحتوا، روا ییروا ،یصور ییاز روا یریگبا بهره زینامه نپرسش یسنجروان یهایژگیاست. و

از مراکز مهدکودک و  ییاخوشه یها به صورت تصادفآن ۀسال 3 یال 6و کودکان  نینفر از والد 224ل،مراح نیا یگرفته است. در بررس

 آباد انتخاب و در مطالعه شرکت داده شدند.شهر خرم یدبستانشیپ

 یصور ییروا نیی. پس از تعدیاستخراج گرد یزشیانگ یهاهیبا نظربر مطالعات منطبق  ینامه، بر اساس مرورپرسش یۀگو 04 ها:یافته

 یعامل لیتحل ۀجیحفظ شدند، اما نت یدر مراحل بعد یابیارز ی(، براهیگو 04نامه )تمام عبارات پرسش ،یفیو ک یو محتوا به صورت کم

 یو سازگار زشیاکتشاف، انگ ت،یها را در قالب چهار عامل فعالعبارت کاهش و آن 60را به  نامهشپرس یهاهیتعداد گو ،یاکتشاف

 دیکرونباخ، مؤ یآلفا بیضر ۀنمود. محاسب نییکل آزمون را تب انسیدرصد از وار 23/30چهار عامل در مجموع  نینمود. ا یبنددسته

 (، بود.20/4نامه )پرسش یباال یدرون یهمسان

 ییهایژگیعبارت، با وجود و 60با  "کودکان یحرکت زشیانگ ۀنامپرسش "از آنست که  یپژوهش حاک نیا یینها یهاافتهی :یریجه گینت

 تیمناسب و قابل ییو روا ییایساده، پا یگذارنمره ،یزشیانگ یهاهیبر مطالعات منطبق با نظر یابزار بر اساس مرور یطراح رینظ

در  یرکتح زشیانگ زانیم یبررس یمناسب برا یپرستاران و کاردرمانان ابزار ان،یمرب ن،یوالد طمختلف توس یهاتیدر موقع یریبکارگ

 ساله است. 3 یال 6کودکان 

 یسنجکودکان، روان ،یحرکت زشیانگ واژگان کلیدی:
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ندرت  حرکتی پایین، بهموفقیت نیز متفاوت هستند. کودکان با انگیزش

 شان اندک است.بدنی تیمیل به حرکت دارند و شدت و مدت زمان فعال

اولویت این کودکان، حرکت و جابجایی با صرف حداقل انرژی ممکن 

متوسط با توالی مالیمی حرکت  یاست. اما، کودکان با انگیزش حرکت

 های با انرژی باال یا پایین ندارند.کنند و اولویتی برای انجام فعالیتمی

این در حالی است که کودکان با انگیزش حرکتی باال، اغلب میل به 

جابجایی زیادی دارند، نیازمند تحریک و انگیختگی بیرونی  تحرک و

تری برای شروع حرکت نیستند و حرکت خود را در مدت زمان طوالنی

های با انرژی باال )مانند باالرفتن از دهند. این کودکان، فعالیتادامه می

پله(، را ترجیح داده و به جهت فعال و متحرک بودن خود حرکت 

حرکات آنان سریع، مکرر و با شدت باال است و نیازی کنند. همچنین می

تواند از یک فرد، خانواده، . انگیزه می(0) به تشویق بیرونی ندارند

های فرهنگی و یا مراکز آموزشی نشأت کودکی، زمینه همسایۀ دوران

کودکی که در مجاورت یک استخر شنا زندگی به طور مثال، بگیرد. 

کند، ممکن است در او عالقه و انگیزه به آموزش شنا ایجاد شود، یا می

های رزمی مهارت دارند، ممکن است به کودکی که والدینش در ورزش

صحیح در خانه و همراهی و تشویق علت ایجاد فرصتی برای آموزش 

والدین، انگیزۀ بیشتری به سمت تمرین هنرهای رزمی داشته باشد. 

ها که ها بستگی دارد. انگیزهانگیزش در اشخاص به نیروی برانگیزندۀ آن

شوند، ممکن است آگاهانه یا ناخودآگاه به سوی اهداف معطوف می

 .(6)رفتار است باشند. مطالعۀ انگیزش تالشی برای شناخت علل 

اند که حرکتی نشان داده های مربوط به رشددر طول قرن أخیر نظریه

دی فرهای درونتواند به عنوان یکی از ویژگیانگیزش برای حرکت، می

بق ط. (0)ساز پدیدارشدن الگوهای جدیدی از رفتار شود کودکان، زمینه

( انگیزش، زمینۀ اصلی کسب 2444نظریه خودمختاری رایان و دسی )

