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 چکیده
  3-نامة تصویرسازی حرکتیسنجی نسخة فارسی پرسشهای روانتحقیق حاضر بررسی ویژگیهدف 

مورد بررسی و رو پیش -روپسبا روش استاندارد و ترجمه  ود. بدین منظور ابتدا نسخه اصلیبجوانان نو
های ورزشی شهرستان در سالن که پسر( 100دختر،  120جوان )نوورزشکار  220گرفت، سپس قرارتایید 

سوالی را تکمیل کردند.  12ای انتخاب و این پرسشنامه نهاوند مشغول بودند به صورت تصادفی خوشه
روایی سازه با تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده ، (CVRنسبت روایی محتوا )شاخص روایی محتوا از طریق 

مورد بررسی قرار گرفت. پایایی درونی فاکتورهای مقیاس و پایایی کلی مقیاس نیز از  AMOSاز نرم افزار 
جوانان نوها نشان داد که روایی محتوا، سازه و پایایی این پرسشنامه در آلفای کرونباخ محاسبه گردید. یافته

پایا برای سنجش توانایی  از این مقیاس به عنوان یک ابزار معتبر و توانمی مورد تایید قرار گرفته است؛ لذا
تصویرسازی در سه بعد تصویرسازی حرکتی، تصویرسازی دیداری درونی و تصویرسازی دیداری بیرونی 
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 مقدمه
 زمینة در تحقیقات از ایعمده بخش ورزشی شناسیروان و حرکتی رفتار ادبیات در

و همکاران، 1 )هال حرکتی است مهارت یادگیری بر آن و تأثیرات ذهنی تصویرسازی
 کارگیری به برای متفاوت کلیدی اصول شامل نوعا تصویرسازی مداخالت(. 2007

(  ITP( 2تصویرسازی تمرینی برنامة معموالً اجرایی و تمرینی هایزمینه در تصویرسازی
 تحقیقات  حرکتی تصویرسازی زمینة در. (2012وهمکاران،  3الکساندر) شودمی نامیده

، 4)گایلوت و کالتاست  گرفته انجام عصب شناختی و رفتاری حیطة در ایگسترده
 تصویربرداری از حاصل هایداده خوبی رفتار هایداده مجموع، در(. 2002

 نواحی که دهندمی نشان )TMS( 1جمجمه مغناطیسیو تحریک  )fMRI(2مغزی

، 9زنتگراف مانزرت، لوری ودارند ) تصویرسازی در مهمی نقش مغز حرکتی
 زمانی و عملکردی هایخصیصه آن تصویرسازی و حرکتی تکلیف یک اجرای. (2007

 حرکتی ناحیة و پیش حرکتی قشر رسدمی نظر به و دهندمی نشان را مشابهی متعدد

؛ 2007)گایلوت و همکاران  درگیرند جسمانی و ذهنی تمرین نوع دو هر در ایضمیمه
 گرفته نظر در حرکتی تصویرسازی برای متفاوتی کاربردهای (.2008 8شارما و همکاران

 منظور به ورزشی هایموقعیت در ورزشکاران که اندداده نشان تحقیقات است. شده

 اعتماد خودکارامدی، با مرتبط شناخت تعدیل اجرا، و راهبرد یادگیری و مهارت تسهیل

 نهایت در و رقابتی اضطراب و انگیختگی تنظیم نیز و انگیزش و تالش ارتقای نفس، به

)گایلوت وکالت،  کنندمی تصویرسازی ورزشی آسیب از بازتوانی و درد مدیریت

                                                           
1. Hall  

2. Imagery Training Program 

3. Alexander 

4. Guillot & Collet 

5. Functional Magnetic Resonance Imaging 

6. Transcranial Magnetic Stimulation 

7. Munzert, Lovey, Zentgraf 

8. Sharma 

9. Munroe 

10. Goss 

11. Cumming, & Ramsey 
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 و رقابتی رویداد حین مسابقه، از قبل لحظات تمرین، طی تصویرسازی از افراد (.2008
اند افراد با مطالعات نشان داده (.2000و همکاران، 1) مورنو  برندمی بهره آن از پس

توانایی تصویرسازی باال عملکرد بهتری نسبت به همتایان خود با توانایی تصویرسازی پایین 
ها و (؛ بنابراین، محققان اغلب اوقات قبل از انجام پژوهش1781و همکاران 2داشتند )گاس

کنند ها بررسی میمنظور گزینش آنکنندگان را بهتصویرسازی شرکتمداخالت، توانایی 
 در آن ارتباط و شناختیروان سازۀ این اهمیت به توجه با ( .2007، 3)کامینگ و رمزی

 از شناختیروان سازۀ این سنجش جهت ابزاری توسعة و طراحی ورزشکاران، موفقیت

 به منظور را ابزاری تا شدند آن بر پژوهشگران لذا، و باشدمی برخودار باالیی اهمیت
 اولین از یکی. نمایند تدوین و طراحی ورزشکاران در ورزشی تصویرسازی سنجش

 وضوح" پرسشنامة پرداخت، تصویرسازی وضوح بررسی به که پرسشنامه هایی

 ا لبته، شد. طراحی( 1793) مارکز توسط کهبود   (VVIQ)          "بینایی تصویرسازی

 درستی به ورزشی حرکات با را افراد تصویرسازی  بین رابطة نبود قادر پرسشنامه این

 که یافتند دست نتیجه این به پونگراک و هال درهمین راستا،(. 1779هال، ( نماید ارزیابی

 که است بعید آورد، به دست پرسشنامه این در باالیی تصویرسازی قابلیت فرد اگر حتی
 در آنها درنتیجه، د.شو منتقل آن به و باشد داشته کاربرد ورزشی حرکات در قابلیت این

 قابلیت بین رابطة ارزیابی برای را " 1 حرکت تصویرسازی" پرسشنامة1783سال 
 جدید پرسشنامة یک به شکل ورزشی، حرکات اجرای با آن کنترل و افراد تصویرسازی

 بعدها حرکت تصویرسازی نتایج کردند. طراحی  MIQ  حرکت تصویرسازی

 بوده زیاد پرسشنامه این سؤاالت تعداد که دریافتند پژوهشگران و گرفت قرار موردتردید

 ارزیابی برای (1778 سال) در به همین دلیل، دارند؛ مبهمی ماهیت سؤاالت و

 پرسشنامة بزرگسال، ورزشکاران در انگیزشی و شناختی بعد دو در تصویرسازی

 عاملی روایی .شد ساخته (1778) همکاران و هال توسط  2 "ورزشی تصویرسازی"
 موردتأیید  )2007  ن )همکاراو هال و (1778) همکاران و هال توسط مذکور پرسشنامة
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رویکرد خاصی را  1سازی حرکتینامة تصویرنسخة تجدیدنظر شدۀ پرسشگرفت.  قرار
از ایجاد تصویر  نامه افراد قبلوجود آورد. در این پرسشبرای سنجش این مهارت ذهنی به

های نامهدادند. این روش با سایر پرسشدر ذهن خود، حرکت را به صورت بدنی انجام می
)رابرتز وهمکاران،  2نامة وضوح تصویرسازی حرکتیخصوص پرسشتصویرسازی به

منظور چگونگی بر این، محققان دستورالعمل خاصی را به( مغایرت داشت. عالوه 2008
( متذکر شد که بدون وجود 2008) 3ی حرکت فراهم کردند. کالیاریتصویرسازی یا اجرا

