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 "بدني و علوم ورزشي ژوهشگاه تربيتژوهشي پح پمستخرج از طرمقاله "
 

 26/02/1396تاريخ پذيرش:                  13/07/1395تاريخ دريافت: 
 

 چکیده
نامة تصويرسازی ورزشي در ورزشکاران پرسش)روايي و پايايي( سنجي های روانبررسي ويژگي ،هدف از پژوهش حاضر

نامة تصويرسازی ورزشي را های ملي، نسخة فارسي پرسشورزشکار مرد و زن از تيم 355 ،منظور. بدينبودهای ملي تيم

ؤلفة تصويرسازی اختصاصي انگيزشي، تصويرسازی تبحر عمومي سؤال و پنج م 30 :نامه شاملاين پرسش ؛تکميل نمودند

 ازی عمومي شناختيتصويرس ، تصويرسازی اختصاصي شناختي وصويرسازی انگيختگي عمومي انگيزشي، تانگيزشي

 بر مدل معادالت ساختاریجهت بررسي روايي سازۀ عاملي از تحليل عاملي تأييدی مبتنيدر اين پژوهش . اشدبمي

دو  ةپايايي زماني )با فاصل منظور تعيينبه کار رفت؛بهضريب آلفای کرونباخ  ،دروني سانيبرای تعيين هم ؛استفاده شد

نامة مطلوب نسخة فارسي پرسش برازش دهندۀ. نتايج نشانبهره گرفته شدای طبقهبستگي درونهفته( از ضريب هم

 C.F.I=0.97 ،T.L.I=0.96، P.G.F.I=0.68 هایهای ملي )شاخصتصويرسازی ورزشي در ورزشکاران تيم

ساني دروني و پايايي زماني از مقادير همبراساس نتايج،  . همچنيناست( RMSEA=0.071و   P.N.F.I=0.72و

نامة تصويرسازی ورزشي از روايي و پايايي بنابراين، نسخة فارسي پرسش باشد؛ميبرخوردار ( 0.88تا  0.79)قبولي قابل

نامه توانند از اين پرسشو ورزشکاران، مربيان و پژوهشگران مي برخوردار بودههای ملي قبولي در ورزشکاران تيمقابل

 .نماينداستفاده 
 

 

تصويرسازی تبحر عمومي تصويرسازی انگيختگي عمومي انگيزشي، ، تصويرسازی اختصاصي انگيزشي کلیدی:گان واژ

 تصويرسازی اختصاصي شناختي، تصويرسازی عمومي شناختي، انگيزشي

                                                 
 نویسندة مسئول                                                                     Email: amirshams85@gmail.com 
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 مقدمه

تنی و شناختی ه، روانهای روانی پایمهارت ۀشناسان ورزشی به سه دستتوسط روانهای روانی مهارت

 ،تمرکز، تمرین ذهنی، تصویرسازی ذهنی :های شناختی شاملمهارت ،میانایندرکه  اندتقسیم شده

ه با مراحل اند کها به این دلیل شناختی نام گرفتهباشند. این ویژگیبازیابی تمرکز و طرح مسابقه می

اساس، (. براین1،2کار دارند )یندهای شناختی از قبیل یادگیری، ادراک، حافظه و تفکر سرواو فر

فت یفی را یاد گرتوان عوامل شناختی تکلاز طریق آن میشناختی است که رتی روانتصویرسازی مها

عنوان تجسم یا ذهنی را به تصویرسازی پژوهشگران (.3مرور و تقویت نمود )در ذهن خود ها را آنو 

همان شکلی که در عالم واقعیت تجربه یا یک احساس بهو ، حرکات، مناظر بازسازی ادراکی اشیا

 یبهبود عملکرد حرکت یبرا یتفکر ،یحرکت یرسازیمشاهده و تصو هر (.4اند )شود، تعریف نمودهمی

نشان  مطالعات از یبرخ طور کههمان باشد.میذهن  یحرکت یمکرر بازنمودها یسازفعال قیاز طر

  (.5) دنوش یسازنهیبه ،نمودن تکلیفه و متغیردیچیذهن ممکن است با پ یحرکت یبازنمودها، اندداده

