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 چکیده

کودکان  حرکتی نامۀ تصویرسازیتعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسش انجام پژوهش حاضرهدف از 
ای انتخاب صورت تصادفی طبقهبودند، بهسال  12هفت تا  سنی نفر که در دامنۀ 250، منظوربود. بدین

. برای تعیین روایی سازه از ازی حرکتی کودکان را تکمیل کردندنامۀ تصویرسو نسخۀ فارسی پرسششدند 
ترتیب از ضریب آلفای کرونباخ همسانی درونی و پایایی زمانی به روش تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی

نامۀ تصویرسازی زمان از پرسشبرای تعیین روایی هم ،ای و همچنینطبقهضریب همبستگی درونو 
و شاخص  90/0از  بیشترسی.اف.آی و جی.اف.آی های شاخصکه نتایج نشان داد استفاده شد.  سه-حرکتی

در نتیجه این و  70/0بیشتر از ای طبقهیب آلفای کرونباخ و همبستگی درونا، ضر08/0کمتر از  مزیر
 کند.ایرانی تأیید می را در جامعۀ نامهپرسشو پایایی یی رواها و ضرایب، شاخص

 

پایایی، تصویرسازی حرکتی کودکان، تصویرسازی دیداری بیرونی، تصویرسازی دیداری  :هاکلیدواژه

 درونی، روایی
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 مقدمه
 عنی ساختن یک تصویری توانایی ارائۀ حرکت در ذهن؛

ای هیری فعالیتتوسعۀ عملکرد و یادگ ذهنی با هدف

و همکاران،  2گیولت)شده است حرکتی مهم شناخته

عنوان یک (. استفاده از تصویرسازی ذهنی به0220

ها و ای برای بهبود عملکرد در ورزشراهبرد مداخله

 ،بخشیبازیابی عملکرد توانایی حرکتی در توان

. اجرای (0220، 0نگ و ویلیامکامی)افزایش است روبه

ذهنی یک حرکت بدون انجام فیزیکی آن حرکت 

ساختاری پیچیده و  (2005، 3تی)جینیرود و دک

؛ هال و 2005، 4)وایت و هاردی چندوجهی است

 (. 2000، 5نمارتی

ا استفاده از تمامی حواس پژوهشگران تصویرسازی ر
وامل ع تن یک تجربه در نبودساخبرای ساختن یا دوباره

والی و )ند اهبیرونی توصیف کرد کنندةتحریک
ای چندحسی تجربه. تصویرسازی (0226، 6گرینلیف

ها در ورزش و ترین روشرایج شود وشناخته می
و  0بخشی برای تصویرسازی، تصویرسازی دیداریتوان

اشاره دارد حرکتی -. نمای حسیاست 0حرکتی-حسی
کند و که چگونه یک فرد حرکات را حس میبه این

های شامل آگاهی درونی از موقعیت و حرکات قسمت
ن و چگونگی ادراک نیرو و تلاش درحین مختلف بد

به آنچه که فرد اشاره دارد نمای دیداری حرکت است. 
 کالو و) مثال اندازه، شکل و بزرگی( بیند )برایمی

تواند شامل می. تصور ذهنی از یک عمل (0225، 0واترز

                                                           
1. Guillot  

2. Cumming & Williams 

3. Jeannerod & Decety 

4. White & Hardy 

5. Hall & Martin 

6. Vealey & Greenleaf 

7. visual 

8. kinesthetic 

9. Callow & Waters 

شد: بعد درونی )یا اول شخص( و عدهای مختلفی باب
. (2005وایت و هاردی، )عد بیرونی )یا سوم شخص( ب

ی حرکت-تواند از بعد درونی در نمای حسییک فرد می
اوینو و )مکیا در نمای دیداری استفاده کند 

در بُعد بیرونی، فرد خود را . (0220، 22رابرتسون
در بیند. در این حالت، افراد صورت سوم شخص میبه

ر فعالیت را د جایگاه شخص بیننده قرار دارند؛ گویی
 ؛(0220، 22)هولمز کاملزبینند می از بدن خود خارج

گنجد تا روش در روش دیداری میاین بعد  ،بنابراین
)مارتینی، کارتر، یوکسون، کامینگ و حرکتی -حسی
 .(0226، 20ماریاستی

 تصویرسازی حرکتی در کودکانانایی ارزیابی تودربارة 
انجام  یپژوهش که در بزرگسالان بررسی شدهایاندازهبه

ر دانیم کودکان قادمیاست که حالی این دراست.  نشده
، 23گابرد) استفاده از تصورات حرکتی هستندبه ساختن و 

 های تصویرسازی. تاکنون دربارة توانایی(0220
 ۀکودکان اطلاعات بسیار کمی داریم و آنچه درزمین

لی ، از سه راه کدانیمتوانایی تصویرسازی کودکان می
سنجی ذهنی و دست آمده است: چرخش ذهنی، وقتبه

؛ 0220، 24هیرمانس، هیلسن و فیزنامه )پرسش
وانایی تصویرسازی . ت(0220اوینو و رابرتسون، مک

یابد سال رشد می 20تا  حرکتی در سنین هفت
. (0220، 25برگس، تسوپَس، ویلسون و اسمیت)کاین

رشد رابطۀ زمینۀ رسد که پژوهشگران درنظر میبه
ه فزایش سن و تجربتوانایی تصویرسازی حرکتی با ا

با . (0220برگس و همکاران، )کاین نظر دارنداتفاق

10. McAvinue & Robertson 

11. Holmes & Calmels 

12. Martini, Carter, Yoxon, Cumming 

& Ste-Marie 

13. Gabbard 

14. Heremans, Helsen & Feys 

15. Caeyenberghs, Tsoupas, Wilson & 

Smits-Engelsman 
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انجام هرگونه عمل  ی بهنیازنامه استفاده از یک پرسش
 توانایی تصویرسازی برای ارزیابی فیزیکی و آزمون

امۀ نها، پرسشخلاف سایر روش. برحرکتی نیست
لید سادگی تو اطلاعاتی درزمینۀ تصویرسازی حرکتی

وجه به ت با ،هاتصویرسازی و میزان واقعیت و پویایی آن
 نیمارتی)آورد فراهم می شدهنمای تصویرسازی استفاده

ا ب تصویرسازی. توانایی یک فرد در (0226و همکاران، 
د. کنتوجه به روش اتخاذشده برای تصور تغییر می

حرکتی -دیداری و حسی هایسازییرواقع، تصودر
و تفاوت را  ی از مغز را فعال کردهمشخص هایبخش

بنابراین،  ؛(0220و همکاران،  گیولت)کنند ایجاد می
کودکان هنگام  های مختلفی کهوجه به روشت

هم ، برای فگیرندکار میها را بهتصویرسازی حرکات آن
ثال، م برای تصویرسازی حرکتی ضروری است؛یی توانا

های حرکتی، حرکتی برای توسعۀ مهارت-نمای حسی
 ،از دارندتری نیویژه حرکاتی که کنترل حرکتی بیشبه

 ییگیری توانارو، اندازه؛ ازاین(0223، 2)فریمهم است 
ه دادن توانایی مربوط بتصویرسازی باید قادر به تمایز

حرکتی باشد. -و حسی اریهای تصویرسازی دیدروش
گی قادر به تصویرسازی سال هفت کودکان در سن

)اسکورا، وینتر و عد درونی هستند حرکتی از ب
دی های رشتفاوتو همچنین،  (0220، 0پاپاکسانتیس

شده ازطریق چشم )که در استفاده از اطلاعات دریافت
رونی بر بی عدهای مختلف درونی یاوسیلۀ بتوانند بهمی

( رندطریق دیداری اثر بگذاتوانایی تصویرسازی از
نامۀ پرسش وجود دارند؛ بنابراین، (0220د، )گابار

ی حرکتی مربوط به کودکان باید هر دو بعد تصویرساز
همکاران، )مارتینی و داشته باشد بیرونی را  درونی و

0226 .) 
های انسانی توانایی تصویرسازی ذهنی یکی از ظرفیت

شود و مهارتی است که گرفته میفرااست که با تمرین 

                                                           
1. Féry 
2. Skoura, Vinter & Papaxanthis 

 یی تصویرسازی. توانادر عملکرد ورزشکار تأثیر دارد
یعنی مرکز  ؛راست مغز بیشتر به عملکرد نیمکرة

 شود. تصویرسازی ذهنی تجربۀتصورات ما مربوط می
که طورینی مهارت یا حرکت در ذهن است؛ بهدرو

وقایع توسط شخص در ذهن فراخوانی و بازآفرینی 
اغلب اوقات  پژوهشگران. (0225اده، زیداله)د نشومی

، توانایی ها و مداخلاتقبل از انجام پژوهش
ها گزینش آن کنندگان را برایتصویرسازی شرکت