آید. ارائة چنین وجود نمیتوجهی در ذهن افراد بهچنین دستورالعملی، تغییرپذیری قابل
د افراد قبل از انجام دهد که مطمئن شودستورالعملی به محقق این امکان را می

که از افراد دلیل دیگری برای ایناند، اما خوبی درک کردهحرکت را بهتصویرسازی، 
شود قبل از تصویرسازی، حرکت را انجام دهند، ممکن است به این دلیل درخواست می

براین اساس، هنگامی  ، توانایی تصویرسازی افراد را تحت تاًثیر قرار دهد.4باشد که اثر تأخر
دند، گاهی گرکه یک رشته اطالعات و یا رویدادها در توالی یکدیگر رمزگردانی می

شهرت دارد و یا احتمال  2اوقات احتمال یادآوری مواد ابتدایی بیشتر است که به اثر تقدم
ویژگی دیگر  .شودنامیده می یادآوری در مواد انتهایی رشته بیشتر است که اثر تاخر

های آغازین، کنندگان تمامی تصاویر را در موقعیتنامة حاضر این است که شرکتپرسش
کنند؛ باعث کنند، لذا زمانی که به صورت بدنی حرکت را اجرا میتصور می در ذهن خود

شود. های اجرای حرکت و تصور حرکت میکارکرد مساوی سطوح عصبی میان موقعیت
شوند به اکثر تصاویری براساس نظر محققان احتماالً در این حالت تصاویری که اجرا می

های (. با وجود مزیت2012ویلیامز و همکاران، شوند، شباهت دارد )که در مداخله اجرا می
در پژوهش خود نشان دادند که  (2007نامه، منسما و همکاران )سشذکر شدۀ این پر

نامة های مربوط به ساختار عاملی نسخة تجدیدنظر شدۀ پرسشپردازش ضعیفی برای داده
تصویرسازی حرکتی وجود دارد. همچنین مشخص شد که متغیرهای دیداری و حرکتی با 
یکدیگر مرتبط هستند. شاید جالب باشد بدانید که مدل عاملی نسخة تجدیدنظر شدۀ 

                                                           
1. MIQ-R 

2. Vividness of Movement Imagery Questionnaire 

3. Caliari 

4. Recency effect 

5  . Primacy  Effect 
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که آزمون های مختلف ثابت نبود، درحالینامة تصویرسازی حرکتی برای جنسیتپرسش
ن در توانایی تصویرسازی حرکتی و دیداری تفاوت تی مستقل نشان داد که مردان و زنا

نامه برازش خوبی را برای زنان نشان داد، معناداری با یکدیگر نداشتند. مدل عاملی پرسش
 (. 2007، 1)منسما، شورت، هال، گرگ، و سالیوان اما این مدل نمونة مردان را پوشش نداد
نامه باشد ار عاملی متفاوت پرسشها به دلیل ساختپس با این وجود ممکن است این یافته

نامه (. عالوه بر این موضوعات، محققان معتقدند که این پرسش2012)ویلیامز و همکاران، 
های دیداری تصویرسازی را ندارد )رابرتز و دارای محدودیت است و توانایی تمیز جنبه

صویرسازی (. این دو جنبه دارای فرآیندهای متمایز شناختی هستند. ت2008همکاران، 
دیداری بیرونی زمانی ارزشمند است که اجرای تکالیف حرکتی مانند هماهنگی بدنی و 
یادگیری حرکت اهمیت داشته باشد. همچنین تصویرسازی دیداری درونی برای اجرای 

بندی نیاز دارند، داری اهمیت است )وایت هایی که به زمانهای باز و اجرای مهارتمهارت
های گیری دقیق مؤلفهمنظور اندازه ( به2012ابراین ویلیامز و همکاران )بن (.1772و هاردی، 

نامة تصویرسازی دیداری )درونی، بیرونی( و رفع سایر نواقص ذکرشده در مورد پرسش
نامه را با عنوان ای از این پرسششدهتجدیدنظر شدۀ تصویرسازی حرکتی، نسخة اصالح

( نشان 2012نتایج پژوهش ویلیامز و همکاران )طراحی نمودند.  2 3-تصویرسازی حرکتی
نامه دارای روایی سازۀ بسیار خوبی است. این محققان ضریب شاخص داد این پرسش

و شاخص ریشة میانگین مجموع  0/ 79 4شاخص توکر لوییس 78/0 3برازندگی تطبیقی
نامه های این پرسشمقیاسهمچنین روایی همزمان مناسبی برای خرده برآورد و 2مجذور

نامه دارای ثبات جنسیتی مناسبی است و برای مردان و گزارش کردند. همچنین این پرسش
توانایی سنجش  3-نامة تصویرسازی حرکتیزنان دارای برازش است. عالوه بر این، پرسش

صورت جداگانه تصویرسازی درونی، تصویرسازی بیرونی و تصویرسازی حرکتی را به
 پرسشنامة اصلی نسخة پایایی و روایی اگرچه. (1،2012کامینگ و ویلیامز)دارد 

 است، شده بزرگساالن و کودکان در ایران بررسی و تایید در ورزشی تصویرسازی
                                                           
1. Monsma, Short, Hall, Gregg, & Sullivan 

2. Movment Imagery Questionnaire(MIQ-3) 

3. Comparative Fit Indices  

4. Tucker-Lewis fit index (TLI) 

5. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

6. Cumming & Williams 
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برای جوانان  پرسشنامه این روایی اما (1379عالی و شهبازیو 1374 ) حجتی وهمکاران
 روایی بررسی منظوربه  و دراین راستا. است نگرفته قرار بررسی مورد کشور در تاکنون

 به دلیل نیز و یکسو از جدید جامعة در آن قابل استفاده بودن برای آزمون یک سازۀ

ازسوی  .دارد وجود لفظ تغییر احتمال دیگر، زبان به اصلی هایواژه برگردان و ترجمه
 نباشند. جامعه آن در الزم فرهنگی اعتبار دارای عاملها از برخی است ممکن دیگر،

 و نبوده کافی پرسشنامه یک محتوایی و صوری روایی و ترجمه تنها براین،عالوه 

 روایی تعیین ضرورت بر ورزشی، شناسیروان ویژه به ها،زمینه تمامی در علوم پیشرفت

 اصلی نسخة که ایجامعه به عبارت دیگر، و هدف جامعة با مطابق پرسشنامه یک سازۀ

 روایی تأیید بنابراین، کند؛می تأکید شود،می برگردان و ترجمه زبان آن به پرسشنامه

 ساختاری معادالت مدلیابی بر مبتنی تأییدی عاملی تحلیل روش به که پرسشنامه سازۀ

 جواناننوجامعة ( جدید جامعة در پرسشنامه قابل استفاده بودن ارزیابی برای شود، انجام

 و ملزومات از دیگر یکی پایایی تعیین همچنین، باشدمیضروری   )ایرانی ورزشکار
 شرایط در ها پاسخ تکرارپذیربودن با به نوعی که باشدمی سنجیروان مهم هایپیشفرض

 و زمانی پایایی دیگر بار جامعه، تغییر با که است الزم و دارد ارتباط مختلف هایزمان و
-های روانهدف از این پژوهش بررسی ویژگی لذا، شود؛ بررسی آزمونها درونی ثبات

 به پاسخ پی در جوانان است ونو 3-نامة تصویرسازی حرکتیسنجی نسخة فارسی پرسش

 از ایرانی جوانان جامعةنوبین  در مذکور مقیاس فارسی ترجمة آیا که بود سؤال این

 خیر؟  یا است داربرخور مناسبی  ) زمانی و درونی(پایایی  و سازه روایی

 روش 

 افزارهایاز طریق پرسشنامه، با استفاده از نرم آوری شدههای جمعدر این پژوهش، داده
SPSS  و  23ویرایشAmos  های مناسب آماری به دو شکل و با روش 23ویراش

با توجه به هدف پژوهش حاضر مبنی  توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
وانان جنوبرای  3-نامة تصویرسازی حرکتیپرسش سنجیهای روانبر بررسی ویژگی

نگر و سازی کاربردی، حال های استانداردپردازد، لذا این پژوهش با تأکید بر پژوهشمی
از نوع همبستگی  هاکه به لحاظ تحلیل داده ،پیمایشیروش این پژوهش ابزارسازی است. 