ار های بسیشده، شباهتکه اعمال تصویرسازی هستند بر این عقیده پژوهشگرانبسیاری از  ،امروزه

های ذهنی و بدنی تکلیف مثال، زمان اجرا برای کوششبرای ؛زیادی با حرکات واقعی آن اعمال دارند

در تکالیف مربوط به  ،همچنینیکسان است.  یمتفاوت های دشواربا شاخص 1جانبۀ فیتززنی دوضربه

شاهده توان مای با یک عضو یا تصور برداشتن آن، نتایج مشابهی را میگرفتن و برداشتن واقعی وزنه

مغزی هستند، به نواحی فعال مغزی  یابیطرحهای که شامل تکنیک مطالعاتی این،برعلاوه نمود.

ها ها فعالیت دارند. این یافتهتصویرسازی آن کنند که در زمان ایجاد حرکات واقعی ومشابهی اشاره می

ریزی اعمال همانند حرکات طبیعی برنامه یندی است که از طریق آناتصویرسازی فر که دهندنشان می

  .(6) آیدعمل میاما از اجرای آن جلوگیری به ؛شوندمی

د تواننخیال می تصاویر روشنکه  کندبیان می "عضلانیـ  عصبی ـ روانی" ۀنظری ،این رابطهدر 

غز شده در متصاویر تولید .در افراد ایجاد کنند ( راهای واقعیمحرک چون)عضلانی ـ  های عصبیپاسخ

شدت تکانه ممکن است  شود وفرستاده میعصبی  ۀشده به عضلات تکانبرای اجرای مهارت مجسم

(. 7) رددگجنبش حرکتی تولید ن که اصلا  یا اینو آنقدر پایین باشد که جنبش حرکتی مشهود نشود 

طی تجسم ادعا کرد که  وی در این نظریهاستوار است.  "2حرکتی کارپنتر ةاصل اید" ۀاین نظریه بر پای

با این تفاوت  ؛شودند اجرای واقعی آن حرکت ایجاد میعضلانی همان ـ حرکت، الگوهای مؤثر عصبی

های عملکرد پتانسیلگونه که در آن ایلحظه. این تداخل اشدبمیحداقل آن کمتر و در ۀکه دامن

                                                 
1. Fits 

2. Carpenter 
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به شرایط تمرین جسمانی منتقل  است که استوار بر این فرض ،شوددیده می عضلانی الکتریکی

واکنش  ،فرد یحالت رواندر یروان رییه تغندنبال هرگوبه ،(8) 1نیگر مطابق با دیدگاه. (8) گرددمی

مهارت  هکهنگامی اندمطالعات نشان داده. افتدیدر بدن اتفاق م رییمتناسب با آن تغیکی ولوژیزیف

امر  نیا، ودشمی کیتحر مغناطیسی ةکننددستگاه تحریک توسط یو قشر حرکت یرسازیتصوورزشی 

 ،یکلطورهب. دگردیم یرسازیحال تصوشده در عضلات درختهیبرانگ یهالیپتانس ۀدامن شیافزا منجر به

 ۀدامن شیاندام خاص باعث افزا کورزشی ی یرسازیتصو یط یقشر حرکت یسیاطنمغ کیتحر

هشگران (. پژو9) است یسازریحال تصوشود که دریم یآن اندام یحرکت ةشدختهیبرانگ یهالیتانسپ

متنوعی  هاینامهپرسش ،و تصویرسازی حس حرکت سازی درونی و بیرونیبرای بررسی توانایی تصویر

، "3(MIQتصویرسازی ذهنی حرکت ) ۀنامپرسش"، "2تصویرسازی ذهنی ۀنامپرسش" را از جمله

وضوح تصویرسازی حرکت  ۀنامپرسش" و "4(VVIQوضوح تصویرسازی بینایی ) ۀنامپرسش"

(VMIQ)5" ورزشکار و طور عمومی در افراد ها بهنامهاما تمامی این پرسش ؛(11) اندتدوین کرده