کند. بین انگیزش و هر شایستگی و خودمختاری افراد را فراهم می

رویدادی که شایستگی ادراک شدۀ افراد را افزایش دهد، ارتباط دو 

(، انگیزش را یکی از چندین مؤلفۀ 2442تلن ). (2)ایی وجود دارد طرفه

شدن رفتار جدید  دانسته است که باید برای ظاهر یاتیفردی حدرون

که مدنظر قرار گیرد. به موجب عمل تحریک انگیزش در جایی

خته ر و بیشتری برانگیشود، انگیزۀ بیشتهای متوالی حادث میموفقیت

شود. برای مثال، کودکان در زمان برداشتن شیء باید انگیزۀ الزم می

برای انجام این عمل را داشته باشند. به طور طبیعی این انگیزه از طریق 

شان شود. آنان قبل از دسترسی به شیء، بیناییسیستم بینایی فراهم می

. پژوهشگران اهمیت انگیزش برای حرکت (3)کنند را روی آن تثبیت می

(، از مفهوم انگیزش 2442هاستن )اند. ونرا مورد تأکید قرار داده

ه راه فتن بخیز رحرکتی جهت توضیح چگونگی انتقال از مرحلۀ سینه

کند و انگیزش حرکت را هدایت می ه کهرفتن استفاده و عنوان نمود

(، 2442. برگر و همکاران )(2)حرکت پایه و اساس رشد شناختی است 

از انگیزش حرکتی برای توضیح چگونگی خلق راهبردهای جدید، جهت 

. در (2)اند ها توسط کودکان استفاده نمودهکشف ابزار و اسباب بازی

اند که یکی از دالیل (، اظهار نموده1333همین راستا، آدلف و وریجکن )

برخی از کودکان نسبت به کودکان دیگر در رشد حرکتی  یعقب افتادگ

خیز رفتن، چهار دست و پا رفتن و راه رفتن هایی چون سینهمهارت

. همچنین، (3)ن انگیزش حرکتی مطلوب است مستقل، عدم داشت

(، در پژوهش خود نشان دادند که کودکان 2416اینی و همکاران )آتن

. (0)تری برخوردارند باالتر از رشد حرکتی سریع دارای انگیزش حرکتی

(، در پژوهش خود بین شایستگی حرکتی 2413باردید و همکاران )

زشی و خود های ورادراک شده، انگیزش برای مشارکت در فعالیت

. (14)داری را گزارش نمودند ارزشمندی کلی ارتباط مثبت و معنی

ظامند مطالعات انجام شده در (، در مرور ن2412مینس و همکاران )

خصوص اهمیت انگیزش در توانبخشی حرکتی، گزارش نمودند که بین 

های بدنی روزمره ارتباط انگیزش و میزان افزایش مشارکت در فعالیت

داری وجود دارد و کودکان دارای انگیزۀ بیشتر به نتایج بهتری در معنی

. در همین زمینه، (11)یابند تمرینات توانبخشی حرکتی دست می

است، به مفهوم انگیزش حرکتی از دیدگاه بالینی مورد تأکید قرارگرفته

دهندگانی که با کودکان دارای اختالالت حرکتی کار  نیتمر کهیطور

بکار  یکنند، راهبردهای متنوعی را برای افزایش انگیزش حرکتمی

. در حقیقت، سائق حرکتی کودکان با حرکت (12, 0)گیرند می

شود، کودکان با انگیختگی باال نسبت به سایر کودکان، در برانگیخته می

زنند، با سرعت زمان آموختن مهارت جدید، دست به مخاطره می

د پردازنکنند و به جستجوی محیط اطراف خود میبیشتری حرکت می

کمتر مورد بررسی قرار  مفهوم انگیزش حرکتی ،در ادبیات پژوهشی .(0)

گرفته و بیشتر به عنوان یک متغیری سطحی و نه عمقی برای توضیح 

کودکان نگریسته شده است. یکی از  یمسائل مربوط به رشد حرکت

تواند کمبود ابزارهای قوۀ این شکاف در ادبیات پژوهشی، میدالیل بال

های رفتاری و انگیزشی کودکان را ارزیابی سنجشی باشد که ویژگی

های صورت گرفته در این زمینه، کری و کند. در معدود پژوهشمی

های (؛ ویژگیCTS(، با مقیاس خلق و خوی )1322دی ویت )مک

رزیابی نمودند. مورگان و همکاران شخصیتی و خلق و خوی کودکان را ا

(؛ به ارزیابی DMQنامۀ ابعاد تسلط )(، با استفاده از پرسش2442)

های اکتشافی و انگیزشی کودکان پرداختند. زایتلین و همکاران ویژگی

(؛ رفتارهای مربوط ECIنامۀ اولیه مقابله )(، با استفاده از پرسش1322)

الس . دی(12-16)ابی کردند به سازگاری کودکان با محیط را ارزی

نامۀ انگیزۀ انجام کار را برای کودکان (، برای نخستین بار پرسش1332)

. اخیراً دورلپ (13)با دامنۀ سنی دو تا هفت ساله طراحی و ارائه نمود 

حرکتی اطفال (، با استفاده از سیاهۀ انگیزش2410و بارتلت )

(IMMQ؛ انگیزش حر) ماهه را ارزیابی نمودند  11الی  6کتی اطفال

 های رفتاری وتوانند فعالیتمی ی. عنوان شده که والدین به راحت(12)

های محیطی مختلف ارزیابی حرکتی کودکان خود را در شرایط و زمینه

های فردی آنان در اختیار کنند و اطالعات مفیدی را در ارتباط با ویژگی

. برای این منظور با توجه به (2)پژوهشگران یا درمانگران قرار دهند 

اینکه در حال حاضر ابزاری که میزان انگیزش حرکتی کودکان، بخصوص 

در دورۀ کودکی اولیه را مورد ارزیابی قراردهد، وجود ندارد؛ طراحی و 

با در  (،CMMQانگیزش حرکتی کودکان ) نامۀپرسش سنجیروان

اهمیت زیادی برخوردار  و فرهنگی کشور از یهای بومنظرگرفتن جنبه

ۀ نامسنجی پرسش. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف طراحی و رواناست