افراد  ،زیرا ؛(0220، 3)کامینگ و رَمزیکنند بررسی می
با توانایی تصویرسازی بالا نشان دادند که عملکرد 
بهتری نسبت به همتایان خود با تصویرسازی پایین 

این . (2006، 4)گاس، هال، بوکولز و فیشبورنداشتند 
نجند ستوانایی تصویرسازی حرکتی را میها نامهپرسش

اقدامی  وناند. تاکنتأیید رسیدهو تنها برای بزرگسالان به
نامۀ توانایی پرسش بیساخت و هنجاریا برای

ت. با اس برای کودکان انجام نشدهحرکتی صویرسازی ت
توجه به تفاوت احتمالی رشدی که در توانایی 

در اولین گام افتد، تصویرسازی در کودکان اتفاق می
درک تأثیر تفاوت رشدی در اجرا و یادگیری  مهم برای

گیری توانایی تصویرسازی باید اندازه ،حرکتی کودکان
و همکاران،  مارتینی)در کودکان را توسعه دهیم 

توانایی تصویرسازی مشخص  ؛ بنابراین، رشد(0226
نایی علت پیشرفت در تواآیا واقعاً بهنیست که 

 علت رشد در تواناییتصویرسازی حرکتی است یا به
. (0226و همکاران،  مارتینی)باشد میارتباطی و زمانی 

نامۀ بزرگسالان برای پرسش طورکلی، استفاده ازبه
 ستکودکان ممکن ا ساز است؛ زیرا،کودکان مشکل

نامه از پرسشتمام کلمات و مفاهیم و نیز آنچه را که 
)استادولیس، درک نکنند  کند،درخواست میها آن

3. Cumming & Ramsey 

4. Goss, Hall, Buckolz & Fishburne 

                                                           
 

file:///C:/Users/mohammad/Desktop/aali1.revised1docx%23_ENREF_19
file:///C:/Users/mohammad/Desktop/aali1.revised1docx%23_ENREF_10
file:///C:/Users/mohammad/Desktop/aali1.revised1docx%23_ENREF_10
file:///C:/Users/mohammad/Desktop/aali1.revised1docx%23_ENREF_28
file:///C:/Users/mohammad/Desktop/aali1.revised1docx%23_ENREF_28
file:///C:/Users/mohammad/Desktop/aali1.revised1docx%23_ENREF_19
file:///C:/Users/mohammad/Desktop/aali1.revised1docx%23_ENREF_19
file:///C:/Users/mohammad/Desktop/aali1.revised1docx%23_ENREF_19
file:///C:/Users/mohammad/Desktop/aali1.revised1docx%23_ENREF_19


 7231، بهار 32شناسی ورزشی، شمارة مطالعات روان                                                                                 771

، تک. تک(0220، 2کراکن، ایدسون و سِوِرانسمک
 از نشان دادند که استفاده( 0220) 0جان-زینسر و اس

. اعتبار نداردنامۀ بزرگسالان برای کودکان پرسش
تم پیچیدگی سیس ، کودکان مشکلاتی را ازجملهواقعدر

وضوح تصاویرشان در  نامه وطول پرسش، امتیاز دهی
لات مشک هااین گزارش .گزارش کردندها پاسخ به سؤال

زرگسالان نامۀ بپرسش مفهومی و کلامی را در استفاده از
و  ستادولیسا)د ندهگروه کودکان نشان می ایبر

مارتینی و همکاران  اساس،؛ براین(0220همکاران، 
نامۀ تصویرسازی پرسش( برای رفع نواقص 0226)

ا ای رشده، نسخۀ اصلاحمربوط به سن 3سه-حرکتی
 4تصویرسازی حرکتی کودکان نامۀعنوان پرسشبه

دادن دادند و اعتبارسنجی کردند. فرایند انطباقتوسعه 
 -ازطریق الف سه-زی حرکتینامۀ تصویرساپرسش

با  اعتبارسنجی -و ب کودک 02شناختی با  مصاحبۀ
کودک با ساختار عاملی ازطریق روش تحلیل  026

و همکاران،  مارتینی)متغیره بررسی شد عاملی چند
0226) . 

های فردی در توانایی تصویرسازی سبب گسترة تفاوت
وانایی تصویرسازی بیش از هر گیری تاندازهکه شود می

ر دتصویرسازی انجام گیرد.  یتمرین پژوهش یا برنامۀ
شدة تصویرسازی نظرنامۀ تجدیدپرسش ، سهرابیایران

پژوهشی پژوهشکدة را درقالب طرح  5ذهنی حرکت
ت و اس بدنی و علوم ورزشی اعتباریابی کردهتربیت

 هس-نامۀ تصویرسازی حرکتیپرسشحجتی  ،همچنین
ۀ تصویرسازی ناماما پرسش ؛است را اعتباریابی کرده

ازی جدید و تکمیلی تصویرس حرکتی کودکان که نسخۀ
 و است سه-نامۀ تصویرسازی حرکتیپرسشحرکت 

نامه را برای کودکان توانسته است نواقص این پرسش
پوشش قرار دهد، تاکنون در ایران اعتباریابی نشده تحت

                                                           
1. Stadulis, MacCracken, Eidson & 

Severance 
2. Taktek, Zinsser & St-John 
3. Movement Imagery Questionnaire-3 

رای س به زبان انگلیسی و باصلی این مقیا نسخۀ. است
ساخته شده است. برای استفاده از این ابزار  کانادا جامعۀ

فرهنگی هرکشور که قصد -های بومیباید جنبه
نظر گرفته شود. نامه را دارد، درن پرسشاستفاده از ای

ام تعبیرهایی که هنگءبرای پیشگیری از سو ،همچنین
د، ندهمی شناختی رویهای رواننامهاستفاده از پرسش

داشتن  ،زیرا ها کاملاً روشن باشد؛باید روایی و پایایی آن
مفاهیم آماری و درک مفهوم روایی  دانش کافی دربارة

 گیری دربارة نتایج ضروری است؛و پایایی در تصمیم
مبنای انجام هر پژوهشی استفاده که ییآنجان، ازبنابرای

ر یست و توضیح و تفسا گیری روا و پایااز ابزارهای اندازه
تگی شده بسکارگرفتهنتایج پژوهش به روایی ابزار به

ای که از آن نامهدارد، پژوهشگر باید از روایی پرسش
زاده، حمایت طلب )مقدم باشد مطمئن کنداستفاده می
کتی تصویرسازی حر نامۀپرسش .(0220، و مهرصفر

ای نامهپرسش برای بزرگسالان تأیید شده است؛ اما
ویرسازی حرکتی کودکان وجود گیری تصبرای اندازه

که در گذشته انجام  هایی، پژوهشبنابراین ندارد؛
نظر قابلیت اند، روی افرادی بودند که ازشده

اند؛ تصویرسازی ذهنی با یکدیگر متفاوت بوده
ها از ابتدا ناهمگن انتخاب آزمودنی اساس،براین

تعیین پژوهش حاضر با هدف  ،نتیجهدر ؛اندشدهمی
سازی صویرنامۀ تروایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسش

پی پاسخ به این سؤال حرکتی کودکان انجام شد و در
امه از روایی و نبود که آیا ترجمۀ فارسی این پرسش

میان ورزشکاران ایرانی برخوردار است پایایی مناسبی در
 یا خیر؟

 

 

4. Movement Imagery Questionnaire 
for Children 

5. Revised Movement Imagery 

Questionnaire 
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 پژوهش شناسيروش
حاضر به توسعه و استانداردسازی نسخۀ فارسی  پژوهش

 تصویرسازی حرکتی کودکان در جامعۀ نامۀپرسش

و  میدانی صورتها بهآوری دادهپردازد. جمعایرانی می

است. روش این نامه بوده ابزار پرسشبا استفاده از 

ررسی به باست که  پیمایشی -نوع توصیفی، ازپژوهش

بتنی م تحلیل عاملی تأییدیساختار عاملی با استفاده از 

بر مدل معادلات ساختاری و تعیین میزان ثبات آن 

 پردازد. می

آموزان دختر جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل دانش
علت نداشتن سال است. به 0-20و پسر در دامنۀ سنی 

جامعه، انتخاب حجم نمونه  اطلاع از حجم دقیق و واقعی
انجام شد. در مطالعات  پژوهشحسب نوع هدف بر

حاوی  نامۀپرسش نیاز درنمونۀ موردتحلیل عاملی، 
ازای هر گویه آزمودنی به 22-25، گویه 02از  بیشتر

ر نامۀ کمتپیشنهاد شده و در پرسشنامه )سؤال( پرسش
ازای هر گویه آزمودنی به 25-02، گویه 02از 

 هکاست. با توجه به این نامه پیشنهاد گردیدهپرسش
گویه )سؤال(  20 نامۀ موردبررسی در این مطالعهپرسش