( جهت تعیین اختصاصی تصویرسازی 11هال و همکاران ) ،روایناز ؛باشندمیاستفاده ورزشکار قابلغیر

 را طراحی نمودند. "6(SIQ) تصویرسازی ورزشی ۀنامپرسش"ن، راورزشی در ورزشکا

. باشدیمهای اختصاصی و عمومی وابسته تمرین تصویرسازی ورزشی به موقعیتمفهوم  ،از نظر پیاویو

های تواند به موقعیتکارکرد شناختی و انگیزشی می بوده وبعدی دومدل تصویرسازی ورزشی پیاویو 

تصویرسازی ذهنی  ۀنامپرسش (11) و همکاران 7هالراستا، درایناختصاصی و یا عمومی وابسته باشد. 

راحل طی متصویرسازی ذهنی تهیه کردند. ورزشکار از  ةگیری چگونگی استفادورزش را با هدف اندازه

ی چه بعد انگیزشچنان دست یافتند کهبه این نتیجه نامه، این پژوهشگران این پرسشسازی آماده

ازی سارزیابی تصویر ل پیاویو جهت، مدداجزای انگیختگی و تبحر تقسیم شو ۀعمومی به دو دست

با طراحی  (11) و همکاران هال( و 12) و همکاران ها خواهد بود. مارتینورزشی یکی از بهترین مدل

و کارکرد مختلف را برای تصویرسازی ورزشی مطرح مؤلفه پنج نوع  ،تصویرسازی ورزشی ۀنامپرسش

                                                 
1. Green 

. Mental Imagery Questionnaire 

. Motor Imagery Questionnaire (MIQ)  

. Vividness of Visual Imagery Questionnaire (VVIQ) 

. Vividness of Movement Imagery Questionnaire (VMIQ) 

. Sport Imagery Questionnaire (SIQ)  

. Hall  
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 ،است. در این نوع تصویرسازی ذهنی "1سازی اختصاصی انگیزشیتصویر"، مؤلفهاولین  نمودند که

 ؛کند که بسیار برانگیزاننده استیک وضعیت ویژه و اختصاصی تصور میورزشکار خود را در 

یاز توپ را وارد سبد نموده و امت ،فینال ۀگونه تصور کند که در مسابقتواند خود را اینمی ،مثالعنوانبه

ر تصویرسازی تبح"تصویرسازی ورزشی،  ۀنامدوم پرسش ۀلفؤم ؛نمایدبرتری تیم خود را کسب می

ورزشی  ۀورزشکار خود را در یک صحن ،است. در این نوع تصویرسازی ذهنی "2انگیزشی ـ عمومی

حال خود را درتواند میکند ضربه بزند، هر زمان که قصد میمثال، عنوانبه ؛بیندحال تمرکز میدر

برانگیز لشهای چاموقعیتثر و تبحر ؤم ۀسازی ذهنی که غلبتصویر دیگر،عبارتبه؛ تفکر مثبت ببیند

 ۀؤلفمطول رقابت ورزشی، درکز مانند تصویرسازی ذهنی مطمئن، بادوام و متمر ؛گذاردرا به نمایش می

ختگی تصویرسازی انگی"سوم  ۀلفؤم ؛کشدسازی ذهنی تبحر عمومی انگیزشی را به تصویر میتصویر

قعیت ااست. در این نوع تصویرسازی ذهنی ورزشی، ورزشکار خود را در یک و "3انگیزشی ـ عمومی

ممکن است ورزشکار خود را  مثال،عنوانبه ؛کندحال کنترل اضطراب تصور میدر ،عمومی ورزشی

سازی ذهنی که احساس تصویر ،دیگرعبارتبه ؛پنگ ببیندپینگ ۀحال تنفس عمیق در مسابقدر

 مربوط به ،دهدهای ورزشی نشان میو اضطراب را در ارتباط با رقابت آرامش، استرس، برانگیختگی

 صاصیتصویرسازی اخت" ۀ چهارملفؤم ؛باشدانگیزشی میـ  انگیختگی عمومیتصویرسازی ذهنی  ۀمؤلف