 ساله، تبیین گردید. 3الی  6حرکتی در کودکان  زشیانگ

 روش کار

شناسی است. این نوع پژوهش، روشی این مطالعه یک پژوهش روش

باشد. پژوهش ها میجهت ساختن و ارزیابی ابزارهای گردآوری داده

گیری، تشکیل روشناسی شامل تعریف مفهوم یا رفتار مورد اندازه

(. 12های ابزار و در نهایت بررسی روایی و پایایی ابزار است )گویه
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 3الی  6ضر، شامل کلیه والدین و کودکان جامعۀ آماری پژوهش حا

آباد بود. معیارهای ورود به مطالعه شامل سن ها از شهر خرمسالۀ آن

سال، تمایل والدین برای شرکت در پژوهش،  3تا  6کودکان بین 

نداشتن بیماری روحی و روانی خاص و یا مصرف داروهای افسردگی 

 نامه توسطیل پرسشگردان والدین و کودکان، توانایی تکمو روان

 گوییوالدین و معیار خروج شامل عدم درک صحیح والدین در پاسخ

ای گیری به روش تصادفی خوشهنامه بود. نمونهبه سؤاالت پرسش

با توجه به فرمول تعیین حجم نمونۀ انجام گردید. در همین راستا، 

 04نامۀ اولیه )های پرسشبا توجه به تعداد گویهکوکران و همچنین 

نفر تعیین گردید. بر این  230گویه(، حداقل حجم نمونه مورد نیاز 

نامه در مراکز پرسش 304اساس، پس از توزیع اولیه حدود 

شده توسط نامۀ تکمیلپرسش 224دبستانی، مهدکودک و پیش

همچنین فرض کفایت مناسب  والدین کودکان، گردآوری شد.

سی و مورد تأیید واقع گردید ، بررها با استفاده از آزمون بارتلتنمونه

مونۀ پژوهش حاضر فراتر از نمونۀ مورد نیاز . در نتیجه، ن(12)

های تحلیل عاملی است، که منجر به پیشنهاد شده در پژوهش

نامه طراحی پرسش های مفروض گردید.افزایش احتمال برازش مدل

. (12)انجام گرفت  (،2414ایی والتز )با استفاده از روش چهار مرحله

در مرحلۀ اول، با مطالعۀ هدفمند و مرور مقاالت مرتبط، مفهوم 

انگیزش حرکتی کودکان تبیین گردید. در مرحلۀ دوم، با الهام از 

های موجود در ایران و سایر کشورها نامهمستندات، مقاالت و پرسش

گویه  04نامه )که در برگیرندۀ های مربوط به پرسش، گویه(0-16)

های بود(، طراحی شدند. در مرحلۀ سوم، پس از تهیۀ گویه

ها از روایی صوری، نامه، جهت بررسی و تعیین روایی آنپرسش

روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد. در همین راستا، در بررسی 

یفی استفاده گردید. برای تعیین روایی صوری از دو روش کمی و ک

نفر از متخصصان رفتار حرکتی در  14روایی صوری کیفی نظر 

نامه از نظر سطح دشواری، میزان تناسب، های پرسشارتباط با گویه

دستور زبان و یا وجود نارسایی در معانی کلمات کسب و نظرات 

ی رنامه اعمال گردید. سپس، برای تعیین روایی صوها در پرسشآن

 24به این منظور از . (12)استفاده شد  "تأثیر آیتم"کمی از روش 

یۀ کارگیری نسخۀ اولنفر از والدین کودکان درخواست گردید تا با به

ها در یک طیف پنج ارزشی شده، به هر یک از گویهنامۀ تهیهپرسش

(، تا حدودی 2(، تا حد ناچیز )امتیاز 1 ازیلیکرتی شامل هرگز )امت

( 2متیاز ( و تا حد زیادی )ا0(، به طور متوسط )امتیاز 6)امتیاز 

پاسخ دهند و یک گزینه را انتخاب نمایند. سپس، امتیاز تأثیر هر 

، "اهمیت× = )فراوانی%(  امتیاز تأثیر "گویه با استفاده از فرمول: 

نامه محاسبه گردید. در صورتی محاسبه و روایی صوری کمی پرسش

های بود، گویه برای تحلیل 2/1که امتیاز تأثیر هر گویه باالتر از 

. برای ارزیابی روایی (13-12)گردید ی مناسب و حفظ میبعد

محتوا، نظر متخصصان در مورد میزان هماهنگی محتوایی ابزار 

منظور دو روش گردد. بدینگیری با هدف پژوهش، کسب میاندازه

شود. در همین راستا، در پژوهش کمی و کیفی در نظر گرفته می

تن از  14نامه از محتوای کیفی پرسشحاضر جهت بررسی 

متخصصان رفتار حرکتی درخواست گردید تا بازخورد الزم در ارتباط 

ها اصالح نامه را ارائه و بر اساس نظر آنان گویههای پرسشبا گویه

شد. همچنین، روایی محتوایی به شکل کمی با استفاده از دو ضریب 

و شاخص روایی  ( :Ratio Content ValidityCVRنسبت روایی محتوا )

تن از  14(، با نظرخواهی از  :Content Validity IndexCVIمحتوا )

های زیر، ها، با استفاده از فرمولمتخصصان در ارتباط با گویه

به صورت تجمیع امتیازات موافق برای  CVIمحاسبه گردید. ضریب 

کامالً  "و  "(6مرتبط اما نیاز به بازبینی )امتیاز  "هر آیتم که امتیاز 

بر تعداد کل متخصصان، محاسبه گردید.  می، تقس"(0مرتبط )امتیاز 

نیز از متخصصان درخواست گردید تا هر آیتم  CVRبرای تعیین 

مفید است ولی "، "ضروری است "را بر اساس طیف سه قسمتی 

، بررسی نمایند. بر این اساس، "ضرورتی ندارد "و  "ضروری نیست

، تعیین 32/4با استفاده از جدول الوشه قابل قبول  CVRحداقل 

 گردید.