 242نفر دختر،  222نفر ) 052 پژوهشاین  نمونۀ دارد،
عداد ، تحاضر پژوهشاما در  نفر پسر( درنظر گرفته شد؛

ت. گرفته شده اسدرنظر  دهندگان بیشتر از نمونهپاسخ
ای ازمیان صورت تصادفی طبقهها بهانتخاب نمونه

 مطالعۀ حاضر نمونۀ مدارس انجام شد؛ بنابراین،
یابی معادلات ساختاری ن مدلبراساس نظر متخصصا

 ؛0222 ،2کلاین)شود مناسب قلمداد میحجم نمونه، 
 .(0222هومن، 

 هاگردآوری داده ةشیوابزار و 
 نامۀ تصویرسازی حرکتی کودکانپرسش

ۀ نامپرسششدة نامه نسخۀ اصلاحاین پرسش
 مارتینی و همکاراناست که  سه-تصویرسازی حرکتی

                                                           
 

نامه، درک بهتر مفاهیم و لغات پرسش با هدف (0226)
نامه یکی از اولین . این پرسشاندبرای کودکان ساخته

توانایی تصویرسازی در  گیریهای اندازهنامهپرسش
کودکان است و توانایی تصویرسازی دیداری بیرونی، 

 رسازی حرکتی راتصویرسازی دیداری درونی و تصوی
قبول زمان و ساختار قابلکه دارای اعتبار هم سنجدمی

تحلیل عاملی تأییدی همبستگی بین است. 
است که نامه نشان داده های پرسشمقیاسخرده

و  بین تصویرسای دیداری درونی بیشترین همبستگی
بین تصویرسازی دیداری بیرونی و  و سپس، حرکتی

داری ویرسازی دیدرونی و کمترین همبستگی بین تص
-روش آزمون . همچنین، بابیرونی و حرکتی وجود دارد

برای تصویرسازی حرکتی، تصویرسازی  ،آزمون مجدد
ایی پای ،دیداری بیرونیدیداری درونی و تصویرسازی 

نامه ها را گزارش کردند. این پرسشمقیاسلای خردهبا
 ،کلیرطوقبولی برخودار است. بهاز ثبات جنسیت قابل

سؤال است که  20نامه شامل این پرسش
)مارتینی و همکاران،  مقیاس چهار گویه داردهرخرده

0226). 
برای درک تصویرسازی دیداری ، نامهپرسشبراساس 

خواهد که حرکت از کودک می ، آزمونگردرونی
آزمونگر  ،نظر گیرد. سپسزدن به توپ را درشوت

این حرکت را کودک درک کند که اطمینان حاصل می
حرکت را طوری تصور کند خواهد می کرده است و از او

خواهد کند و از او میکه گویی با چشمان خود نگاه می
رونی را از روی که تصویر مربوط به تصویرسازی د

ه انتخاب کند. اگر انتخاب نامپرسشتصاویر موجود در 
 دهد، توضیحات لازم را به وی میبود کودک نادرست

دهد. برای درک نشان می و تصویر درست را به او
از کودک آزمونگر  ،تصویرسازی دیداری بیرونی

نظر گیرد. زدن به توپ را درخواهد که حرکت شوتمی
این کودک کند که طمینان حاصل میآزمونگر اپس، س

1. Kline 
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 خواهداز او می در ادامهحرکت را درک کرده است. 
ردن کرکت را طوری تصور کند که گویی درحال نگاهح

خواهد که تصویر به خود در یک فیلم است و از او می
د در موجو مربوط به تصویرسازی بیرونی را از تصاویر

 نادرست تخاب کودکاگر ان نامه انتخاب کند.پرسش
دهد و عکس ، آزمونگر توضیحات لازم را به وی میبود

، درمدت گرفتن آزموندهد. میدرست را به او نشان 
. برای درک استکودک  دید درنامه تصاویر پرسش

خواهد خود می ، آزمونگر از کودکتصویرسازی حرکتی
 زدن به توپ فوتبال تصور کند و دربارةرا درحال ضربه
های خود هنگام تصویرسازی توضیح عضلات و اندام

 ندکمیراهنمایی به کودک  ، آزمونگرصورت نیازد. درده
 که از تصویرسازی درک درستی داشته باشد.

نامه براساس مقیاس امتیازدهی این پرسش نحوة

است. برای درک ارتباط بین  2ارزشی لیکرتهفت

ز او تصویرسازی، کودک سه تصویر  مقیاس لیکرت

وان آلود، لیوان پر از آب کدر و لیپر از آب گل لیوان

از او  آزمونگر خود دارد. یروهروبخالی و تمیز را 

زدن به توپ فوتبال خواهد که خود را درحال شوتمی

، بیان کند که تصویر سپس تصور کند. ،هابین لیواناز

و  قدار سختیبین کدام لیوان تصور کرده است و مرا از

 روی . کودک باید به پاسخ خودپرسدمیآسانی را از او 

مقیاس اشاره کند. با توجه به این کار آزمونگر نسبت به 

درک تصویرسازی و مقیاس لیکرت اطمینان حاصل 

 کند.می

جای هبنامه در این پرسشکودکان، توجه کم سبب به

رونی نداز بیاسعی کنید خود را از چشم»استفاده از جملۀ 

ا سعی کنید خود ر»، جملۀ «درحال انجام حرکت ببینید

                                                           
1. Likert  
2. Smith, Smoll, Cumming & 

Grossbard 
3. Williams 

خود را در یک  زدن ببینید گوییی شوتحال اجرادر

 استفاده شده است. «بینیدفیلم می

 سه-نامۀ تصویرسازی حرکتیپرسش

ی بررسی روای نامۀ تصویرسازی حرکتی برایاز پرسش
)اسمیت، اسمول، کامینگ و زمان استفاده شد هم

و همکاران  3زنتایج پژوهش ویلیام .(0226، 0گراسبارد
نامه دارای روایی سازة ( نشان داد این پرسش0220)

ضریب شاخص برازندگی  هایار خوبی است. آنبس
و  00/2 را4شاخص توکر لوییس ،00/2را  ایمقایسه

 کردندبرآورد را شاخص ریشۀ میانگین مجموع مجذور 
برای خرده را زمان مناسبی روایی هم ،و همچنین

حجتی، ) نامه گزارش کردنداین پرسشهای مقیاس
 .(0226واعظ موسوی و خبیری، 

مقیاس سؤال و سه خرده 20نامه شامل پرسشاین 
تصویرسازی دیداری بیرونی، تصویرسازی دیداری 

 امتیازدهی رونی و تصویرسازی حرکتی است. نحوةد
ارزشی لیکرت نامه براساس مقیاس هفتاین پرسش

 .خیلی آسان( است =خیلی سخت تا هفت  =یک )
 در ایراننامه را این پرسش( 0226حجتی و همکاران )

بررسی و تأیید  سال 32تا  20روی دانشجویان ورزشکار 
ها نشان داد که نسبت مجذور آننتایج پژوهش . کردند
شاخص برازش ، 60/0دو به درجات آزادی کای

 5، شاخص برازش افزایشی06/2 هنجاری بنتلر بونت
و شاخص رمزی  00/2بیقی ، شاخص برازش تط00/2
برای  را زمانروایی هم ،همچنیناست.  20/2

، 52/2های تصویرسازی حرکتی مقیاسخرده
و تصویرسازی  42/2تصویرسازی دیداری درونی 

گزارش  30/2ا ضریب همبستگی دیداری بیرونی ب
 مقیاس حرکتیبراین، ثبات درونی خردهکردند. افزون

مقیاس و خرده 00/2مقیاس دیداری درونی ، خرده00/2

4. Tucker-Lewis fit index (TLI) 
5. IFI 
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و  است که درحد مطلوب 00/2دیداری بیرونی 
دست هب 05/2نامه پرسش پایایی قبول قرار دارند.قابل

، حجتی و همکاران) قبول استآمد که درحد قابل
0226). 