حال انجام یک عمل ورزشی ورزشی، ورزشکار خود را درتصویرسازی مؤلفۀ است. در این  "4شناختیـ 

شی های ورزمربوط به تصویرسازی ذهنی مهارت مؤلفهکند. این صحیح در جریان یک رقابت تجسم می

است. در این  "5شناختی ـ تصویرسازی عمومی" مؤلفهپنجمین  ؛دباشخاص مانند ضربات پنالتی می

حال مرور راهبردهای دفاعی در والیبال ورزشکاری مانند یک والیبالیست، خود را در ،نوع تصویرسازی

خوب را  ۀممکن است تجسم کند که پس از یک دفاع خوب، راهبرد یک حملورزشکار بیند. می

راهبردهای مربوط به یک رویداد رقابتی مانند  مؤلفهدر این  ،دیگرعبارتبه ؛کندریزی میطرح

  شود.پنگ تصور میکردن سرویس پینگبدلورد

 رسازیتصوی ۀنامروایی پرسش ،ییدی و اکتشافیأهای تحلیل عاملی تبا استفاده از روش هال و همکاران

این پژوهشگران در  ،. همچنین(11) نمودندگزارش  حد بالاییرا در یدر ورزشکاران کانادایورزشی 

ردار برخو یتصویرسازی ورزشی از روایی محتوای مناسب ۀنامپرسشکه خود نشان دادند  پژوهش

                                                 
. Motivational Specific Imagery 

. Motivational General Mastery Imagery (MG-M) 

. Motivational General Arousal Imagery (MG-A) 

. Cognition Specific Imagery (CS) 

. Cognitive General Imagery (CG) 
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ویرسازی تصمؤلفۀ حاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای  ۀنامد. همسانی درونی پرسشباشمی

سازی تصویر (،1872)معادل  تصویرسازی عمومی شناختی (،1885) معادل اختصاصی شناختی

ازی تصویرس ( و1884)معادل  تصویرسازی تبحر عمومی انگیزشی (،1887)معادل  اختصاصی انگیزشی

زمان گزارش شده است. هال و همکاران روایی هم( 1879)معادل  ذهنی انگیختگی عمومی انگیزشی

ستگی بضریب همسازی حرکت را با استفاده از تصویر ۀنامتصویرسازی ورزشی با پرسش ۀنامپرسش

یز نای جهت تعیین پایایی زمانی طبقهبستگی درونگزارش نمودند. ضریب هم( 1881) معادل پیرسون

  .(11گردید )گزارش ( 1832-1845ۀ )دامن در مؤلفهبرای پنج 

ورزشکار  231 در ارتباط بانامۀ تصویرسازی ورزشی را ( نیز روایی و پایایی پرسش13و همکاران ) 1وات

 ند و گزارش نمودندبررسی قرار داد ورزشی مورد ۀرشت 34در  (سال 14ـ49با دامنۀ سنی )فنلاندی 

باشد. همسانی درونی برخوردار می یتصویرسازی ورزشی از روایی محتوای مناسب ۀنامپرسش که

تصویرسازی اختصاصی شناختی،  ۀلفؤحاضر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای م ۀنامپرسش

 و سازی اختصاصی انگیزشی، تصویرسازی تبحر عمومی انگیزشیتصویرسازی عمومی شناختی، تصویر

ضریب  گردید وگزارش ( 1864-1883) ۀتصویرسازی ذهنی انگیختگی عمومی انگیزشی در دامن

دست ( به1832-1845) ۀدامن در مؤلفهتعیین پایایی زمانی برای پنج  منظوربهای طبقهبستگی درونهم

ی تصویرساز ۀنام( در پژوهشی به بررسی روایی و پایایی پرسش14و همکاران ) 2وارگانبراین، علاوه. آمد

با )زن(  42مرد و  111ورزشکار ) 142 که . در این پژوهشندای پرداختورزشی در ورزشکاران ترکیه

حاضر با استفاده از ضریب  ۀنامدرونی پرسشسانی هم داشتند،مشارکت  (سال 16ـ29سنی  ۀدامن

سازی تصویرسازی اختصاصی شناختی، تصویرسازی عمومی شناختی، تصویرمؤلفۀ آلفای کرونباخ برای 