CVR =
− تعداد پاسخ ضروریهای هر آیتم

تعداد کل شرکت کنندگان

2

تعداد کل شرکت کنندگان

2

 

CVI =
تعداد متخصصینی که به گویه امتیاز 3 یا 4 داده اند

تعداد کل متخصصین
 

در این پژوهش، جهت تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی اکتشافی 

صلی های ااستفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل عامل

و با استفاده از چرخش واریماکس انجام پذیرفت. جهت حفظ گویه 

مدنظر قرار گرفت.  6/4در تحلیل عاملی اکتشافی حداقل بار عاملی 

هارم؛ به تعیین پایایی سؤاالت پرداخته شد و در انتها و در مرحلۀ چ

سؤاالت از نظر میزان پایایی مورد بررسی قرار گرفتند. در همین 

نامه از آزمون آلفای راستا، جهت تعیین همبستگی درونی پرسش

با  نامهکرونباخ استفاده گردید. همچنین، پایایی بیرونی پرسش

 نامهین منظور، پرسشاستفاده از روش بازآزمایی انجام شد. برای ا

نفر از والدین کودکان واجد شرایط، در دو مرحله به فاصلۀ  23توسط 

اده های پژوهش با استفیک هفته تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده

 انجام گرفت. 12، نسخۀ SPSSافزار از نرم

 هایافته

های پژوهش شامل ، خصوصیات جمعیت شناختی آزمودنی1جدول در 

سن، قد، وزن و جنسیت کودکان و همچنین سن والدین آنان ارائه شده 

است.

 کنندگان بر حسب سن، قد، وزن و جنسیتفراوانی شرکت :1جدول 

 

 (Nجنسیت ) (M ± SDوزن به کیلوگرم ) (M ± SD) متریقد به سانت (M ± SDسن به سال ) هاآزمودنی

 پسر دختر    

 220 223 22/26±  24/1 30/124±  60/14 0/2±  1/6 کودکان

 - - - - 30/02±  21/0 والدین



و همکاران نظرپوری    
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 ساله 3الی  6نامۀ انگیزش حرکتی کودکان های پرسشمقادیر نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوای گویه :2جدول 

 CVR CVI هاگویه شماره

 3/4 2/4 کند؟گیرد تا چه اندازه به اطراف حرکت میهنگامی که کودک شما در یک وضعیت قرار می 1

 3/4 2/4 دهد؟شود تا چه اندازه اشتیاق خود را برای حرکت نشان میمیکه کودک شما در یک وضعیت قرار داده هنگامی 2

 3/4 1 ها بازی کند؟های دور ازدسترس را بدست بیاورد و با آنکودک شما تا چه اندازه مشتاق است تا اسباب بازی 3

 3/4 1 است؟ فعال کنندۀکودک شما هنگام بازی با دیگران، تا چه اندازه یک شرکت 4

 3/4 1 هایی را که آغاز کرده به پایان برساند؟کند با وجود سختی، فعالیتشما تا چه اندازه تالش می کودک 5

 3/4 1 کند؟کودک شما تا چه اندازه رفتارهای حرکتی جدید را به تنهایی امتحان می 6

 3/4 1 دهد؟ها یا اشیاء را مورد کنکاش قرار میبدن خود، اسباب بازی گوناگون،کودک شما تا چه اندازه با استفاده از راهبردهای  7

 2/4 2/4 کند؟های مختلف ابراز خشنودی میکودک شما در زمان بازی تا چه اندازه فعال و متحرک است و از قرار گرفتن در وضعیت 8

 2/4 1 پایداری و ثبات قدم الزم را دارد؟ کودک شما در هنگام آزمایش یک فعالیت یا مهارت حرکتی جدید، تا چه اندازه 9

 3/4 2/4 گردد؟زای حرکتی، تا چه اندازه سریع به حالت طبیعی خود باز میهای استرسکودک شما پس از تجربه موقعیت 11

11 
با کودکان دیگر تعامل  های اجتماعی و شلوغ، چقدر مشارکت فعاالنه دارد وهای گروهی و یا حضور در محیطکودک شما در زمان انجام بازی

 کند؟برقرار می
1 2/4 

 1 1 های بیرونی نیاز دارد؟شود و کمتر به تشویقحرکات کودک شما تا چه اندازه سریع، مکرر و با شدت باال انجام می 12

 1 2/4 ورزد؟می های با انرژی باال مبادرتگیرد تا چه اندازه به انجام فعالیتکه کودک شما در یک وضعیتی قرار میزمانی 13

 1 2/4 کند؟کودک شما تا چه اندازه برای انجام رفتارهای حرکتی جدید تالش می 14

 3/4 2/4 های مختلف را با تمرین کسب نماید؟کند مهارتکودک شما تا چه اندازه تالش می 15

 2/4 1 های جدید را کاوش کند؟پیرامون یا اسباب بازی هایدهد از طریق حرکت در محیط و بدن خود، محیطکودک شما تا چه اندازه ترجیح می 16