است که در آن به بررسی ساختار عاملی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل 
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 پردازد.ساختاری میمعادالت 
جوان شهرستان نوجامعة آماری پژوهش حاضر شامل ورزشکاران : شرکت کنندگان
ای تعداد گیری تصادفی خوشهبا استفاده از روش نمونه ( بودند.18-12نهاوند )با دامنه سنی 

که نمونة مورد نیاز با توجه به اینجوان به عنوان نمونه در تحقیق مشارکت کردند. نو 220
آزمودنی به ازای هر گویة  10-12گویه  20های باالی نامهمطالعات تحلیل عاملی پرسش در

نامه پیشنهاد شده آزمودنی به ازای هر گویة پرسش 12-20گویه  20نامه، و زیر پرسش
گویة است، لذا  12های این مقیاس که تعداد گویه( و با توجه به این2002، 1است )کالین

نفر و یا بیشتر باشد. با  180تواند نفر در نظر گرفته شود، نمونه می 12 ازای هر گویهاگر به
 نفر در نظر گرفته شد.  220این وجود، نمونة آماری پژوهش تعداد 

شامل مشخصات فردی که بر اساس نیاز : نامة جمعیت شناختیپرسش: ابزار پژوهش
از  محققان آماده شد.ها توسط های فردی آزمودنیپژوهش به اطالعات مربوط به ویژگی

نامه اطالعاتی از قبیل سن، جنسیت، رشتة ورزشی، وضعیت تحصیلی، طریق این پرسش
 آمد.دستسابقة قهرمانی در رشتة ورزشی به

نامة شده از پرسشنامه نسخة اصالحاین پرسشنامة تصویرسازی حرکت: پرسش
ه توسط ویلیامز و است ک (1779، تجدیدنظر شدۀ تصویرسازی حرکتی )هال و مارتین

نامه تصویرسازی دیداری بیرونی، ( ساخته شده است. این پرسش2012همکاران )
دهد. تصویرسازی دیداری درونی و تصویرسازی حرکتی را مورد سنجش قرار می

مقیاس چهار سؤال را به خود  سؤال است که هر خرده 12نامه شامل طورکلی این پرسشبه
نامه بر اساس مقیاس هفت ارزشی لیکرت تیازدهی این پرسشاختصاص داده است. نحوه ام

که از طیف خیلی سخت تا طیف خیلی آسان قرار دارد. همچنین قبل از این
نامه نمایند، یک تعریف از تصویرسازی دیداری کنندگان اقدام به تکمیل پرسششرکت

ن موضوع درونی، تصویرسازی دیداری بیرونی و تصویرسازی حرکتی وجود دارد که ای
 شود.نامه میکنندگان از پرسشباعث درک بهتر شرکت

 
 

                                                           
1. Kline 
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 هایافته
 باشد.و سپس پایایی مقیاس می های روایییافتهنتایج تحقیق حاضر شامل دو بخش 

 ی تصویرسازی حرکتیهای پرسشنامهکنندگان در متغیرهای مولفههای توصیفی شرکت. آماره1جدول

 انحراف معیار واریانس میانگینخطای معیار  میانگین متغیرها

 12/2 29/21 31/0 42/22 تصویرسازی دیداری درونی

 29/4 31/24 31/0 30/22 تصویرسازی دیداری بیرونی

 12/4 89/22 32/0 34/22 تصویرسازی حرکتی

 مرحلة اول: روایی محتوایی:
، از CVRاستفاده شد. برای تعیین  CVRبرای بررسی این سوال، از شاخص

مفید "، "است ضروری"متخصصان درخواست شد تا هرآیتم را براساس طیف سه قسمتی 
 برایCVR نماید. سپس، شاخص  بررسی "ندارد ضرورتی"و  "است ولی ضرورتی ندارد

ها محاسبه و با مالک مشخص شده مقایسه شد. در صورتی که مقدار هر یک از آیتم
 دارای روایی محتوایی است. مساوی یا بزرگتر از مالک باشد، یعنی آن آیتم

های نفر از اساتید درخواست شد تا نظر خود را راجع به گویه 8برای این منظور، از 
 .اعالم کنند جواناننوی تصویرسازی حرکتی در پرسشنامه

 

-گویه

 ها

 

 CVR نظر  استادان

ضروری 
 است

مفید است ولی 
 ضرورتی ندارد

ضرورتی 
 ندارد

 مقدار شاخص 

CVR 

 مالک شاخص 

CVR  نفر 9برای 
نتیجه روایی 

 محتوایی

 دارد 82/0 1 --- --- 8 1

 دارد 82/0 1 --- --- 8 2

 دارد 82/0 1 --- --- 8 3

 دارد 82/0 1 --- --- 8 4
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 دارد 82/0 1 --- --- 9 2

 دارد 82/0 1 --- --- 8 1

 دارد 82/0 1 --- --- 8 9

 دارد 82/0 1 --- --- 8 8

 دارد 82/0 1 --- --- 8 7

 دارد 82/0 1 --- --- 8 10

 دارد 82/0 1 --- --- 8 11

 دارد 82/0 1 --- --- 8 12

های را برای بررسی روایی محتوایی گویه CVRی شاخص محاسبه ،2جدول 
شود دهد. همانگونه که مشاهده مینشان می جوانان نوی تصویرسازی حرکتی در پرسشنامه

ی حاضر در گویه 12ی دست آمده، توافق صاحبنظران برای همهبر اساس نتایج به 
 باشند.ها دارای روایی محتوایی میی گویهپرسشنامه، بسیار باال بوده و همه

 مرحلة دوم: روایی سازه
عاملی تاییدی با روش مدلیابی معادالت ساختاری  لبرای بررسی این سوال از تحلی

های این روش مورد بررسی قرار فرض استفاده شد. قبل از استفاده از این روش، پیش
 گرفت.