تصویرسازی ذهنی انگیختگی عمومی  و اختصاصی انگیزشی، تصویرسازی تبحر عمومی انگیزشی

ای جهت تعیین طبقهبستگی درونهمضریب همچنین، زارش شد. گ( 1883-1891) ۀانگیزشی در دامن

نیز ییدی أ. نتایج تحلیل عاملی ت( لحاظ گردید1848-1865ۀ )دامن در همؤلفپایایی زمانی برای پنج 

برخوردار روایی  ازنامه خود بوده و پرسشلات سؤادارای بار عاملی در مؤلفه هر پنج  که نشان داد

  باشد.می

های نامهپرسش از استفاده هنگام که تعبیرهاییسوء از پیشگیری برایذکر این نکته ضرورت دارد که 

 ربارةد کافی داشتن دانش ،زیرا ؛باشد روشن کاملا   هاآن پایایی و روایی دهد، بایدمی رخ شناختیروان

 ؛(15،16است ) ضروری نهایی نتایج گیری دربارةتصمیم پایایی در و روایی مفهوم درک و آماری مفاهیم

                                                 
. Watt  

. Vurgun 
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 ودهب پایا و روا گیریاندازه ابزارهای از استفاده پژوهشی هر انجام مبنای و که اساسییجاآناین، ازبنابر

نسبت  ایدب دارد، پژوهشگران بستگی شدهگرفتهکاربه ابزار به روایی پژوهش نتایج تفسیر و توضیح و

 اراید هاینامهپرسش روایی تعیین در بخش ترینمهم. باشند اطمینان داشتهنامه پرسش روایی به

 در ابزار نبهتری تأییدی عاملی تحلیل که نامه استپرسش سازة روایی تعیین ،متفاوت فرهنگی زمینۀ

و ها معمولا  نادیده گرفته شده نامه، بررسی روایی سازة پرسشوجوداینبا (.16) باشدمی مرحله این

تنها با تعیین پایایی و روایی محتوایی یک گرفتن این مهم و نظرپژوهشگران و مربیان بدون در

داخل پژوهشگران طور که اشاره شد، (. همان15،17کنند )اقدام به استفاده از آن می ،نامهپرسش

تصویرسازی ذهنی، تصویرسازی ذهنی های نامهروایی و پایایی پرسشبه بررسی امروز بهتاکشور 

 ۀناماند و روایی و پایایی پرسشپرداختهازی حرکت حرکت، وضوح تصویرسازی بینایی و وضوح تصویرس

 ،نبنابرای ؛های ملی بررسی نشده استورزشکاران تیم ویژهبهو تصویرسازی ورزشی در ورزشکاران 

ی نامه را بررسپرسشاین  یاییو پا ییروا( اس.آی.کیو) تصویرسازی ورزشی نامۀطراحان پرسشاگرچه 

به دیگر ابزارهای سنجش  نسبت که نامهپرسش نسخۀ فارسی این روایی سازة اما ؛(16) اندنموده

در  ، تاکنونباشدمیورزشکاران برخوردار  ةتصویرسازی از جامعیت و کاربرد بیشتری برای قشر ویژ

زمینۀ استانداردسازی ابزارهای مطالعات متعددی درتاکنون  ،دیگرسویاز کشور بررسی نشده است.

  است. گرفتهصورت مربوط به تصویرسازی 

رین تیاصلیرسازی ذهنی از تصو که ندهست شناسان ورزشی معتقدو روان پژوهشـگران ،دیگرازسـوی

ــت که مداخلات روان ــی اس ــی ورزش ــناس ــتفاده از یک یا چند حس برای ایجاد یا درحقیقت، ش اس

 ،هنیذ تصویرسازیکه عنوان نمودند  پژوهشگران. این باشدمیبازآفرینی مهارت یا موقعیت ورزشـی 

ـــیو ـــتا هامهـارتی برای مرور مؤثرة ش و به هیچ  بوده یرپذانجامیبا  در هر زمانی تقر. این تمرین س