17 
حان دهد یا چیز جدیدی را امتکودک شما درصورت نیاز به حل یک مشکل یا دستیابی به یک هدف حرکتی، تا چه اندازه رفتار خود را تغییر می

 کند؟می
2/4 3/4 

 3/4 1 گیرد؟اندازه صدای افراد یا دیگر صداهای معمول را نادیده میکودک شما در هنگام بازی با اسباب بازی محبوب خود، تا چه  18

 1 1 کند؟استقبال می جدیدکودک شما تا چه اندازه با شور و شوق از یک اسباب بازی  19

 3/4 1 ها وارد کند؟هنگامی که دیگران مشغول بازی هستند، کودک شما تا چه اندازه سعی دارد خود را در بازی آن 21

 1 2/4 سازد؟ضروری به بزرگترها برای انجام تکالیف، متعادل می یکودک شما تا چه اندازه رفتار حرکتی مستقل خود را با وابستگ 21

 3/4 2/4 کند؟جدید را کنکاش می یهای یک شیء یا اسباب بازکودک شما قبل از انجام هر چیز دیگری، تا چه اندازه تمام یا اکثر بخش 22

 1 2/4 پردازد؟های بازی کودکانه است تا چه اندازه به کسب اطالعات از محیط پیرامون، میکودک شما در محیطکه زمانی 23

 1 2/4 دهد؟های آنرا مورد کنکاش قرار میکنید، تا چه اندازه کودک شما وسایل و بخشکه اسباب بازی جدیدی خریداری یا تهیه میزمانی 24

 1 1 کند؟حل تالش میخورد، تا چه اندازه برای یافتن راههای حرکتی به مشکل بر میانجام مکرر مهارتکه در کودک شما زمانی 25

 1 2/4 گذارد؟دهد که رفتارش روی افراد یا اشیاء تأثیر میکودک شما تا چه اندازه این آگاهی را از خود نشان می 26

 3/4 1 کند؟بینی میپیشکودک شما تا چه اندازه رویدادهای حرکتی را  27

 1 2/4 شود؟کودک شما پس از حل یک مشکل تا چه اندازه هیجان زده می 28

 1 1 کند؟کودک شما هنگام حرکتی از بدن که خود آغازگر آن بوده تا چه اندازه ابراز شادمانی یا رضایت می 29

 3/4 2/4 کند؟شادمانی یا خرسندی میها تا چه اندازه ابراز کودک شما هنگام کاوش حسی اسباب بازی 31

 3/4 2/4 ها دشوار هستند؟کند، حتی وقتی آنکودک شما به چه اندازه تکالیف حرکتی را امتحان می 31

 3/4 1 کند؟طور هدفمند استفاده میکودک شما تا چه اندازه از اشیاء و بدن خود به 32

 1 1 زند؟زند و یا برای خودش به نشانۀ تحسین دست میحرکتی جدید لبخند می هایکودک شما تا چه اندازه بعد از انجام مهارت 33

 2/4 2/4 کند تا سطح عملکرد حرکتی خود را به سطحی باالتر ارتقاء دهد؟کودک شما تا چه اندازه تالش می 34

35 
ی در او ایجاد بدناندازه میل و اشتیاق به بازی و فعالیتشود، تا چه که کودک شما برای انجام حرکت یا فعالیت بدنی تحریک و تشویق میزمانی

 شود؟می
1 32/4 

 2/4 1 تا چه اندازه واکنش اولیۀ کودک شما به یک موقعیت ناآشنا یا جدید با احتیاط همراه است؟ 36

 3/4 1 ؟دهدیهای مختلف وفق مکودک شما تا چه اندازه حرکات خود را با موقعیت 37

 1 2/4 شود؟هنگام ناتوانی در انجام حرکتی تا چه اندازه دلسرد یا ناامید میکودک شما  38

 2/4 2/4 دهد؟ها، تا چه اندازه تکالیف مورد نظر را انجام میکودک شما هنگام بازی با بزرگترها و دریافت کمک از آن 39

 1 2/4 ها چالش برانگیز شود؟شود تا انجام فعالیتایجاد تغییرات محیطی موجب می لهیکودک شما تا چه اندازه به وس 41

 

در فرآیند روایی صوری نتایج بدست آمده از طریق محاسبۀ شاخص 

گویه(، بیشتر از  04ها )تأثیر آیتم، نشان داد که امتیاز تأثیر همۀ آیتم

ها برای بررسی روایی محتوی مناسب است؛ بنابراین همۀ آیتم 2/1

حاکی از آن بود که تمامی سؤاالت نمرۀ باالتر از  CVIبودند. نتایج 

 CVRداشتند و لذا مناسب تشخیص داده شدند. همچنین، نتایج  23/4

حاکی از آن بود که تمامی سؤاالت نمرۀ مساوی یا بزرگتر از عدد جدول 
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(، بود. این مطلب حاکی از آنست که سؤاالت ضروری و 32/4الوشه )

 04(؛ لذا، از تمامی 2جدول اند )ته شدهمهم در این ابزار به کار گرف

گویه به منظور تعیین روایی سازه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی 

 استفاده گردید.