کردن پژوهش حاضر، ابتدا طی مکاتباتی برای اجرایی
نامۀ تصویرسازی با گروه پژوهشی سازندة پرسش

 ترتیب،بدینو گرفته شد حرکتی کودکان، اجازه 
نامه ، پرسشاجرای پژوهش فراهم شد. سپس مقدمات

به زبان فارسی  2بازترجمه –با استفاده از روش ترجمه
برگردان گردید. ترجمه براساس مطالعات قبلی و 

ه در این زمینه انجام گرفت. گرفتهای صورتتوصیه
پژوهشگران این مطالعه و دو متخصص منظور، بدین

را به زبان فارسی نظر نامۀ موردپرسشزبان انگلیسی 
برای  ،در یک جلسۀ هماهنگی . سپستهیه کردند

ند. در ها مطابقت داده شدترجمه ،تدوین نسخۀ اولیه
مرحلۀ بعد، ترجمۀ معکوس با نسخۀ اصلی مطابقت داده 

نامۀ برگردان فارسی پرسش شد و از درستی
 .ازی حرکتی کودکان اطمینان حاصل گردیدتصویرس

کمی و کیفی، پس از  0برای سنجش روایی محتوایی
نفر از افراد خبره در رشتۀ  22ترجمه،  تأیید درستی

سی شناروان و علوم ورزشی که در حیطۀ بدنیتربیت
ها نامه، پرسشورزش و رفتار حرکتی تخصص داشتند

و شاخص روایی  3تعیین نسبت روایی محتوا را برای
 ایی محتوا ونسبت رو ،تکمیل کردند و سپس 4محتوا

 شاخص روایی محتوا محاسبه شد.
 ای عباراتدر بهام برای یافتن ا روایی صوری کیفی

 که شد انجام کلمات معانی و ترجمۀ در نارسایی وجود

 در جزئی تغییراتی صورتبه نمتخصصا نظرهای

البته، برای رفع اشکالات  .شد اعمال نامهپرسش
کوچک توزیع و ای نامه در نمونهپرسشاحتمالی، 

تکمیل گردید )مطالعۀ مقدماتی( و برای بررسی 

                                                           
1. Translation-Back Translation 

2. Content Validity 

3. Content Validity Ratio 

4. Content Validity Index 

کودکان، برخی ها برای بودن بیشتر سؤالدرکقابل
 .ها اصلاح شدند و تغییرات نهایی اعمال گردیدسؤال
ز گروه همکاران پژوهش برای ها، اگردآوری داده برای

نامه( در آوری پرسشسازی اجرا )توزیع و جمعیکسان
و موارد مهم در اجرای طرح  جامعۀ هدف دعوت شد

صورت داوطلبانه بود. بعد . مشارکت کودکان بهمرور شد
 02تعداد معینی ) نامهتعیین ثبات پرسش آن، برایاز 

خاب نتدسترس اگیری درپسر( به روش نمونه 02ر، دخت
 مشخص )دو هفته(زمانی  شدند و در دو نوبت با فاصلۀ

نامه آوری پرسشجمع کردند. ها را تکمیلنامهپرسش
مربی  ها و با نظارتدر گروه کودک با رضایت والدین آن

، به والدین و معلمان مدارس انجام شد. همچنین
ها نآ ندگان اطمینان داده شد که پاسخ کودکاندهپاسخ

و تنها برای اهداف پژوهشی از این  محرمانه خواهد بود
 ،. در این پژوهششودبهره گرفته می هانامهپرسشن
یند توزیع در فرا 5آوردن روایی اکولوژیکدستهبرای ب

دهندگان سخها سعی شد پانامهسشو تکمیل پر
نامه را در ساعت، محل و شرایط یکسان و پرسش
 .(0220زاده و همکاران، )مقدم تکمیل کنند مناسب

 

 هاپردازش داده روش
 امه، اطلاعات موجودنآوری پرسشپس از جمع

 تحلیل شد. از آمار توصیفی برای محاسبۀوتجزیه
ها و بیان بندی دادهطبقه ها، رسم نمودار،فراوانی
دگی و مرکزی استفاده شد. برای های پراکنشاخص

وا و های نسبت روایی محتاز شاخصبررسی روایی، 
 روایی ،. همچنینشاخص روایی محتوا استفاده گردید

 .عاملی تأییدی برازش شد تحلیل سازه با استفاده از
ه از روش نامه نیز با استفادهمسانی درونی پرسش

. پایایی زمانی شدضریب آلفای کرونباخ تحلیل 
ای طبقهازطریق آزمون همبستگی درون نامه نیزپرسش

5. Ecological Validity 
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ن زمابرای بررسی روایی هم ،. همچنینارزیابی گردید
 از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

 هایافته

 شناختیویژگی جمعیت

 56نفر ) 242 ،نفر افراد مورد مطالعه 052از مجموع 

 درصد( دختر بودند. 44نفر ) 222پسر و درصد( 
 

 اساس جنسیتها برفراوانی آزمودنی .7جدول 
 درصد تعداد جنسیت

 %56 242 پسر
 %44 222 دختر

 %222 052 کل افراد
 

 

بین متخصصان معادلات ساختاری، توافق کلی  در
های برازندگی برآورد یک از شاخصکه کدامدربارة این

 ندارد؛ بنابراین،، وجود دنکنبهتری از مدل فراهم می
شود ترکیبی از سه تا چهار شاخص گزارش پیشنهاد می

حاضر نتیجه، در پژوهش ؛ در(2000، 2هو و بنتلرشود )
های صبین شاخ، ازراستا با مطالعات تحلیل عاملیو هم

، 0آزادی دو به درجۀهای نسبت خیبرازندگی شاخص
، شاخص 3تقریب شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد

، شاخص برازندگی 4ماندهریشۀ میانگین مجذور باقی
، شاخص 6، شاخص نیکویی برازش انطباقی5ایمقایسه

و شاخص نیکویی  0لر بونتهنجار بنتبرازندگی غیر
 ها، یک مدلوتحلیل دادهاستفاده شد. در تجزیه 0برازش

لگوی نسخۀ اصلی شکل داده شد )شکل اساس ابر
نامۀ نتایج تحلیل عاملی تأییدی پرسش یک(. جدول دو

 تصویرسازی حرکتی برای کودکان را در مدل
دهد. متخصصان برای نشان می گیریاندازه

ی برش متفاوتی را ارائه هاملاک های برازندگیشاخص
های شاخص برازندگی در شاخص ،برای مثال اند؛کرده

رازش انطباقی، شاخص ای، شاخص نیکویی بمقایسه
هنجار بنتلر بونت و شاخص نیکویی برازندگی غیر

ت، اس ها بین صفر و یککه دامنۀ تغییرات آن برازش
ل، دة برازش نسبی مددهننشان 05/2مقادیر بیشتر از 

ندة برازندگی خوب و دهنشان 02/2مقادیر بیشتر از 
دهندة برازندگی عالی مدل نشان 05/2 مقادیر بیشتر از

ریشۀ میانگین شاخص  هایهستند. برای شاخص
تقریب و شاخص ریشۀ میانگین مجذور  مجذور برآورد

قبول دهندة قابلنشان 20/2ز مقادیر کمتر ا ،ماندهباقی
دهندة نشان 26/2مقادیر کمتر از بودن مدل و و معقول

دو یک مدل مناسب است. درمورد شاخص نسبت خی
قبول وجود ، توافقی دربارة مقادیر قابلآزادی به درجۀ

 به سه را برایپژوهشگران مقادیر نزدیک  ندارد. برخی
 دانند.آن مناسب می

 

 

 

 

 

                                                           
1. Hu & Bentler 

2. Chi- Square /Degree of Freedom 
3. Root Mean Square Error of 

Approximation 

4. Root Mean Square Residual 

5. Comparative Fit Index 

6. Adjusted Goodness of Fit Index 

7. Non- Normed fit index 

8. Goodness of Fit Index 
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 تحلیل عاملی تأییدی های برازششاخص .3جدول 

 شدهمقدار مشاهده قبولمقادیر قابل گیریهای برازش مدل اندازهشاخص
 00/020 وابسته به حجم نمونه دوکای
 02 وابسته به حجم نمونه آزادی درجۀ

 50/0 3کمتر از  آزادی  به درجۀدو نسبت کای
 222/2 - داریسطح معنا

 02/2 02/2از  بیشتر شاخص نیکویی برازش انطباقی 
 04/2 02/2از  بیشتر ایشاخص برازندگی مقایسه

 04/2 02/2از  بیشتر هنجار بنتلر بونتشاخص برازندگی غیر
 03/2 02/2از  بیشتر شاخص نیکویی برازش

 204/2 20/2کمتر از  شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد تقریب
 260/2 20/2کمتر از  ماندهشاخص ریشۀ میانگین مجذور باقی

  

-شاخص ،شودمشاهده می طورکه در جدول دوهمان

نیکویی ای، شاخص های شاخص برازندگی مقایسه
هنجار بنتلر بونت و برازش، شاخص برازندگی غیر
هستند  02/2از  ، بیشترشاخص نیکویی برازش انطباقی

از تقریب کمتر  و شاخص ریشۀ میانگین مجذور برآورد
  نشانگراین مطلب که  است 20/2

 

 

 ،نتیجههای برازندگی و دربودن شاخصقبولقابل
ا هبرازش مناسب مدل تحلیل عاملی تأییدی با داده

ریشۀ میانگین مجذور ، شاخص شاخص است. همچنین
بسیار ناچیز و  مدل دهد که خطایمانده نشان میباقی