 هافرضپیش
 های پرتنبود داده -1

های (، در مواردی که قدر مطلق نمره2002) 1الف( تک متغیره: بر اساس نظر کالین
ی پرت محسوب کرد، اما با این توان آن را دادهتر باشد، میبیش 3از  داده Zاستاندارد 

، بسیار 3بزرگتر از  Zهای زیاد، استفاده از مقادیر های برخوردار از دادهوجود، در مجموعه
تر از آن )به صورت قدر یا بزرگ 4ی برش کارگیری نقطهآید و بهکارانه به نظر میمحافظه

(. لذا 47: 1371های پرت را شناسایی کند )هرینگتون، تر، دادهتواند با دقت بیشمطلق(، می
 ها از تحلیل حذف نشد.بر این اساس، هیچ یک از داده

                                                           
1. Kline 
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 2dهای پرت چندمتغیره، شاخص برای بررسی عدم وجود داده ب( چندمتغیره:
-و فاصله 02/0کمتر از  2و  1ماهاالنوبیس، مورد بررسی قرار گرفت. اگر سطوح معناداری 

ماهاالنوبیس از مورد بعدی، قابل توجه باشد، حاکی از دور افتاده بودن  2dشاخص ی 
 (.  1387ی فرد مورد نظر است )قاسمی، داده

 ماهاالنوبیس برای بررسی نرمال بودن چند متغیره 2d. شاخص 3جدول 
 2سطح معناداری  1سطح معناداری  ماهاالنوبیس 2d هاآزمودنی

87 821/42 001/0 022/0 

109 202/41 001/0 021/0 

108 301/42 001/0 001/0 

112 301/41 001/0 001/0 

182 212/42 001/0 001/0 

191 212/42 001/0 001/0 

113 102/42 001/0 001/0 

141 223/41 001/0 001/0 

128 993/40 001/0 001/0 

111 912/41 001/0 001/0 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

42 711/11 324/0 118/0 

120 711/11 324/0 123/0 

39 911/11 333/0 904/0 
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ی پرت موجود دادهد ماهاالنوبیس را برای بررسی عد 2d.  شاخص 3جدول   
شود، برای هیچ یک از موارد، سه شرط گونه که مشاهده میدهد. همانچندمتغیره نشان می

ماهاالنوبیس، در توزیع  2dتوان گفت که براساس مالک باشد، لذا میذکر شده برقرار نمی
 ی پرت چندمتغیره وجود ندارد.ها، دادهداده

 نرمال بودن -4
متغیره، وضعیت توزیع متغیره: در بررسی نرمال بودن تکالف( نرمال بودن تک

 های متغیرهای اصلی پژوهش، با استفادهموجود در مدل، یعنی مولفه متغیرهای مشاهده شده
(، 2002های کجی و کشیدگی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نظر کالین )از شاخص

، نشان 10تر از و قدر مطلق مقدار کشیدگی کوچک 3تر از قدرمطلق مقدار کجی کوچک
 (.1371باشد )هرینگتون، متغیره میها از نظر نرمال بودن تکاز عدم وجود مشکل داده

 ی برای بررسی نرمال بودن تک متغیرههای کجی و کشیدگشاخص .4جدول 
 کشیدگی کجی متغیرها

 38/0 -48/0 پرسشنامه تصویرسازی حرکتی
فه

مول
 ها

 24/0 -44/0 تصویرسازی دیداری درونی

 42/1 -23/1 تصویرسازی دیداری بیرونی

 71/1 -39/1 تصویرسازی حرکتی

حاضر در مدل ی های کجی و کشیدگی متغیرهای مشاهده شده:  شاخص4جدول  
شود، مقدار قدر مطلق کجی گونه که مشاهده میدهد. همانساختاری پژوهش را نشان می

نیست. همچنین، مقدار قدر مطلق کشیدگی برای  3برای هیچ کدام از متغیرها، بزرگتر از 
توان (، می2002نیست. بنابراین، براساس نظر کالین ) 10هیچ کدام از متغیرها، بزرگتر از 

 متغیره، اشکالی ندارد. نجام این تحلیل، از نظر نرمال بودن تکگفت ا
و  1ب( نرمال بودن چندمتغیره: برای بررسی نرمال بودن چندمتغیره، از ضریب ماردیا

(، مقادیر نسبت بحرانی بزرگتر از 1387نسبت بحرانی آن استفاده شد. براساس نظر قاسمی )
 شود. دمتغیره تلقی میبه عنوان تخطی از فرض نرمال بودن چن 28/2

                                                           
1. Mardia,s coefficient 
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 : ضریب ماردیا برای بررسی نرمال بودن چندمتغیره5جدول        

 نسبت بحرانی ضریب ماردیا 

 14/2 12/14 چندمتغیره

ی ضریب ماردیا و نسبت بحرانی آن برای متغیرهای پرسشنامه دهنده، نشان2جدول 
شود، مقدار مشاهده میگونه که باشد. همانهای آن میتصویرسازی حرکتی و مولفه

توان نتیجه گرفت که باشد. لذا میمی 14/2و نسبت بحرانی آن،  12/14ضریب ماردیا، 
  ی نرمال بودن چند متغیره با تقریب مناسبی، رعایت شده است. فرضیه

ای پیروی شده است. در برای آزمون برازش مدل، از رویکرد دو مرحله: برازش مدل
گیری و سپس، برازش مدل معادالت ساختاری، های اندازهزش مدلاین رویکرد، ابتدا برا
تواند منجر تبر، میگیری نامعهای اندازهگیرد. چرا که وارد شدن مدلمورد آزمون قرار می

 (.1387ی ساختاری گردد )قاسمی، به برازش ناقص مدل معادله
 گیریهای اندازهی اول: برازش مدلمرحله

گیری برای هر یک از متغیرهای تصویرسازی مدل اندازهدر این مرحله، برازش 
دیداری درونی، تصویرسازی دیداری بیرونی و تصویرسازی حرکتی انجام شده است. با 

ی حاضر در مدل، بر اساس نظر که در هیچ یک از متغیرهای مشاهده شدهتوجه به این
تخطی نشده است، لذا  متغیره و چندمتغیرهی نرمال بودن تک(، از مفروضه2002کالین )

انجام شده  1نماییگیری بر اساس روش حداکثر درستهای اندازهمحاسبات برازش مدل
های مختلف و متفاوتی از ها و مالکگیری، شاخصاست. برای بررسی برازش مدل اندازه

(، سه نوع 2001نظران ارائه شده است. در این پژوهش، بر اساس نظر براون )سوی صاحب
و نیز  4(RMSEAو مقتصد ) 3(IFIو  2CFI(، تطبیقی )CMINرازش مطلق )ب شاخص

(، مورد بررسی قرار گرفت )هرینگتون، 2002از نظر کالین ) CMIN/DFشاخص مقتصد 
خالصه شده  4-8ها در جدول های براون و کالین برای برازش مناسب داده(. مالک1371
 است.

                                                           
1. maximum liklehood 

2. Normed Fit Index (NFI) 

3. Comparative Fit Index(CFI)  

4. Root mean square Error of Approximation(RMSEA)  
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 مقتصد برای بررسی برازش مدلهای برازش مطلق، تطبیقی و شاخص .6جدول 
 مالک برازش مطلوب معادل فارسی عالمت اختصاری نوع شاخص

 داریکوچک بودن و عدم معنی کای اسکوئر CMIN مطلق

 تطبیقی
CFI یا بیشتر 72/0مقادیر نزدیک به  شاخص برازش تطبیقی 

IFI یا بیشتر 72/0مقادیر نزدیک به  لویس -شاخص توکر 

 مقتصد
RMSEA یا کمتر 01/0مقادیر نزدیک به  ریشه میانگین مربعات خطای برآورد 

CMIN/DF 2تا  1مقادیر بین  کای اسکوئر بهنجار شده 

 گیری تصویرسازی دیداری درونیبرازش مدل اندازه -

 

 
 استاندارد برآوردهای همراه به درونی دیداری تصویرسازی گیری¬اندازه مدل .1 شکل

گیری تصویرسازی دیداری درونی را به همراه برآوردهای اندازه مدل :1شکل  
 دهد.استاندارد نشان می
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 گیری تصویرسازی دیداری درونیهای برازش مدل اندازهشاخص .7 جدول
نوع 