 یلدلبه (نامهیا پرسش ابزار یک بودناستفادهقابل منظور)به ،دیگرسـویاز(. 8،6ای نیاز ندارد )یلهوسـ

ـــل یهـاترجمـه و برگردان واژه ممکن  ،همچنینلفظ وجود دارد و  ییراحتمال تغ ،یگربه زبان د یاص

 ،بنابراین ؛(16،17) لازم در آن جامعه نباشند یاعتبار فرهنگ یدارا هاها یا گویهمؤلفهاز  یاسـت برخ

 ۀنامپرسش از استفاده یبرا یأییدت عنوانبه سازه روایی روش از با استفاده آن هایسازه مجدد تأیید

 و وماتملز از دیگر یکی پایایی تعیین براین،علاوه. باشدمی ضروری ایران ورزشکاران جامعۀمذکور در 

 هایزمان و شــرایط در هاپاســخ بودنتکرارپذیر با نوعیبه که اســت ســنجیروان مهم هایفرضپیش

 هانامهپرسش درونی ثبات و زمانی پایایی دیگر بار ،جامعه تغییر با اسـت لازماما  ؛دارد ارتباط مختلف

ــوند  آزمون ــاخص تعیین با ،روایناز ؛(17)ش برخورداری از ابزارهای ســنجش  ،فوق آماری هایش

جه، نتیدر؛ پذیر خواهد بودامکان استفاده برای ورزشکاران داخل کشورشـناختی قابلهای روانویژگی

 نامۀسـنجی )روایی و پایایی( نســخۀ فارسی پرسشهای روانپژوهش حاضـر با هدف بررسـی ویژگی
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 ارسیف ترجمۀ ایآ که باشدمیسؤال  نای پاسخ به یو در پ هانجام گرفت سـنجش تصویرسازی ورزشی

 ؟برخوردار است یمناسب یاییو پا ییاز روا یرانیورزشکاران ا ینمذکور در ب نامۀپرسش
 

 پژوهش روش
که اینبه با توجه  های ملی بود.ورزشکاران مرد و زن تیمجامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل کلیۀ 

 هنامپرسش)گویۀ( سؤال ازای هر آزمودنی به 11پنج تا بین نیاز در مطالعات تحلیل عاملی نمونۀ مورد

سؤال  31 نامۀ تصویرسازی ورزشیکه تعداد سؤالات پرسشییجاآنازنیز و  (18) شده است پیشنهاد

های گروهی و انفرادی از رشتههدف  ۀآزمودنی( از جامع 12ازای هر سؤال، ورزشکار )به 361 ؛باشدمی

طور به که نامهپرسش 355از این تعداد،  که ندتشکیل دادرا و نمونۀ آماری پژوهش شده انتخاب 

 ه بود، موردتحلیل قرار گرفت.شد تکمیلصحیح 

 عبارت بودند از: هاآوری دادهجمع ةنحوابزار و 

تصویرسازی ورزشی را برای  ۀنامپرسش و همکاران هال تصويرسازی ورزشی: ةنامپرسش

یک از است که هرمؤلفه و پنج سؤال  31نامه شامل . این پرسش(11) نمودندورزشکاران طراحی 

 ششاز لات سؤایک از ها از طریق مجموع هرمؤلفهیک از هر ة. نمرباشدمیسؤال  ششها شامل مؤلفه

 لفۀؤة منمر 25و  14، 12، 11، 7، 2 لاتاؤمجموع نمرات سنامه در این پرسشمتغیر است.  42تا 

 31و  28، 26، 23، 21، 3لات سؤامجموع نمرات  ؛کندرا تعیین می یزشیسازی اختصاصی انگتصویر

، 15، 6، 4 لاتسؤامجموع نمرات  ؛هددتشکیل میرا  یزشیتصویرسازی تبحر عمومی انگ ۀلفؤم ةنمر

ت رامجموع نم؛ کندتصویرسازی انگیختگی عمومی انگیزشی را تعیین می ۀلفؤم ةنمر 24و  22، 17