 قبول است.شده قابلبرازش انجام
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ تصویرسازی حرکتی کودکانگیری پرسشبار عامل مدل اندازه .7 شکل
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ه شدبین متغیرهای مشاهده بررسی معناداری ارتباط

ها(، براساس )عامل 2( و متغیرهای مکنونها)سؤال

 ت؛لحاظ آماری صحیح نیسضرایب بهبزرگی یا کوچکی 

برای تعیین  3و ارزش تی 0بلکه باید از بار عاملی

. بار عاملی معرف این ضرایب استفاده شود معناداری

، اساسهمبستگی گویه با عامل مربوط است؛ براین

باشد، در  ار عاملی سؤال در یک عامل بیشترهرچه ب

تفسیر آن عامل باید وزن بیشتری به آن شاخص داده 

های عاملی با توجه به شود. تأیید یا رد معناداری بار

. مشاهدة پارامترها و ارزش گیردارزش تی صورت می

های مقیاسها با خردهطۀ بین سؤالمورد رابتی در

قادیر ارزش تی و بار عاملی دهد که منشان می مربوط

ها است. مقدار ارزش تی در همۀ سؤال بخشرضایت

از وجود حاکی که این مطلب  بیشتر از عدد دو است

های مربوط است؛ عامل و هارابطۀ معنادار بین سؤال

شده قادر به های مشاهدهکه همۀ متغیرایگونهبه

 های خود هستند )جدول سه(.لویی عامگپیش

 

 تصویرسازی حرکتی کودکان نامۀمیزان بار عاملی و مقدار تی پرسش .2جدول 

 هاسؤال
 هاشاخص

 مقدارتی بار عاملی

 تصویرسازی حرکتی

2 60/0 20/23 
4 62/2 40/0 
0 22/2 06/0 
22 50/2 40/22 

 تصویرسازی دیداری درونی

0 02/2 30/20 
5 00/2 55/23 
0 43/2 00/0 
22 

 

00/2 00/22 

 تصویرسازی دیداری بیرونی

3 00/2 20/20 
6 02/2 00/23 
0 20/0 36/25 
20 

 

62/0 00/6 

 

مقدار تی و بار عاملی، فرض بنابراین، با توجه به 
شود و نشان برابربودن ضرایب رگرسیونی رد می

متغیر پاسخ مؤثر بودند؛ مسیرها بر  دهد همۀمی
رازش مدل و های باساس، با توجه به شاخصبراین

توان اظهار کرد که داری میحالت معنامدل مسیر در
 برای قبولی برخوردار است.نامه از برازش قابلپرسش

نامه از روش آلفای بررسی همسانی درونی پرسش

 طورکه در جدول چهارکرونباخ استفاده شد. همان
شده برای شود، نتیجۀ محاسبات انجامیهده ممشا

نامه نشان داد که مقدار های پرسشبرآورد پایایی عامل
های تصویرسازی ضریب آلفا برای خرده مقیاس

حرکتی، تصویرسازی دیداری درونی و تصویرسازی 
 00/2و  06/2،  03/2برابر با ترتیب ، بهدیداری بیرونی

است.
 

 

                                                           
1  . Latent 2. Factor Loading 

3. T-Value 
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 نامهآلفای کرونباخ پرسشنتایج ضریب  .1جدول 

هاشمارة سؤال عامل  
 نتایج پایایی

هاسؤالتعداد   ضریب آلفا 
22، 0، 4، 2 تصویرسازی حرکتی  4 03/2  

22، 0، 5، 0 تصویرسازی دیداری درونی  4 06/2  
20، 0، 6، 3 تصویرسازی دیداری بیرونی  4 00/2  

 

نامه از روش همسانی پرسشبرای بررسی پایایی 
 طورکه در جدول پنجای استفاده شد. همانطبقهدرون

شده برای حاسبات انجامشود، نتیجۀ ممشاهده می

اد که نامه نشان دهای پرسشبرآورد پایایی زمانی عامل
 0/2بیشتر از ها مقیاسمقدار ضریب آلفا برای خرده

 است. 
 

 نامهای پرسشطبقهنتایج همبستگی درون .1دول ج

 کنندهتعداد شرکت عامل
 زمانی ینتایج پایای

 ایطبقههمبستگی درون
 ٪00 نفر 42 تصویرسازی حرکتی

 ٪02 نفر 42 تصویرسازی دیداری درونی

 ٪02 نفر 42 تصویرسازی دیداری بیرونی
 

وط ضریب مرب ، بیشترینشودمشاهده میکه گونههمان
است و کمترین ضریب  تصویرسازی حرکتیبه عامل 

. این استتصویرسازی دیداری درونی  متعلق به مولفۀ
های یایی زمانی مؤلفهکه پا دهدنتایج نشان می

سازی حرکتی برای کودکان مناسب نامۀ تصویرپرسش
 است.

 

 گیریبحث و نتیجه
 سخۀن تعیین روایی و پایاییهدف از انجام این پژوهش 

تصویرسازی حرکتی برای کودکان  نامۀفارسی پرسش
های بود. توانایی تصویرسازی ذهنی یکی از ظرفیت

ی مهارتشود و گرفته میانسانی است که با تمرین فرا
گذارد. توانایی می بر عملکرد ورزشکار تأثیر است که

یعنی  ؛غزراست م عملکرد نیمکرةبه بیشتر  ،تصویرسازی
شود، تصویرسازی ذهنی مرکز تصورات ما مربوط می

نی مهارت یا حرکت در ذهن است؛ درو تجربۀ
که وقایع توسط شخص در ذهن فراخوانی و طوریبه

 .(0225زاده، )یدالهد نشوبازآفرینی می
ا هییدی نشان داد که این مؤلفهنتایج تحلیل عاملی تأ

و مدل  های برازش مناسبی برخوردار هستنداز شاخص

رازش بگیری نیز با توجه به بار عاملی و ارزش تی اندازه
به  پژوهشی کهکند. این نتایج با را گزارش می مناسب

 منجر شد، همسو است. نامهپرسشساخت این 
نمونه با دامنۀ سنی نسبتًا  تعداد زیادراستا، درهمین

از نقاط قوت این پژوهش است  ،دو جنسیکسان و در 
حاضر در همان  پژوهش دلیلی در توجیه نتایج عالی و

 آید.شمار میمدل اولیه به
تینی و همکاران نتایج تحلیل عاملی تأییدی مار 
سه عاملی  ،سؤالی 20 نامۀکه پرسش ( نشان داد0226)

راستا با نتایج حاصل از تحلیل عاملی است که هم
دیگر، مدل عبارتبه تأییدی در پژوهش حاضر است.

برازش بسیار خوبی ز گیری نسخۀ فارسی ااندازه
مده حاکی از تأیید آدستبرخوردار است و مقادیر به

های یک، ل، سؤا. در هر دو مطالعهباشدروایی سازه می
، در عامل تصویرسازی حرکتی 22 و چهار، هفت

ازی دیداری درونی رساری شدند. مؤلفه تصویبارگذ
، نهایتبود و در 22و  های دو، پنج، هشتشامل سؤال

مل تصویرسازی در عا 20و  سه، شش، نه هایسؤال
نامۀ این، پرسشبردیداری بیرونی بارگذاری شدند. علاوه

ی توانایی سنجش تصویرساز سه-سازی حرکتیتصویر
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بیرونی و تصویرسازی حرکتی را  درونی، تصویرسازی
سؤال است که هر  20 ارایصورت جداگانه دارد و دبه

ن این نتایج را تواکه می سؤال داردمقیاس چهار خرده
 این پژوهش همسو دانست. نتایج با

( در پژوهشی 0226اران )راستا، حجتی و همکدرهمین
فارسی  پایایی نسخۀ تعیین روایی و»با عنوان 

 به این نتیجه «سه-ۀ تصویرسازی حرکتینامپرسش
نامه روایی مناسبی در جامعۀ رسیدند که این پرسش

و همکاران،  حجتی) ورزشکاران بزرگسال ایرانی دارد
های برازش سؤال از شاخص 20. همچنین، این (0226

و سبودند که با نتایج این پژوهش هممناسبی برخوردار 
مناسب  توان گفت ترجمۀ، میدیگربیاناست. به

نامه نامه و فرهنگ مرسوم در ادبیات پرسشپرسش
)هومبلتون، زده است چنین نتایج همسویی را رقم 

و روایی این  (0220، 0ننبوم؛ ت2000، 2سیرکی و روبین
 شود.مه در ورزشکاران ایرانی تأیید میناپرسش

ن پیرسون نشان داد که تمامی نتایج آزمو 
نامۀ تصویرسازی حرکتی های پرسشمقیاسخرده

یعنی نسخۀ فارسی  ؛موازی خود نامۀکودکان با پرسش
رکتی همبستگی معناداری نامۀ تصویرسازی حپرسش

ر د تصویرسازی حرکتیمقیاس خرده، بین واقعدارند. در
 سخۀن در تصویرسازی حرکتیکودکان با عامل  نسخۀ

بزرگسالان همبستگی وجود داشت. همچنین، بین 
نامۀ در پرسش تصویرسازی دیداری درونیعوامل 

در نسخۀ  تصویرسازی دیداری درونیکودکان با 
. بزرگسالان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت

بیرونی در هر دو تصویرسازی دیداری عامل  ،نهایتدر
 نامه همبستگی داشتند.پرسش

نامۀ تصویرسازی دهد که پرسشاین نتایج نشان می
زمان خوبی برخوردار است. حرکتی کودکان از روایی هم

( 0220با توجه به اینکه ویلیامز و همکاران ) ،همچنین
های این مقیاسزمان مناسبی برای خردهروایی هم

 ،دیداری درونینامه گزارش کردند )تصویرسازی شپرس
 و 600/2 ،، تصویرسازی دیداری بیرونی600/2

                                                           
1. Hambleton, Sireci & Robin 

 های پژوهش( که با یافته026/2تصویرسازی حرکتی 
آمده تدسبا توجه به اینکه نتایج به حاضر همسو است.