 شاخص

عالمت 
 اختصاری

 معادل فارسی
 مالک برازش مطلوب

 (1371)هرینگتون، 
 اندازه

-معنی سطح

 داری

 کای اسکوئر CMIN مطلق
بودن و عدم کوچک 

 داریمعنی
29/3 172/0 

 تطبیقی
CFI شاخص برازش تطبیقی 

یا  72/0مقادیر نزدیک به 
 بیشتر

 ــــــ 77/0

IFI لویس -شاخص توکر 
یا  72/0مقادیر نزدیک به 

 بیشتر
 ــــــ 77/0

 RMSEA مقتصد
ریشه میانگین مربعات 

 خطای برآورد
یا  01/0مقادیر نزدیک به 

 کمتر
 ــــــ 029/0

CMIN/DF ــــــ 14/1 2تا  1مقادیر بین  کای اسکوئر بهنجار شده 

گیری تصویرسازی دیداری درونی را نشان های برازش مدل اندازه، شاخص9جدول 
اسکوئر شود، مقدار شاخص برازش مطلق کایگونه که مشاهده میدهد. همانمی

(CMIN برابر با ،)های برازش تطبیقی برای شاخصباشد. مقدار دار نمیبوده و معنی 29/3
CFI و برای شاخص  77/0، برابر باIFI ،77/0 هایباشد. همچنین، مقدار شاخصمی 

بنابراین، ؛ باشدمی CMIN/DF ،14/1و برای شاخص  RMSEA ،029/0مقتصد برای 
های گیری تصویرسازی دیداری درونی، برازش بسیار عالی و مطلوب را با دادهمدل اندازه

 دهد.نشان میتجربی 

 گیری تصویرسازی دیداری درونیبرآوردهای استاندارد بارهای عاملی مدل اندازه .8جدول 

 پارامتر
 برآورد مسیر

 داریمعنی سطح
 استاندارد 

 001/0 13/0 تصویرسازی دیداری درونی  2سوال  بار عاملی() المدا

 2سوال  بار عاملی() المدا
 

 001/0 92/0 تصویرسازی دیداری درونی

 8سوال  بار عاملی() المدا
 

 001/0 10/0 تصویرسازی دیداری درونی

 11سوال  بار عاملی() المدا
 

 001/0 91/0 تصویرسازی دیداری درونی

های تصویرسازی دیداری ، برآوردهای استاندارد ضرایب المدا را برای سوال8جدول 
باشند دار میی ضرایب، معنیشود، همهگونه که مشاهده میدهد. هماندرونی نشان می
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(001/0≥Pبا توجه به شاخص .) های برازش و نیز پارامترهای المدای به دست آمده، مدل
-، به عنوان مدل اندازه4-1گیری تصویرسازی دیداری بیرونی ارائه شده در شکل اندازه

 گیری تصویرسازی دیداری درونی در مدل تحلیل عاملی تاییدی وارد شد.
 گیری تصویرسازی دیداری بیرونیبرازش مدل اندازه -2

 
 استاندارد برآوردهای همراه به بیرونی دیداری تصویرسازی گیری¬اندازه مدل .2 شکل

گیری تصویرسازی دیداری بیرونی را به همراه برآوردهای ، مدل اندازه3شکل  
 دهد.استاندارد نشان می

 گیری تصویرسازی دیداری بیرونیهای برازش مدل اندازهشاخص .9جدول 

نوع 
 شاخص

عالمت 
 اختصاری

 معادل فارسی
 مالک برازش مطلوب

 (1371)هرینگتون، 
 اندازه

 سطح
-معنی

 داری

 کای اسکوئر CMIN مطلق
کوچک بودن و عدم 

 داریمعنی
94/0 171/0 

 تطبیقی
CFI شاخص برازش تطبیقی 

یا  72/0مقادیر نزدیک به 
 بیشتر

 ــــــ 00/1

IFI لویس -شاخص توکر 
یا  72/0مقادیر نزدیک به 

 بیشتر
 ــــــ 00/1

 RMSEA مقتصد
ریشه میانگین مربعات خطای 

 برآورد
یا  01/0مقادیر نزدیک به 

 کمتر
 ــــــ 001/0

CMIN/DF ــــــ 39/0 2تا  1مقادیر بین  کای اسکوئر بهنجار شده 

3 
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 تصویرسازی دیداری بیرونی را نشانگیری های برازش مدل اندازهشاخص :7جدول 
اسکوئر شود، مقدار شاخص برازش مطلق کایگونه که مشاهده میدهد. همانمی

(CMIN برابر با ،)های برازش تطبیقی برای باشد. مقدار شاخصدار نمیبوده و معنی 94/0
CFI و برای شاخص  00/1، برابر باIFI ،00/1 هایباشد. همچنین، مقدار شاخصمی 

بنابراین، ؛ باشدمی CMIN/DF ،39/0و برای شاخص  RMSEA ،001/0مقتصد برای 
های گیری تصویرسازی دیداری بیرونی، برازش بسیار عالی و مطلوب را با دادهمدل اندازه

 دهد.تجربی نشان می

 گیری تصویرسازی دیداری بیرونیبرآوردهای استاندارد بارهای عاملی مدل اندازه .11جدول 

 پارامتر
 برآورد مسیر

 داریمعنی سطح
 استاندارد 

 001/0 14/0 تصویرسازی دیداری بیرونی  3سوال  المدا)بار عاملی

 1سوال  المدا)بار عاملی
 

 001/0 17/0 تصویرسازی دیداری بیرونی

 7سوال  بار عاملی() المدا
 

 001/0 28/0 تصویرسازی دیداری بیرونی

 12 سوال بار عاملی() المدا
 

 001/0 20/0 تصویرسازی دیداری بیرونی

های تصویرسازی دیدی ، برآوردهای استاندارد ضرایب المدا را برای سوال10جدول 
باشند دار میی ضرایب، معنیشود، همهگونه که مشاهده میدهد. همانبیرونی نشان می

(001/0≥Pبا توجه به شاخص .) به دست آمده، مدل های برازش و نیز پارامترهای المدای
-، به عنوان مدل اندازه4-2گیری تصویرسازی دیداری بیرونی ارائه شده در شکل اندازه

 گیری تصویرسازی دیداری بیرونی در مدل تحلیل عاملی تاییدی وارد شد.

  



 747 /  .....تصویرسازی نامةپرسش فارسی نسخة سنجیروان هایویژگی

 

 گیری تصویرسازی حرکتیبرازش مدل اندازه -3

 
 ردهای استانداردگیری تصویرسازی حرکتی به همراه برآومدل اندازه .3شکل 

گیری تصویرسازی حرکتی را به همراه برآوردهای استاندارد نشان : مدل اندازه3شکل 
 دهد.می

 گیری تصویرسازی حرکتیهای برازش مدل اندازهشاخص.11جدول 

نوع 
 شاخص

عالمت 
 اختصاری

 معادل فارسی
 مالک برازش مطلوب

 (1371)هرینگتون، 
 اندازه

 سطح
-معنی

 داری

 کای اسکوئر CMIN مطلق
کوچک بودن و عدم 

 داریمعنی
20/1 221/0 

 تطبیقی
CFI شاخص برازش تطبیقی 

یا  72/0مقادیر نزدیک به 
 بیشتر

 ــــــ 77/0

IFI لویس -شاخص توکر 
یا  72/0مقادیر نزدیک به 

 بیشتر
 ــــــ 77/0

 RMSEA مقتصد
ریشه میانگین مربعات خطای 

 برآورد
یا  01/0مقادیر نزدیک به 

 کمتر
 ــــــ 020/0

CMIN/DF ــــــ 20/1 2تا  1مقادیر بین  کای اسکوئر بهنجار شده 

دهد. گیری تصویرسازی حرکتی را نشان میهای برازش مدل اندازه: شاخص11جدول 
(، برابر با CMINاسکوئر )شود، مقدار شاخص برازش مطلق کایگونه که مشاهده میهمان