 و دهدشکل میرا  تصویرسازی اختصاصی شناختی ۀلفؤم ةنمر 27و  21، 18، 13، 11، 8لات سؤا

را تعیین  تصویرسازی عمومی شناختی ۀمؤلف ةنمر 29و  19، 16، 9، 5، 1لات سؤامجموع نمرات 

( تا یکندرت )امتیاز صورت طیف لیکرت هفت امتیازی از بهبه لاتسؤاذکر است که شایانکند. می

  شوند.( امتیازدهی میهفتاغلب )امتیاز 

امۀ نزمان پرسشمه جهت بررسی روایی همنااز این پرسش: نامة وضوح تصويرسازی حرکتپرسش

ررسی بموردرا سازی حرکت توانایی تصویرکه  نامهاین پرسش. شودمیتصویرسازی ورزشی استفاده 

( جهت پرکردن خلا موجود در ادبیات 11) (1986) توسط ایساک و همکاران بارنخستین دهد،میقرار 

نامه را ( این پرسش11رابرتز و همکاران ) ،ادامهدر .ارائه شده استسازی حرکت مرتبط با تصویر

 12دارای  ۀ وضوح تصویرسازی حرکتنامپرسش ،هاآن هاییافتهبازبینی قرار دادند. براساس مورد

و تصویرسازی حرکتی  تصویرسازی بصری بیرونیبصری درونی، تصویرسازی مؤلفۀ  سهو سؤال 
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رار بررسی قرا موردوضوح تصویرسازی حرکت  ۀنامروایی و پایایی پرسش رستمی و همکاران. باشدمی

کل واریانس مربوط به وضوح از درصد  47نامه حدود پرسش لاتسؤا که ( و گزارش نمودند11) دادند

مقدار ضرایب آلفای کرونباخ برای ها های آنبراساس یافتهشود. سازی حرکت را شامل میتصویر

 معادل ترتیبسازی بصری بیرونی، درونی و حرکتی و مقیاس کلی بههای تصویرمقیاسخرده

(0.86=r،) (0.89=r( ،)0.91=r )و (0.95=r )ها مقیاسدهد پایایی بالایی در این خردهکه نشان می هبود

ی از حاکنتایج  نیز نامهخصوص روایی پرسشدر .سازی حرکت وجود داردو مقیاس کلی وضوح تصویر

  باشد.می قبولیقابل ةو روایی ساز زماننامه دارای روایی هماین پرسش آن بود که

 ۀخنس ۀبرای ترجمالمللی ابزار کیفیت زندگی بین ةپروژ ۀترجممدل  از روش استاندارد پژوهشدر این 

ه حلمر این پروژه دارای چهار شد. استفاده( اس.ای.کیو) تصویرسازی ورزشی ۀنامپرسشفارسی 

 نسخۀ ۀترجم .3 ؛سنجش کیفیت ترجمه. 2 ؛ترجمه از زبان انگلیسی به زبان فارسی. 1 باشد:می

 ممترج دو اول، ۀمرحل در آمده با نسخۀ اصلی.دستهمقایسۀ نسخۀ انگلیسی ب. 4 ؛فارسی به انگلیسی

 ودندببرخوردار  انگلیسی متون ۀترجم به کافی تسلط و تجربه از و بود فارسی هاآن مادری زبان که

. نمودند ورزشیتصویرسازی سنجش  ۀنامپرسش انگلیسی ۀنسخ ۀترجم به اقدام ،(دو و یک مترجمین)

 در موجود جملات یا و عبارات ها،واژه از برخی برای لزوم صورتدر که شد خواسته مترجم دو این از

 برتأکید  ،مرحله این در. نمایند تهیه را احتمالی جایگزین هایترجمه از فهرستی ،نامهپرسش

 ،درادامه. بود تصویرسازی ورزشینامۀ سنجش پرسش جملات و عبارات ها،واژه مفهومی سازیمعادل

 موجود هایتوصیه و هاپاسخ دستورات، تکتک مورددرنظرات خود را  یک و دو مترجمین از یکهر

 ره برای صفر عدد ،دیداری مقیاس این در .اعمال نمودند تصویرسازی ورزشیسنجش  ۀنامپرسش در