 باشد وهای قبلی میو همسو با یافته مناسب است
توان روایی می، دست آمده استضرایب معناداری به

 نامه را تأیید کرد.زمان این پرسشهم
 ، مقدار ضریب همبستگیکه نتایج نشان دادگونههمان
 است. 0/2مقیاس ها بیشتر از ای برای خردهطبقهدرون

ه است که اصلی مشخص شد ، در نسخۀراستادرهمین
ودکان رکتی کنامۀ تصویرسازی حپرسشضریب پایایی 

آزمون مجدد )ضریب همبستگی -روش آزمون با
، 02/2)پسر= 00/2 ،درونی( برای تصویرسازی حرکتی

 00/2رونی، (، تصویرسازی بینایی د00/2دختر=
تصویرسازی بینایی  ( و02/2، دختر=05/2)پسر=
( گزارش شده 42/2، دختر=52/2)پسر= 43/2 ،بیرونی
نتایج همسویی را  و (0226اران، و همک مارتینی)است 
که بیانگر دهد های پژوهش حاضر نشان میفتهبا یا

ها برای رک بهتر مفهوم کلی یکسان ازسؤالد
ا کلی و بطوربه است.دهندگان در نسخۀ فارسی پاسخ
گیری کرد که توان نتیجهآمده میدستبه نتایج بهتوجه 

ت برخودار اسسبی نامۀ حاضر از پایایی زمانی مناپرسش
های زمانی مختلف بازهدر  و این قابلیت را دارد که از آن

 نتایج .ه شوددست آوردتری بهو نتایج دقیق استفاده شود
آمده در این دستهای بهتحلیل دادهوحاصل از تجزیه

نامه از همسانی دهد که این پرسشنشان می پژوهش
ب ناسم زمانی خوب، روایی سازة درونی مناسب، پایایی

که زمان خوبی برخوردار است. ازآنجاییو روایی هم
در ورزش و ترین مباحث سازی یکی از مهمتصویر

شناسی ورزش است، وجود یک ابزار ویژه در روانهب
مناسب برای سنجش و شناسایی تصویرسازی کودکان 

توان میضروری است؛ بنابراین، با توجه به این پژوهش 
 .یک ابزار مناسب استفاده کردعنوان از این ابزار به

ی ها در بررسی روایتحلیل عاملی یکی از بهترین روش
 شود؛شناختی محسوب میهای رواننامهسازة پرسش

2. Tenenbaum 
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مقیاس با استفاده  0زمانو هم 2اما بررسی روایی واگرا
های معتبر نیز ضروری ها و ابزارنامهاز سایر پرسش

روایی مقیاس  رو، برای تکمیلاینرسد؛ ازنظر میبه
توان با استفاده از این حاضر، مطالعات بعدی را می

 هایهای تحلیلی انجام داد. مشکلات و محدودیتروش
د سنتی مانن شناختی به شیوةآوری اطلاعات روانجمع

های جدید توان با شیوهرا نیز می 3کاغذیو روش مداد 
 تهای کامپیوتری و اینترن، برنامه4های وبمانند درگاه

 در .(0220زاده و همکاران، )مقدم حدودی تعدیل کردتا
روایی و اعتبار این شود که پایان پیشنهاد می

.های خاص بررسی شودنامه در گروهپرسش
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 MIQ-Cنامه تصویرسازی حرکتی کودکان پرسش

 دستورالعمل

 افتند، اطلاعاتی کسب کنیم.سه روشی که حرکات در ذهن شما اتفاق می خواهیم دربارةمی

خواهیم از بدنتان، از شما میدادن عضوی ت را انجام دهید. سپس، بدون حرکتخواهیم که یک حرکابتدا از شما می

 انجام دهید. تان وجود دارد،که در ذهنرا یکی از سه روشی 

شما  سه روشی را که از کنیم تا به شما کمک کندو تصاویری استفاده میقبل از اینکه شروع کنیم، از کلمات 

 بپرسید.روشی را درک نکردید، فقط از من  ، درک کرده باشید. هر زمانخواهیم انجام دهیدمی

 زدن به توپ فوتبال چیست؟دانید که منظور از شوتنظر بگیرید. میوپ فوتبال را درزدن به یک تبرای مثال، شوت

 : اطمینان حاصل کنید که کودک حرکت را درک کرده است.()توجه

ال درح. اگر از شما بخواهیم وقتی زدن به یک توپ فوتبال هستیدحال در ذهن خود تصور کنید که درحال شوت

زدن به توپ فوتبال را با چشمان خود تماشا کنید، کدام عکس را ل هستید، حرکت شوتزدن به توپ فوتباشوت

 انتخاب خواهید کرد؟

 برایش توضیح دهید.( ،را انتخاب کرد یر را انتخاب کند و اگر تصویر نادرست: به کودک اجازه دهید تصو)توجه

بینید؛ مانند گویی دارید با چشمان خود آن را می که را در ذهن خود ببینیدخواهیم حرکت بنابراین گاهی از شما می

 این تصویر.

خواهم خود را از شما می ک توپ فوتبال هستید. اما این بارزدن به یباره در ذهن خود تصور کنید که درحال شوتدو

 کرد؟ چه تصویری را انتخاب خواهید نالآ کنید.می گویی خود را در یک فیلم تماشا زدن به توپ ببینید؛درحال شوت

 به او توضیح دهید.( ،را انتخاب کرد یر را انتخاب کند و اگر تصویر نادرست: بگذارید کودک تصو)توجه

تان را در یک فیلم تماشا گویی خود وری حرکت را در ذهن خود ببینید کهخواهیم که طبنابراین گاهی از شما می

 مانند این تصویر. کنید؛می

 کنندگان قرار دهید.(تصاویر را در دید شرکت ،جلسه آزمون ماندةه: در مدت زمان باقی)توج

که هیچ تحرکی ندارید؟ رکت در ذهن خود را احساس کنید درحالیتوانید حآیا می خواهیم بدانیم کهگاهی نیز می 

مکن تان که مها و اعضای بدنچهمورد ماهی، اگر دربنابراین گویی عضلات بدنتان واقعاً درحال انجام حرکت هستند؛

 خواهد بود؟شان کنید سؤال بپرسم، پاسخ شما چگونه سزدن در ذهن خود احساهنگام شوتدراست 

د که کردن را درک کرده است. از کودک بخواهیل کنید که کودک معنای احساس حرکت: اطمینان حاص)توجه

 کنید تا بتواند آن را درک کند.(صورت نیاز، او را راهنمایی احساسش را توصیف کند و در

ان ساده یا سخت است. هیچ پاسخ کردن حرکات مختلف در ذهن چقدر برایتخواهیم بدانیم دیدن و احساسمی

یا ید بینحرکت را چطور در ذهن خود می بدهید که مورد ایننادرست یا درستی وجود ندارد. فقط بهترین پاسخ را در

 کنید. احساس می
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استفاده  ، از مقیاسکردن حرکت در ذهن چقدر برایتان ساده یا سخت استاحساس من بگویید دیدن یا به برای اینکه

خت/ سخت/ نه ساده نه س ایست: خیلی سخت/ سخت/ تا اندازها . این مقیاس دارای چنین طیفی از پاسخ هاکنیدمی

 خیلی ساده. ساده/ ساده/ ایتا اندازه

 اعداد روی مقیاس اشاره کنید.( ها به: هنگام خواندن گزینه)توجه

 اید.که عملکرد مقیاس را درک کردهکنیم قبل از شروع، اطمینان حاصل می

آزمون در دید  ماندة جلسۀاره کنید. مقیاس را در زمان باقیها اشهای آب و مقیاس: به تصاویر لیوان)توجه