در استخراج عوامل، با اجرای تحلیل عاملی اکتشافی از طریق روش 

 های ویژۀ بیشتر از یک به عنوان معیار انتخابهای اصلی، ارزشمؤلفه

عوامل در نظر گرفته شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی جهت استخراج 

دربرگیرندۀ چهار عامل با ارزش ویژۀ  CMMQها، نشان داد که عامل

از کل واریانس  %23/30تر از یک است که این چهار عامل در کل بزرگ

از کل واریانس،  %22/26کردند. عامل اول )فعالیت( در کل را تبیین می

و عامل  %22/10، عامل سوم )انگیزش( %22/12دوم )اکتشاف( عامل 

 بینی کردند.از کل واریانس را پیش %03/2چهارم )سازگاری( 

، که حاصل اجرای تحلیل عاملی 6جدول بر اساس نتایج بدست آمده در 

، 23، 22، 14، 2سؤال شامل سؤاالت؛  3باشد؛ با چرخش واریماکس می

(، 6/4، پس از بازنگری و عدم تخصیص بارعاملی الزم )کمتر از 63و ، 62

سؤال در قالب  60نامه با نامه حذف شدند. در نهایت، پرسشاز پرسش

، "فعالیت "سؤال تحت عنوان  14عامل استخراج شد که عامل اول با  0

سؤال تحت  3، عامل سوم با "اکتشاف "سؤال تحت عنوان  2عامل دوم با 

، "سازگاری"سؤال تحت عنوان  2و عامل چهارم با  "نگیزشا"عنوان 

 گذاری شدند.نام

 های اصلی تحلیل عاملی بعد از چرخش واریماکسبارهای عاملی مؤلفه :3جدول 

 4عامل  3عامل  2عامل  1عامل  شمارۀ گویه

 )سازگاری( )انگیزش( )اکتشاف( )فعالیت( 

2 202/4    

3 322/4    

13 242/4    

15 032/4    

21 222/4    

24 320/4    

27 210/4    

28 333/4    

35 222/4    

36 020/4    

1  232/4   

16  361/4   

17  361/4   

18  203/4   

19  360/4   

33  222/4   

34  323/4   

4   034/4  

5   246/4  

6   662/4  

7   203/4  

11   312/4  

12   234/4  

25   313/4  

31   012/4  

41   023/4  

9    030/4 

14    203/4 

21    224/4 

23    202/4 

29    633/4 

31    222/4 

32    043/4 

37    216/4 
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 نامۀ انگیزش حرکتی کودکان، پس از انجام تحلیل عامل اکتشافیضریب آلفای کرونباخ پرسش :4جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت ابعاد انگیزش حرکتی

 20/4 14 فعالیت

 21/4 2 اکتشاف

 26/4 3 انگیزش

 22/4 2 سازگاری

 20/4 60 نامه کلپرسش

 

 نامۀ انگیزش حرکتی کودکانگذاری پرسشنمره :5جدول 

 بیشترین نمره کمترین نمره شمارۀ سؤاالت تعداد سؤاالت عامل

 24 14 2،6،16،12،24،20،22،22،62،63 14 فعالیت

 62 2 1،13،12،12،13،66،60 2 اکتشاف

 02 3 0،2،3،2،11،12،22،64،04 3 انگیزش

 04 2 3،10،21،26،23،61،62،62 2 سازگاری

 124 60 - 60 مجموع

 

شود، ضریب آلفای کرونباخ کلی ، مالحظه می0جدول طور که در همان

بدست آمد. همچنین، به تفکیک برای هر کدام از  20/4نامه پرسش

های فعالیت، اکتشاف، انگیزش و سازگاری، به ترتیب ضریب آلفای عامل

بدست آمد. همچنین  22/4، و 26/4، 21/4، 20/4کرونباخ قابل قبول 

نفر  23نامه با استفاده از روش بازآزمایی بر روی پایایی بیرونی پرسش

شان در دو مرحله و به فاصلۀ یک هفته انجام شد و از والدین و کودکان

(، بین دو مرحله r=  33/4نتایج نشان داد که ضریب همبستگی مطلوبی )

نامۀ انگیزش حرکتی کودکان: با گذاری پرسشنمره مون وجود دارد.آز

، بین یک تا CMMQدست آمده، کلیۀ سؤاالت توجه به اطالعات به

گذاری شدند. بنابراین مطابق ( نمره2( تا به طور زیادی )1پنج از هرگز )

 است. 124و بیشترین نمره  60، کمترین نمره 2جدول 

 ثبح

(، برای پوشش کمبود CMMQحرکتی کودکان ) زشینامۀ انگپرسش

طور خاص مربوط های کودکان که بهگیری و ارزیابی ویژگیابزارهای اندازه

شود؛ برای اولین بار سال اول زندگی می 3الی  6به رشد حرکتی در طول 

های پویا، از نقش عوامل کودکی طراحی و تدوین شده است. نظریه سیستم

ت پژوهشی ارتباط بین کنند و ادبیادر رشد حرکتی اولیه حمایت می

های رشدی از قبیل رشد جسمانی، های حرکتی کودکان و دیگر حوزهویژگی

. بنابراین، هدف اصلی پژوهش (24, 2)کند ادراکی و شناختی را برجسته می

 3الی  6نامۀ انگیزش حرکتی در کودکان حاضر، طراحی و تدوین پرسش

، با استفاده از تحلیل عاملی CMMQساله بود. بررسی روایی سازۀ نسخۀ 

ساله  3تا  6اکتشافی نشان داد که از ارزیابی والدین در مورد کودکان 

لیت، اکتشاف، انگیزش و آبادی منجر به استخراج چهار عامل فعاخرم

از کل واریانس مشاهده شده را  %23/30شود که در مجموع سازگاری می

 04کنند. با این وجود در تحقیق ما مشخص شد که از مجموع تبیین می

(، روی عامل 63، 62، 23، 22، 14، 2سؤال )سؤاالت:  3سؤال تدوین شده، 

از پرسش نامۀ اصلی حذف هستند و  6/4اکتشافی دارای بار عاملی کمتری از 

، از ضریب آلفای CMMQشدند. در همین راستا، نتایج نشان داد که 

( برخوردار است. این مقدار آلفا، باالتر از سطح α=  20/4کرونباخ باالیی )