 77/0، برابر با CFIهای برازش تطبیقی برای باشد. مقدار شاخصدار نمیبوده و معنی 20/1
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، RMSEAمقتصد برای  هایباشد. همچنین، مقدار شاخصمی IFI ،77/0و برای شاخص 
گیری بنابراین، مدل اندازه؛ باشدمی CMIN/DF ،20/1و برای شاخص  020/0

 دهد.جربی نشان میهای تتصویرسازی حرکتی، برازش بسیار عالی و مطلوب را با داده

 گیری تصویرسازی حرکتیبرآوردهای استاندارد بارهای عاملی مدل اندازه .12جدول 

 پارامتر
 برآورد مسیر

 داریمعنی سطح
 استاندارد 

 001/0 94/0 تصویرسازی حرکتی  1سوال  بار عاملی() المدا

 4سوال  بار عاملی() المدا
 

 001/0 21/0 تصویرسازی حرکتی

 9سوال  بار عاملی() المدا
 

 001/0 14/0 تصویرسازی حرکتی

 10سوال  بار عاملی() المدا
 

 001/0 91/0 تصویرسازی حرکتی

های تصویرسازی ، برآوردهای استاندارد ضرایب المدا را برای سوال12جدول 
باشند دار میی ضرایب، معنیشود، همهگونه که مشاهده میدهد. همانحرکتی نشان می

(001/0≥Pبا توجه به شاخص .) های برازش و نیز پارامترهای المدای به دست آمده، مدل
گیری ، به عنوان مدل اندازه4-3گیری تصویرسازی حرکتی ارائه شده در شکل اندازه

 تصویرسازی حرکتی در مدل تحلیل عاملی تاییدی وارد شد.
 ی دوم: برازش مدل تحلیل عاملی تاییدیمرحله

گیری، مدل تحلیل عاملی تاییدی به صورت شکل های اندازهزش و تایید مدلبعد از برا
های مورد نظر براون و کالین، طراحی شد. جهت برازش مدل در این مرحله، شاخص 4-4

 مورد بررسی قرار گرفت.
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 ی تصویرسازی حرکتی  به همراه برآوردهای استانداردمدل تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه .4شکل 

ی تصویرسازی حرکتی را به همراه ، مدل تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه4 شکل
گیری تایید شده های اندازهدهد. ابتدا این مدل بر اساس مدلبرآوردهای استاندارد نشان می

 های اصالحیی اول طراحی شد و بعد از انجام تحلیل، بر اساس شاخصدر مرحله

می تواند  9و  1های کوواریانس خطای سوال، مشخص شد که AMOSپیشنهادی توسط 
اند (، خاطر نشان کرده1788( و بنتلر )1789به برازش بهتر مدل کمک نماید. بنتلر و چو )

های واقعی متناسب ی خطاها در یک مدل، به ندرت با دادهکه ویژگی ناهمبسته بودن کلیه
ی تأییدی، نه تنها به اعتبار های تحلیل عاملاست. بنابراین، الحاق چنین خطاهایی در مدل

های مشاهده تری را از دادهگرایانهای نخواهد زد، بلکه بازنمایی واقععاملی پرسشنامه لطمه
(. بر این اساس بعد از اتصال 1371کند )بدری، مصرآبادی، پلنگی و فتحی، شده فراهم می
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ای برازش مورد ه، تحلیل دوباره انجام شده و شاخص9و  1های متغیرهای خطای سوال
 بررسی قرار گرفت.

 ی تصویرسازی حرکتیهای برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامهشاخص .13جدول 
نوع 

 شاخص

عالمت 
 اختصاری

 معادل فارسی
 مالک برازش مطلوب

 (1371)هرینگتون، 
 اندازه

-معنی سطح

 داری

 کای اسکوئر CMIN مطلق
کوچک بودن و عدم 

 داریمعنی
74/83 001/0 

 تطبیقی
CFI شاخص برازش تطبیقی 

یا  72/0مقادیر نزدیک به 
 بیشتر

 ــــــ 71/0

IFI لویس -شاخص توکر 
یا  72/0مقادیر نزدیک به 

 بیشتر
 ــــــ 71/0

 RMSEA مقتصد
ریشه میانگین مربعات خطای 

 برآورد
یا  01/0مقادیر نزدیک به 

 کمتر
 ــــــ 011/0

CMIN/DF ــــــ 91/1 2تا  1مقادیر بین  کای اسکوئر بهنجار شده 

ی تصویرسازی های برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه، شاخص13جدول 
-شود، مقدار شاخص برازش مطلق کایگونه که مشاهده میدهد. همانحرکتی را نشان می

دارای باشد، لذا بر این اساس، مدل دار نمیبوده و معنی 74/83(، برابر با CMINاسکوئر )
به شدت تحت  CMINی (، آماره1371اما بر اساس نظر هرینگتون )؛ برازش مطلوب نیست

گردد و با دار میهای بزرگ، تقریبا همواره معنیتاثیر حجم نمونه قرار دارد و در نمونه
های تطبیقی و ها را بررسی کرد، لذا باید شاخصتوان برازش مدل با دادهتکیه بر آن، نمی

 71/0، برابر با CFIهای برازش تطبیقی برای مورد توجه قرار داد. مقدار شاخصمقتصد را 
، RMSEAمقتصد برای  هایباشد. همچنین، مقدار شاخصمی IFI ،71/0و برای شاخص 

های بنابراین، بر اساس شاخص؛ باشدمی CMIN/DF ،91/1و برای شاخص  011/0
ی تصویرسازی حرکتی برازش بسیار نامهتطبیقی و مقتصد، مدل تحلیل عاملی تاییدی پرسش

 دهد.های تجربی نشان میعالی و مطلوب را با داده
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ی تصویرسازی برآوردهای استاندارد بارهای عاملی مدل تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه .14جدول 
 حرکتی

 پارامتر 
-معنی سطح برآورد مسیر

 استاندارد  داری

تصویرسازی دیداری 
 درونی

بار ) المدا
 عاملی(

  2سوال 
تصویرسازی دیداری 

 درونی
11/0 001/0 

بار ) المدا
 عاملی(

 2سوال 
 

تصویرسازی دیداری 
 درونی

91/0 001/0 

بار ) المدا
 عاملی(

 8سوال 
 

تصویرسازی دیداری 
 درونی

12/0 001/0 

بار ) المدا
 عاملی(

سوال 
11  

تصویرسازی دیداری 
 درونی

18/0 001/0 

دیداری  تصویرسازی
 بیرونی

بار ) المدا
 عاملی(

  3سوال 
تصویرسازی دیداری 

 بیرونی
11/0 001/0 

بار ) المدا
 عاملی(

 1سوال 
 

تصویرسازی دیداری 
 بیرونی

18/0 001/0 

بار ) المدا
 عاملی(

 7سوال 
 

تصویرسازی دیداری 
 بیرونی

11/0 001/0 

بار ) المدا
 عاملی(

سوال 
12  

تصویرسازی دیداری 
 بیرونی

21/0 001/0 

 تصویرسازی حرکتی

بار ) المدا
 عاملی(

 001/0 27/0 تصویرسازی حرکتی  1سوال 

بار ) المدا
 عاملی(

 4سوال 
 

 001/0 12/0 تصویرسازی حرکتی

بار ) المدا
 عاملی(

 9سوال 
 

 001/0 11/0 تصویرسازی حرکتی

بار ) المدا
 عاملی(

سوال 
10  

 001/0 12/0 تصویرسازی حرکتی
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ی های پرسشنامهبرآوردهای استاندارد ضرایب المدا را برای سوال :14جدول 
گونه که مشاهده دهد. همانتصویرسازی حرکتی در مدل تحلیل عاملی تاییدی نشان می