 کنندگان قرار دهید.(شرکت

ه که در عکس نشان داده شده است و ازبین این لیوان به خودتان کبرابر شما بود، شبیه لیوانی اگر لیوانی پر از گِل در

سان خت یا آدیدن خودتان در این حالت چقدر برایتان س، کردیدنگاه می زدن به توپ فوتبال هستیددرحال شوت

 کردید؟روی مقیاس را انتخاب می خواهد بود؟ کدام شمارة

 روی مقیاس اشاره کند.(ید که به پاسخ خود کودک بخواه : از)توجه

کردید، ه مید و از درون آن به خودتان نگابینیبود، شبیه لیوانی که در تصویر میروی شما هاگر لیوانی پر از آب کدر روب

 خت یا آسان خواهد بود؟ کدام شمارةزدن به توپ فوتبال، چقدر برایتان سدیدن خودتان از درون آن درحال شوت

 کردید؟ مقیاس را انتخاب میروی 

 روی مقیاس اشاره کند.(کودک بخواهید که به پاسخ خود  : از)توجه

ن کردید، دیدن خودتان از درون آنید و از درون آن نگاه میبیاگر لیوان خالی و تمیز بود، شبیه آنچه در تصویر می

 د؟کردیروی مقیاس را انتخاب می شمارةخت یا آسان خواهد بود؟ کدام زدن به توپ فوتبال چقدر سهنگام شوتدر

 روی مقیاس اشاره کند.(کودک بخواهید که به پاسخ خود  : از)توجه

دادن آن، چقدر آسان یا سخت تان بدون انجامکردن حرکات در ذهنگوید که احساسس همچنین به ما میاین مقیا

 است.

حال با استفاده از مقیاس به من  ل هستید.فوتبازدن به توپ خواهیم تصور کنید که درحال شوتاکنون از شما می

 چقدر ساده یا دشوار است. کردن این حرکت در ذهنتانکه احساسبگویید 

 روی مقیاس اشاره کند.(کودک بخواهید که به پاسخ خود  : از)توجه

خواهید آن را می خوانم که برای اولین بارتوصیف حرکتی را برایتان میکنیم. واقعی را شروع می نامۀاکنون پرسش

اما این بار فقط باید حرکت را تصور  ر دوم در وضعیت شروع قرار بگیرید؛خواهم برای بااز شما می ،انجام دهید. سپس

کنید. قبل از اینکه شروع کنیم کنید. شما چهار حرکت مختلف را اجرا خواهید کرد و هر حرکت را سه بار تکرار می

 سوالی ندارید؟
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 بسیار آسان آسان ای آسانتا اندازه نه سخت بود نه آسان ای سختتا اندازه سخت بسیار سخت

 

 مراحل

 کنار بدن قرار گرفته است.هایتان درکه پاهایتان جفت و دستدرحالی ؛بایستید وضعیت آغازین: -7

که ا جاییت به آرامی آن را پایین بیاورید ،توانید بالا بیاورید. سپس: زانوی راست خود را تا جایی که میانجام حرکت

 دهید.رامی انجام میآهر دو پای شما روی زمین قرار گیرند. مطمئن شوید که این عمل را به

 (؟آوردیاد میپرسید که آیا وضعیت آغازین را بهدر وضعیت آغازین قرار بگیرید. )از کودک ب

که تید تان هسیبردن زانوتان، احسعاس کنید درحال بالابدن: سععی کنید بدون حرکت هیچ قسعمتی از درون ذهنتان

 دهید.صورت واقعی آن را انجام میگویی به
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ای سخت/ آسان/ بسیار ای سخت/ نه سخت نه آسان/ اندازهآیا احسعاس این حرکت بسیار سخت/ سخت/ تا اندازه

 (.ها به اعداد اشاره کنید)توجه: هنگام خواندن گزینه آسان بود؟

 مقیاس:

 کنار بدن قرار گرفته است.هایتان درکه پاهایتان جفت و دستدرحالی ؛بایستید وضعیت آغازین: -3

پرید. توانید به هوا بهایتان بالای سرتان است تاآنجاکه میکه دستحالی، دراندکی خم شوید و سپس انجام حرکت:

 قرار دهید. در دو طرف های خود را مجدداً هنگام فرود، پاهای خود را اندکی باز کنید و دستدر

 (؟آوردیاد میپرسید که آیا وضعیت آغازین را بهدر وضعیت آغازین قرار بگیرید. )از کودک ب

 بینید.گویی حرکت واقعی آن حرکت را می رکت پرشی را با چشمان خود ببینید؛سعی کنید انجام حدرون ذهنتان: 

ای سخت/ آسان/ بسیار سخت/ نه سخت نه آسان/ اندازهآیا احساس این حرکت بسیار سخت/ سخت/ تا اندازه ای 

 (.ها به اعداد اشاره کنیدآسان بود؟ )توجه: هنگام خواندن گزینه

 مقیاس: 

نویسید؟ اکنون دست دیگر را طوری از پهلو بکشید که کف دست به موازات : با کدام دستتان میوضعیت آغازین -2

 زمین )کف اتاق( قرار گیرد.
 ام دهید.آرامی انجین حرکت را بهبدنتان بیاورید. ا ینگه دارید و آن را به جلو ،بکشیددست را در پهلو  انجام حرکت:

 (؟آوردیاد میپرسید که آیا وضعیت آغازین را به)از کودک ب .در وضعیت آغازین قرار بگیرید

حال تماشای خود ویی درتان به جلوی بدن را طوری مشاهده کنید که گسعی کنید حرکت آوردن دستدرون ذهن: 

 در فیلم هستید.

ای سخت/ آسان/ بسیار ای سخت/ نه سخت نه آسان/ اندازهآیا احساس این حرکت بسیار سخت/ سخت/ تا اندازه

 (.ها به اعداد اشاره کنیدبود؟ )توجه: هنگام خواندن گزینه آسان

 مقیاس:

هایتان را به شکل کاملاً کشیده در فاصله دهید و دستها را از هم روی پاهایتان بایستید و آن وضعیت آغازین: -1

 بالای سر قرار دهید.

مس وک انگشتان دست لانگشت شست پای خود را با نسمت جلو خم شوید و سعی کنید آهسته به انجام حرکت:

 هایتان بالای سرتان است.که دستدرحالی ؛تان را صاف کنیدکنید. حال، پشت

 (؟آوردیاد میپرسید که آیا وضعیت آغازین را بهید. )از کودک بدر وضعیت آغازین قرار بگیر

؛ یدشدن هستکنید بدون حرکت هیچ قسمتی از بدن احساس کنید که درحال انجام حرکت خمسعی درون ذهنتان: 

 دهید.صورت واقعی انجام میگویی آن را به

ای سخت/ آسان/ بسیار آسان/ اندازه ای سخت/ نه سخت نهآیا احساس این حرکت بسیار سخت/ سخت/ تا اندازه

 (.ها به اعداد اشاره کنیدزینهآسان بود؟ )توجه: هنگام خواندن گ
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 مقیاس:

 کنار بدن قرار گرفته است.هایتان درکه پاهایتان جفت و دستدرحالی ؛بایستید وضعیت آغازین: -1

ه بر کاکنون آن را آهسته پایین بیاورید تا هنگامیتوانید بالا بیاورید. که میزانوی راست خود را تاجایی انجام حرکت:

 دهد.روی دو پا بایستید. مطمئن شوید که حرکت را آهسته انجام می

 (؟آوردیاد میپرسید که آیا وضعیت آغازین را بهدر وضعیت آغازین قرار بگیرید. )از کودک ب

درحال انجام حرکت بالاآوردن زانو  ن،های بدیک از بخشعی کنید خودتان را بدون حرکت هیچسدرون ذهنتان: 

 بینید.گویی آن را با چشمان خودتان می ببینید؛

ای سخت/ آسان/ بسیار ای سخت/ نه سخت نه آسان/ اندازهآیا احساس این حرکت بسیار سخت/ سخت/ تا اندازه

 (.ها به اعداد اشاره کنیدبود؟ )توجه: هنگام خواندن گزینه آسان

 مقیاس:

 .کنار بدن قرار گرفته استهایتان درکه پاهایتان جفت و دستدرحالی ؛بایستید آغازین:وضعیت  -1

ه هوا بپرید. توانید بکه میییآنجاهایتان بالای سرتان است تاکه دستحالی، دراندکی خم شوید و سپس انجام حرکت:

 قرار دهید. دو طرف د و دستان خود را مجدداً درآمدن، پاهای خود را اندکی باز کنیدرهنگام فرود

 (؟آوردیاد میآیا وضعیت آغازین را بهدر وضعیت آغازین قرار بگیرید. )از کودک بپرسید که 

 کنید.گویی خود را در فیلم تماشا می حرکت پریدن را طوری مشاهده کنید که سعی کنیددرون ذهن: 

ای سخت/ آسان/ بسیار آسان/ اندازهای سخت/ نه سخت نه آیا احساس این حرکت بسیار سخت/ سخت/ تا اندازه

 (.ها به اعداد اشاره کنیدبود؟ )توجه: هنگام خواندن گزینه آسان

 مقیاس:

بدن طوری بکشید که کف دست به  یانتخاب کنید و از پهلو نویسید،که با آن نمی را دستی وضعیت آغازین: -1

 موازات زمین )کف اتاق( قرار گیرد.