های سیاهۀ دهد که همۀ آیتمباشد و نشان می( می2/4آلفای مورد قبول )

گیری کودکان را اندازه یحرکتمورد نظر یک متغییر مکنون به نام انگیزش 

دست به 33/4، برابر CMMQکنند. همچنین، ضریب پایایی بازآزمایی می

( مقدار حاصله حاکی از قابل 2/4آمد. با توجه به مالک پذیرش این ضریب )

 نامه دارد.آزمون مجدد این پرسش -قبول و باال بودن ضریب پایایی آزمون

رکتی بسیار محدود بوده و تاکنون ادبیات پژوهشی مرتبط با انگیزش ح

، انجام نگرفته است. CMMQتحقیقات مشابه مربوط به طراحی و تدوین 

اینی و همکاران هایی که در این راستا انجام شده، آتندر معدود پژوهش

(، در پژوهش طولی خود، انگیزش حرکتی را بصورت کیفی ارزیابی 2416)

ماهگی مورد بررسی قرار  12الی  2و ارتباط آنرا با رشد حرکتی اطفال از 

دادند. این محققین، هر سه هفته یکبار و با استفاده از نوار ویدئویی حرکات 

های مدت زمان صرف اطفال را بررسی و انگیزش حرکتی را بر اساس عامل

شده برای حرکت، میل به تداوم حرکت با وجود سختی یا عدم کنترل 

 هاییا وضعیت خاص، قدرت محرکحرکتی، توالی تغییرات در یک حالت 

ی هایخارجی مورد نیاز برای ظهور حرکت و ترجیح طفل برای انجام فعالیت

(، با 2410. اخیراً دورلپ و بارتلت )(2)با انرژی زیاد یا کم، ارزیابی نمودند 

(، میزان انگیزش حرکتی IMMQحرکتی اطفال )از سیاهۀ انگیزش استفاده

ماهۀ لندنی را در قالب سه عامل فعالیت، انگیزش و  11الی  6اطفال 

های استفاده شده در این . با مقایسۀ عامل(12)اند سازگاری، ارزیابی نموده

های بکار توان گفت که زیرعامل، میCMMQهای ها با عاملپژوهش

شده با یکدیگر همسو بوده و مفاهیم مشابهی مانند سطح فعالیت، گرفته

ین گیرند. در هماکتشاف، سازگاری، تداوم و انگیزش برای حرکت را در بر می

( کری و CTS، مقیاس خلق و خوی )IMMQبر مقیاس راستا، عالوه

( مورگان و همکاران DMQتسلط ) نامه ابعاد(، پرسش1322دی ویت )مک

(، تنها 1322( زایتلین و همکاران )ECIنامۀ اولیه مقابله )( و پرسش2442)

. در مقایسۀ این ابزارها (12-16)، هستند CMMQابزارهای دیگر مرتبط با 

های مرتبط با در ارزیابی ویژگی CMMQ، باید گفت که CMMQبا 

 ایی منحصر به فردتر است. هدفتر و به گونهانگیزش حرکتی کودکان، کامل

CMMQد یابی به رشهایی است که به لحاظ نظری دست، ارزیابی ویژگی

، با در CMMQکنند. اساساً های حرکتی پیشرفته را تسهیل میارتمه

( و CTS( ،)DMQ( ،)ECIنظرگرفتن مواردی از چهار مقیاس )

(IMMQشکل ،) گرفته است. مقیاسCTSهای شخصیتی و ، بر ویژگی
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نقش اکتشاف و انگیزش را  DMQکند، خلق و خوی اطفال تاکید می