های برازش و (. با توجه به شاخصP≤001/0باشند )دار میی ضرایب، معنیشود، همهمی
گیری ی اندازهدست آمده، مدل تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامهنیز پارامترهای المدای به 

، به عنوان مدل تحلیل عاملی تاییدی نهایی، 4-4تصویرسازی حرکتی ارائه شده در شکل 
 ی ان مورد تایید است.مد نظر قرار گرفت و روایی سازه

 پایایی درونی پرسشنامه:

سازی ی تصویرن پایایی درونی پرسشنامه: مقدار آلفای کرانباخ محاسبه شده برای تعیی15 جدول
 های آنحرکتی و مولفه

 

 
 
 
 
 
 
 

ی پرسشنامه: ضریب آلفای کرانباخ را برای تعیین پایایی درونی 12جدول 
شود، ضریب گونه که مشاهده میدهد. همانهای آن نشان میتصویرسازی حرکتی و مولفه

و برای عامل تصویرسازی دیداری درونی برابر با  87/0آلفای کانباخ، برای کل پرسشنامه، 
و برای عامل تصویرسازی  92/0، برای عامل تصویرسازی دیداری بیرونی برابر با 17/0

توان گفت که ثبات باشند و لذا میباشد که در سطح قابل قبول میمی 91/0با  حرکتی برابر
 های آن مورد تایید است.سازی حرکتی و مولفهی تصویردرونی پرسشنامه

 برای بررسی این سوال، از روش بازآزمایی استفاده شد پایایی زمانی:
  

 هاگویه
مقدار 

 آلفا

 87/0 کل پرسشنامه

 17/0 تصویرسازی دیداری درونی 

 92/0 تصویرسازی دیداری بیرونی هامولفه

 91/0 تصویرسازی حرکتی 
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-ی تصویرضرایب همبستگی پیرسون محاسبه شده برای تعیین پایایی زمانی پرسشنامه .16جدول 

 سازی حرکتی
 ضریب همبستگی پیرسون بین دوبار اجرای پرسشنامه هاگویه

 88/0 کل پرسشنامه

 82/0 تصویرسازی دیداری درونی 

 89/0 تصویرسازی دیداری بیرونی هامولفه

 83/0 تصویرسازی حرکتی 

ی ضرایب همبستگی پیرسون را برای تعیین پایایی زمانی پرسشنامه 11جدول 
شود، ضریب گونه که مشاهده میدهد. همانهای آن نشان میتصویرسازی حرکتی و مولفه

و برای عامل تصویرسازی دیداری درونی  88/0همبستگی پیرسون، برای کل پرسشنامه، 
و برای عامل  89/0ونی برابر با ، برای عامل تصویرسازی دیداری بیر82/0برابر با 

توان باشند و لذا میباشد که در سطح قابل قبول میمی 83/0تصویرسازی حرکتی برابر با 
های آن از پایایی زمانی مناسبی سازی حرکتی و مولفهی تصویرگفت که پرسشنامه

 برخوردار است

 بحث و نتیجه گیری
قربانی و همکاران، شود )یزشی استفاده میناختی و انگاز تصویرسازی برای انواع دالیل ش

 -کالمی)کند که در یادگیری سازی ذهنی ببان می(. توضیح شناختی در مورد تصویر2013
شناختی( یک مهارت حرکتی، فعالیت شناختی زیادی وجود دارد و تصویر سازی ذهنی به 

( در 2001مگیل )گوی نیازهای اجرا کننده باشد. باتوجه به نظر راحتی می تواند پاسخ
کنم(( و ))حرکت بعدی چیست(( مراحل اولیه آموزش، فرد با سواالتی نظیر ))چه باید ب

تواند به راحتی و به دور از فشار فیزیکی پاسخگی این رو است و تصویرسازی میروبه
بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی ؛ (2013قربانی و همکاران،  (.سواالت باشد

در مطالعة  بود. اندر نوجوان 3-نامة تصویرسازی حرکتیسنجی پرسشهای روانویژگی
ج مورد ارزیابی قرار گرفت. در 3-تصویرسازی حرکتی  نامهرسشحاضر روایی محتوایی پ

ی های پرسشنامهبرای این منظور، از متخصصان درخواست شد تا نظر خود را راجع به گویه
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آمده، توافق دستبر اساس نتایج به جوانان اعالم کنند.نوتصویرسازی حرکتی در 
ها ی گویهی حاضر در پرسشنامه، بسیار باال بوده و همهگویه 12ی نظران برای همهصاحب

حاجی آبادی رستمی این نتایج با پژوهش  که .قبول بودنددارای روایی محتوایی قابل
تعیین روایی، های یکی دیگر از روشسو است. ( هم2012( و ویلیامز و همکاران )1370)

روایی سازه است. روایی سازه بدین معناست که یک آزمون، سازۀ مربوط را به چه میزان 
کنندۀ مفاهیم و ( و این سازه تا چه حد منعکس 1382هومن، ) کندگیری میاندازه
 ؛ استهای مدل تئوریکی است که سازۀ مربوطه و آزمون بر پایة آن واقع شده بینیپیش

ی سازه به عنوان اثبات ساختار تئوریکی و مفهومی آزمون از طریق شواهد بنابراین روای
تصویرسازی حرکتی  نامهپرسشبرای بررسی روایی سازۀ  شود.تحقیقی و نظری تعریف می

از تحلیل عاملی تأییدی با روش مدل یابی معادالت ساختاری استفاده شد.  جواناننودر  3-
شده را در حد بسیار باال و مطلوبی نتایج عوامل شناساییبررسی نتایج تحلیل عاملی تأییدی، 

ی اول طراحی گیری تائید شده در مرحلههای اندازهتأیید کرد. ابتدا این مدل بر اساس مدل
، AMOSپیشنهادی توسط  های اصالحیشد و بعد از انجام تحلیل، بر اساس شاخص

به برازش بهتر مدل کمک تواند می 9و  1های مشخص شد که کوواریانس خطای سؤال
اند که ویژگی ناهمبسته بودن (، خاطرنشان کرده1788( و بنتلر )1789نماید. بنتلر و چو )

های واقعی متناسب است. بنابراین، الحاق چنین ندرت با دادهی خطاها در یک مدل، بهکلیه
ای مه لطمهتنها به اعتبار عاملی پرسشناهای تحلیل عاملی تأییدی، نهخطاهایی در مدل

کند. بر این شده فراهم میهای مشاهدهتری را از دادهگرایانهنخواهد زد، بلکه بازنمایی واقع
-شده و شاخص، تحلیل دوباره انجام9و  1های اساس بعد از اتصال متغیرهای خطای سؤال

های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدی های برازش موردبررسی قرار گرفت. شاخص
شود، مقدار گونه که مشاهده میدهد. همانی تصویرسازی حرکتی را نشان میپرسشنامه

دار هست، لذا بر بوده و معنی 74/83(، برابر با CMINاسکوئر )شاخص برازش مطلق کای
 ی(، آماره1371این اساس، مدل دارای برازش مطلوب نیست؛ اما بر اساس نظر هرینگتون )