 ام دهید.آرامی انجتان بیاورید. این حرکت را بهبدن ینگه دارید و آن را به جلو ،پهلو بکشیددست را در  انجام حرکت:
 (؟آوردیاد میپرسید که آیا وضعیت آغازین را به)از کودک ب .در وضعیت آغازین قرار بگیرید

یی کنید؛ گوی بدن را احساس به جلو ستتانرکت قسمتی از بدن، حرکت آوردن دسعی کنید بدون حدرون ذهن: 

 حال اجرای واقعی آن هستید.در

ای سخت/ آسان/ بسیار ای سخت/ نه سخت نه آسان/ اندازهآیا احساس این حرکت بسیار سخت/ سخت/ تا اندازه

 (.ها به اعداد اشاره کنیدبود؟ )توجه: هنگام خواندن گزینه آسان

 مقیاس:

هایتان را به شکل کاملاً کشیده در فاصله دهید و دست ها را از همآن روی پاهایتان بایستید، وضعیت آغازین: -1

 بالای سر قرار دهید.

لمس  آرامیای خود را با نوک انگشتان خود بهانگشت شست پسمت جلو خم شوید و سعی کنید به انجام حرکت:

 تان را در بالای سر قرار دهید.یهاکنید. اکنون به وضعیت اولیه بازگردید و دست
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 (؟آوردیاد میپرسید که آیا وضعیت آغازین را بهآغازین قرار بگیرید. )از کودک بدر وضعیت 

 ینید.بانجام واقعی آن را می؛ گویی ببینید ،که انجام دادیدگونهشدن را همانسعی کنید حرکت خمدرون ذهنتان: 

ای سخت/ آسان/ بسیار اندازهای سخت/ نه سخت نه آسان/ آیا احساس این حرکت بسیار سخت/ سخت/ تا اندازه

 (.ها به اعداد اشاره کنیدبود؟ )توجه: هنگام خواندن گزینه آسان

 مقیاس:

 کنار بدن قرار گرفته است.هایتان درکه پاهایتان جفت و دستدرحالی ؛بایستید وضعیت آغازین: -3

که بر را آهسته پایین بیاورید تا هنگامی توانید بالا بیاورید. اکنون آنکه می: زانوی راست خود را تاجاییانجام حرکت

 دهد.روی دو پا بایستید. مطمئن شوید که حرکت را آهسته انجام می

 (؟آوردیاد میپرسید که آیا وضعیت آغازین را بهدر وضعیت آغازین قرار بگیرید. )از کودک ب

ا گویی خود را در فیلم تماش شاهده کنید؛طورکه انجام دادید، مسعی کنید حرکت بالاآوردن زانو را هماندرون ذهنتان: 

 کنید.می

ای سخت/ آسان/ بسیار ای سخت/ نه سخت نه آسان/ اندازهآیا احساس این حرکت بسیار سخت/ سخت/ تا اندازه

 (.ها به اعداد اشاره کنیدبود؟ )توجه: هنگام خواندن گزینه آسان

 مقیاس:

 کنار بدن قرار گرفته است.هایتان درجفت است و دست که پاهایتاندرحالی ؛بایستید وضعیت آغازین: -73

ه هوا بپرید. توانید بکه میهایتان بالای سرتان است تاآنجاییکه دستحالی، دراندکی خم شوید و سپس انجام حرکت:

 آمدن، پاهای خود را باز کنید و دستان خود را در پهلو قرار دهید.درهنگام فرود

 (؟آوردیاد میپرسید که آیا وضعیت آغازین را به. )از کودک بدر وضعیت آغازین قرار بگیرید

گویی  ؛شدن هستیدحرکت هیچ قسمتی از بدن احساس کنید درحال انجام حرکت خمسعی کنید بدون درون ذهنتان: 

 حال اجرای واقعی آن هستید.در

ای سخت/ آسان/ بسیار اندازهای سخت/ نه سخت نه آسان/ آیا احساس این حرکت بسیار سخت/ سخت/ تا اندازه

 (.ها به اعداد اشاره کنیدبود؟ )توجه: هنگام خواندن گزینه آسان

 مقیاس:

بدن طوری بکشید که کف دست به  یانتخاب کنید و از پهلو نویسید،که با آن نمیرا دستی  وضعیت آغازین: -77

 موازات زمین )کف اتاق( قرار گیرد.
 ام دهید.آرامی انجی بدنتان بیاورید. این حرکت را بهنگه دارید و آن را به جلو بکشید،دست را در پهلو  انجام حرکت:

 (؟آوردیاد میپرسید که آیا وضعیت آغازین را به)از کودک ب .در وضعیت آغازین قرار بگیرید

د؛ ی بدنتان ببینیحال انجام حرکت آوردن دستتان به جلوسعی کنید خودتان را بدون حرکت واقعی دردرون ذهن: 

 بینید.با چشمان خودتان میگویی 

ای سخت/ آسان/ بسیار ای سخت/ نه سخت نه آسان/ اندازهآیا احساس این حرکت بسیار سخت/ سخت/ تا اندازه

 (.ها به اعداد اشاره کنیدبود؟ )توجه: هنگام خواندن گزینه آسان
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 مقیاس:

کل هایتان به شو دست باشند ها از هم فاصله داشتهکه آنحالی؛ درروی پاهایتان بایستید وضعیت آغازین: -73

 .کشیده در بالای سر قرار گرفته باشدکاملاً 

لمس  رامیآی خود را با نوک انگشتان خود بهانگشت شست پاسمت جلو خم شوید و سعی کنید به انجام حرکت:

 قرار دهید.بالای سر هایتان را کنید. اکنون به وضعیت اولیه بازگردید و دست

 (؟آوردیاد میپرسید که آیا وضعیت آغازین را بهدر وضعیت آغازین قرار بگیرید. )از کودک ب

 کنید.گویی خود را در فیلم تماشا می ؛شدن را مشاهده کنیدسعی کنید حرکت خمتان: ذهن درون

ای سخت/ آسان/ بسیار اندازهای سخت/ نه سخت نه آسان/ آیا احساس این حرکت بسیار سخت/ سخت/ تا اندازه

 (.ها به اعداد اشاره کنیدبود؟ )توجه: هنگام خواندن گزینه آسان

 مقیاس:

 نام کودک: 
 کنندههای شرکتمقیاس

1.                                                               7 .                                

2.                                                              8. 

3.                                                              9. 

4.                                                             11. 

5.                                                            11. 

6.                                                            12. 

 های امتیازدهیدستورالعمل

 زیر بنویسید. جدول از مناسب بخش را در بالا قسمت از کنندگانشرکت مقیاس -

 نهایی نمرة ستون در مقدار را کنید وآن را تقسیم بر چهار  ،سپس را جمع کنید. مقیاس خرده هر برای کنندگانشرکت مقیاس -

 بنویسید.

 

 مقیاسخرده مراحل /نمره1 نهایی نمرة

 تصویرسازی دیداری درونی  0 س. 5 س. 0 س. 22 س.  
 تصویرسازی دیداری بیرونی 3 س. 6 س. 0 س. 20 س.  
 تصویرسازی حرکتی 2 س. 4. س 0 س. 22 س.  

 
1 
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Abstract 

The aim of this study was to determine the validity and reliability of the 

Persian version of Children Motor Imagery Questionnaire. For this purpose, 

250 persons in the age of range 7-12 were randomly selected and then they 

completed the questionnaires. To determine the validity, the confirmatory 

factor analysis method was used. For investigating the internal consistency 

and temporal reliability, Cronbach's alpha coefficient and Intra-class 

correlation coefficient were used. Finally, in order to determine the concurrent 

validity, the motor imagery questionnaire-3 was utilized. Results indicate that 

CFI and GFI are higher than 0.9 and the RMSEA index is lower than 0.08 and 

also Cronbach's alpha coefficients and Intra-class correlation coefficient are 

α≥ 0.70. The Persian version of children motor imagery questionnaire consists 

of motor imagery by three-dimensional structure, internal visual imaging and 

external visual imaging and 12 items which support the main structure and 

confirms its validity in Iranian society. 
 

Keywords: Validity, Children Motor Imagery, External Visual Imagery, 

Internal Visual Imagery, Reliability 
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