، بر رفتارهای سازگاری تمرکز دارد و مقیاس ECIکند، مقیاس برجسته می

IMMQ دهد. ماهه را مورد توجه قرار می 11الی  6، انگیزش حرکتی اطفال

های کودکان را در ، ویژگیIMMQها بجز مقیاس گیریعالوه، این اندازه

، پرسشنامۀ جدیدی است CMMQکنند. اما قالب یک مفهوم کلی بیان می

تا  6رشد حرکتی، انگیزش حرکتی کودکان  های موجودکه بر اساس فرض

ساله را بر اساس چهار عامل فعالیت، اکتشاف، انگیزش و سازگاری ارزیابی  3

، سطوح عمومی حرکت و فعالیت را CMMQ. عامل فعالیت (16)کند می

طوح کند. ستوصیف و درگیری و شروع فعالیت توسط کودک را ارزیابی می

 طور بالقوۀهای حرکتی دارد و بهفعالیت، ارتباط نظری با فرصت باالتر

بنیادی، رشد شناختی و همچنین رشد  یهاتواند رشد حرکتی مهارتمی

یعنی اکتشاف،  CMMQ. عامل دوم (21, 12)جسمانی را تسهیل نماید 

در برگیرندۀ سؤاالتی است که با کشف اشیاء جدید و همچنین کنجکاوی یا 

ابتکار عمل برای حل مسئله و انجام تکالیف مختلف مرتبط است. در 

کودکانی که قوۀ اکتشافی بیشتری دارند، احتماالً بیشتر به کاوش 

. (26, 22)ند تری دارپردازند و قابلیت رشد مطلوبسازها در محیط میفراهم

های مرتبط با لذت بخشی، ، انگیزش است که جنبهCMMQعامل سوم 

دهد. عامل ساله را مورد بررسی قرار می 3الی  6مشارکت و آگاهی کودکان 

، یشان )شامل اسباب بازو درک کودکان از محیط اطراف یانگیزش، با آگاه

سازها، ت. در حقیقت، این نوع ارتباط با فراهمافراد یا اعمال(، مرتبط اس

دهد ارتباط بین انگیزش حرکتی و رشد حرکتی اولیه را مورد تأکید قرار می

ه چگونه کودک ، یعنی سازگاری با اینکCMMQ. عامل چهارم (26, 12)

ست. کنند، مرتبط اهای متفاوت، تغییرپذیر یا دشوار را تثبیت میموقعیت

سطح باالتر سازگاری، اشاره به موفقیت دارد و کودکانی که به آسانی تثبیت 

دهند، با احتمال بیشتری در های گوناگون را از خودشان نشان میموقعیت

های رشدی یعنی دیگر حوزه شوند. سازگاری، باانجام حرکات خود موفق می

. یکی (21, 12)حرکت و رشد حرکتی و همچنین توانبخشی مرتبط است 

گران در مورد حرکات های والدین، مربیان، پژوهشگران و درماناز چالش

ی های جابجایآمیزی از وضعیتطور موفقیتکودکان، اینست که چرا آنان به

های دویدن، به اشکال متنوع و مطلوبی از حرکت در موقعیترفتن و مانند راه

یابند. دویدن دست میرفتن و یا سکسکهتجربه نشده، مانند پریدن، یورتمه

تواند به علت جستجوی راهبردهای می ییگونه اشکال جابجااگرچه این

های رشدی از انگیزش حرکتی جدید در کودکان باشد، اما بسیاری از نظریه

رشدی  هایکت، به عنوان یکی از دالیل مرتبط با دستیابی به بارزهبرای حر

و مربیان  . اطالعات والدین(24, 2)اند های بنیادی متنوع، نام بردهو مهارت

 هایتواند در فرآیند ارزیابی رشد مهارتاز انگیزش حرکتی کودکان، می

 توانند باشان مورد استفاده قرار گیرد. در واقع والدین میحرکتی کودک

مشاهدۀ رفتارهای روزمره، کودکان خود را در تکالیف متنوعی ارزیابی کنند 

 یرا در مورد انگیزش حرکتتوانند اطالعات مفید و ارزشمندی رو میو از این

 فرزند خود بدست آورند.

 گیرینتیجه

نامۀ پرسش "های نهایی این پژوهش حاکی از آنست که یافته

هایی نظیر عبارت، با وجود ویژگی 60با  "حرکتی کودکانانگیزش

ی، های انگیزشطراحی ابزار بر اساس مروری بر مطالعات منطبق با نظریه

 در یریکارگپایایی و روایی مناسب و قابلیت بهگذاری ساده، نمره

های مختلف توسط والدین، مربیان، پرستاران و کاردرمانان، موقعیت

حرکتی کودکان است. نسخۀ ابزاری مناسب برای بررسی میزان انگیزش

CMMQگیری انگیزش حرکتی کودکان است که ، اولین مقیاس اندازه

 6در طول دورۀ کودکی اولیه ) های حرکتیطور ویژه با رشد مهارتبه

های این پژوهش سن سالگی(، مرتبط است. از جمله محدودیت 3الی 

ساله است.  3الی  6ها بود که محدود به کودکان با دامنۀ سنی آزمودنی

های لذا، با توجه به اهمیت مفهوم انگیزش حرکتی، انجام پژوهش

جهت سنجی ابزرهای مناسب مشابهی در خصوص طراحی و روان

نظر سنجش انگیزش حرکتی افراد در همۀ سطوح سنی ضروری به

یزش نامۀ انگطور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که پرسشرسد. بهمی

حرکتی کودکان، ابزار ارزشمندی در زمینۀ ارزیابی انگیزش حرکتی 

ر هایی که با خطاولیه، هم برای کودکان با رشد حرکتی طبیعی و هم آن

مواجه هستند )مانند کودکان زودرس و کودکان با رشد تأخیر رشدی 

. بنابراین به والدین، درمانگران، (12)باشد دیده(، میحرکتی اولیه آسیب

ش منظور ارزیابی انگیزشود، بهگران ایرانی توصیه میمربیان و کاردرمان

ری کارگیحرکتی کودکان و شناسایی زودهنگام اختالالت حرکتی و به

 نامه استفاده نمایند.شمداخالت مناسب از این پرس

 سپاسگزاری

از همۀ والدین، کودکان، مدیران، معلمان و مربیان مراکز مهدکودک و 

آباد و همچنین همۀ دوستان گرامی که ما را در دبستانی شهر خرمپیش

کلیۀ مراحل اجرایی این پژوهش یاری نمودند، صمیمانه تقدیر و تشکر 

 کنیم.می

تضاد منافع

هیچگونه تضاد منافع برای نویسندگان در این مطالعه وجود ندارد.
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