CMIN های بزرگ، تقریباً همواره قرار دارد و در نمونه شدت تحت تأثیر حجم نمونهبه
ها را بررسی کرد، لذا باید توان برازش مدل با دادهبر آن، نمی گردد و با تکیهدار میمعنی

های تطبیقی و مقتصد را موردتوجه قرارداد. شاخص برازش افزایشی که تا حدودی شاخص
آمده. دستبه 71/0این پژوهش  شبیه به شاخص برازش هنجاری بنتلر بونت است و در
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که تحت تاًثیر همبستگی بین متغیرهای حاضر در مدل  همچنین شاخص برازندگی تطبیقی
ها به مقادیر باالی شاخص برازش که ضرایب باالی همبستگی بین آننحویقرارداد، به
شده است که در گزارش 70/0انجامد، مقدار مطلوب این شاخص بیشتر از تطبیقی می

نامه آمده. در پژوهش اولیه که برای ساخت این پرسشدستبه 72/0وهش حاضر بیش از پژ
دست آمد که  به 78/0( صورت گرفت میزان این شاخص 2012توسط ویلیامز و همکاران )

تواند از موارد همسو با مقاالت قبل باشد. در حد بسیار باال و مطلوبی قرار این موضوع می
است.  های برازش، شاخص ریشه دوم مربعات خطای برآوردصدارند یکی دیگر از شاخ

ای سازی که تنها دارای برآورد نقطههای برازش دیگر در مدلبرخالف بسیاری از شاخص
توان با استفاده از محاسبه است؛ که میهستند این شاخص برای فواصل اطمینان نیز قابل

شده دارای برازش است یا ل تدوینآمده برای مددستها مشخص کرد که آیا مقدار بهآن
به دست آمد  01/0خیر، در پژوهش حاضر مقدارشاخص ریشه دوم مربعات خطای برآورد 

( میزان این 2012( قرار دارد. در پژوهش ویلیامز و همکاران )02/0 -07/0که در دامنه )
( قرار دارد. یکی دیگر از 03/0 -09/0به دست آمد که در دامنه ) 02/0شاخص 

-هست؛ بنابراین، بر اساس شاخص 2 تا 1، مقادیر بین CMIN/DFارزش های بر صشاخ

ی تصویرسازی حرکتی برازش های تطبیقی و مقتصد، مدل تحلیل عاملی تأییدی پرسشنامه
آمده از دستدهد. با توجه به مقادیر بههای تجربی نشان میبسیار عالی و مطلوب را با داده

قبولی نتیجه گرفت که ابزار موردنظر دارای روایی سازه قابل توانتحلیل عامل تأییدی می
( همسو 1374های قبلی ازجمله حجتی و همکاران )است؛ که نتایج این پژوهش با پژوهش

پایایی جز جدا نشدنی و تکمیل کنندۀ روایی است که عمدتاً به دقت نتایج حاصل  هست.
واقع پایایی شرط الزم برای روایی است،  کند. درگیری اشاره میاز آزمون یا وسیلة اندازه

یعنی برای اینکه یک آزمون روا باشد باید پایایی داشته باشد، ولی روایی برای پایایی 
شود، اما فهم نتایج های مختلفی ارزیابی می(. پایایی به شیوه1382هومن، ) نیستضروری 

پایایی است که نشأت گرفته از حاصله و بکارگیری درست آنها وابسته به فهم مبانی نظری 
تصویرسازی  نامهبرای بررسی ثبات درونی پرسشباشد. می تئوری کالسیک آزمون

از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در بررسی ثبات درونی  جواناننودر  3-حرکتی 
های آن از ثبات درونی مطلوب و مقیاسپرسشنامه نتایج نشان داد که کل پرسشنامه و خرده 

ای که ثبات درونی )ضریب آلفای کرونباخ( کل پرسشنامه گونهقبولی برخوردارند. بهابلق
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قبول است. همچنین ثبات درونی خرده مقیاس به دست آمد که در حد )باال( قابل 88/0
 89/0 یرونیبو خرده مقیاس دیداری  82/0و خرده مقیاس دیداری درونی  83/0حرکتی 

توان گفت که ثبات درونی باشند و لذا میخوب( میخیلی خوب )است که در سطح 
نتایج این تحقیق با  که های آن مورد تائید است؛سازی حرکتی و مؤلفهی تصویرپرسشنامه

(، سهرابی و همکاران 1774(، آتینزا و همکارانش )1374های حجتی و همکاران )یافته
قبولی را برای ابزارهای ابل(، که ثبات درونی ق1370(، حاجی بابایی و همکاران )1387)

ن پایایی زمانی در مرحله دوم برای به دست آورد کردند، همسو است.خود گزارش 
ترین نکته در به دست آزمایی با یک هفته فاصله استفاده شد. مهمپژوهش از روش باز

ر آوردن پایایی به روش باز آزمایی، استعداد انتقال اثر در فاصله اجرای دو آزمون است. اگ
آمده باعث دستآزمون دو اجرا به هم نزدیک باشد آشنایی آزمون که در مرحله اول به

شود. همچنین اگر فاصله دو اجرا زیاد باشد، در سهولت در اجرای دو آزمون می
هایی که تغییرات ناشی از رشد، آموزش و تجربه مطرح است بر نتایج آزمون دوم آزمون

تواند مصداق پیدا کند. در خصوص این آزمون می تأثیرگذار است که در این موضوع
هایی ها به علت اعتراض به سنجش دوم خصوصاً آزمونهمچنین عدم همکاری آزمودنی

اشتباه عمدی در آزمون دوم شود، کننده باشد ممکن است منجر بهگیر و خستهکه وقت
از ضریب  هرحال عوامل فوق در میزان ضریب همبستگی دخیل هستند. نتایج حاصلبه

ای نیز در بررسی پایایی زمانی پرسشنامه نشان داد که کل پرسشنامه و همبستگی درون طبقه
قبول است. و در حد )باال( قابل 88/0های آن از پایایی زمانی کل پرسشنامه خرده مقیاس

و دیداری  82/0و خرده مقیاس دیداری درونی  83/0همچنین پایایی خرده مقیاس حرکتی 
ی توان گفت که پرسشنامهباشند و لذا میقبول میاست که در سطح قابل 89/0بیرونی 
نتایج این  های آن از پایایی زمانی مناسبی برخوردار است؛ کهسازی حرکتی و مؤلفهتصویر

(، سهرابی و 1774(، آتینزا و همکارانش )1374های حجتی و همکاران )تحقیق با یافته
( که ثبات 2012(، ویلسون و همکاران )1370و همکاران )(، حاجی بابایی 1387همکاران )

-بنابراین نتایج به؛ قبولی را برای ابزارهای خود گزارش کردند، همسو استدرونی قابل

جوانان نو 3-نامة تصویرسازی حرکتیآمده از هر دو روش پایایی نشان داد که پرسشدست
طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد  برای جامعة ایرانی از پایایی الزم برخوردار است. به

خرده  3سؤال در  12بر اساس روایی سازه دارای  3-نامة تصویرسازی حرکتیکه پرسش
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های مختلف آماری مورد تأیید و شناسایی قرار مقیاس است که این عوامل توسط تحلیل
نامه بوده رسد عدم وجود عوامل فرهنگی یکی از دالیل تأیید این پرسشگرفت. به نظر می

 نامه را برای سنجش سه خردهاست. همچنین نتایج روایی همزمان نیز معتبر بودن این پرسش

مقیاس تصویرسازی حرکتی، تصویرسازی دیداری بیرونی و تصویرسازی دیداری درونی 
 کند.تأیید می

 منابع
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