 ،مرحله اینپس از . بود دشوار نهایتبی ۀترجم ۀمنزلبه 111 عدد و آسان کاملا   ۀترجم منزلۀبه مورد

 ۀولیا هاینسخه پیرامون بحث و بررسی به پژوهشگران و دو و یک مترجمین حضور با جلسه یک طی

 ،همچنین و دشوار ۀترجم دارای موارد به توجه با ،نهایتدر وشد پرداخته  مترجم دو توسط شدهترجمه

  .دیتوافق گرد فارسی ۀترجم ۀنسخ یک از استفاده مورددر پیشنهادی جایگزین هایواژه

 دو اختیار در ترجمه کیفیت سنجش منظوربه قبل ۀمرحل در شدهتهیه فارسی ۀنسخ در مرحلۀ دوم،

 برای ترجمه کیفیت دهینمره به اقدام مترجمین این و گرفت( چهار و سه مترجمین) دیگر مترجم

 اظلحبه جملات و عبارات مطلوبیت ترجمه، کیفیت از منظور مرحله این در. نمودند سؤالات تکتک

 نی،ف هایواژه کارگیریهب از پرهیز) مشترک زبان کاربرد ،(فهمقابل و ساده هایواژه از استفاده) وضوح

 کیفیت و (نامهپرسش اصلی ۀنسخ مفهومی محتوای دربرداشتن) مفهومی یکسانی ،(تصنعی و تخصصی

 اینقطه 111 مقیاس روی نمره چهار تعیین بهاقدام  چهار و سه مترجمین ،بنابراین ؛بودترجمه  کلی

 صفر ةنمر دیداری مقیاس این در. نمودند تصویرسازی ورزشینامۀ سؤالات پرسش از یکهر برای
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بخش رضایت و مطلوب کاملا   کیفیت معنیبه 111 ةنمر وبوده  نامطلوب کاملا   کیفیت ةدهندنشان

 ترپایین (چهار و سه مترجمین توسط شدهتعیین) کیفیت ةنمر میانگینذکر است که بهلازم. باشدمی

راین، بعلاوه. شد گرفته نظر در هاترجمه نامطلوب کیفیت مورددر گیریتصمیم ملاک عنوانبه 91 از

ی دو هر که استفاده شد (شش و پنج مترجمین) دیگر مترجم دو از ترجمه یندافر ازسوم  ۀمرحل در

 ات شدخواسته  هاآن ازدر این مرحله . داشتند انگلیسی و فارسی زبان دو هر به کامل تسلط هاآن

 ۀمترج) بازگردانند انگلیسی زبان به دیگر باریک را قبلی مراحل در آمدهدستبه فارسی ۀنسخ

 پژوهشگر حضور با ایجلسه طی مترجم دو این توسط آمدهدستبه انگلیسی هاینسخه(. معکوس

ر ددرنهایت، شد. توافق  انگلیسی ۀنسخ یک بر ،نهایتدر و گرفت قرار بحثمورد (حاضر پژوهش)

سازی تصویرسنجش  ۀنامپرسش انگلیسی اصلی ۀنسخ با شدهتهیه انگلیسی ۀنسخ مرحلۀ چهارم

 شنهاداتپیو شد  بررسی و مترجمین پژوهشگر حضور با ایجلسه طی مفهومی یکسانی لحاظبه ورزشی

 ۀمشابه با جامع) از پنج تن از ورزشکاران ،نهایتدر .گردید نامه اعمالپرسش فارسی ۀنسخ در هاآن

در رابطه با شکل  نظرنفر از افراد صاحب 11 نیز نامه وبودن پرسشفهمدر ارتباط با واضح و قابل (هدف

 وهشگرپژبا حضور نظرات این افراد  درنهایت، و شد نامه نظرخواهیپرسشسؤالات بودن فهمکلی و قابل

 .گردیدنامۀ نهایی فارسی استخراج و پرسششده و اساتید بررسی 

 (: SIQتصویرسازی ورزشی ) ۀنامپرسشو پایایی بررسی روایی 

از دو شاخص  ،لذا؛ گرفتاستفاه قرار روش لواشه مورد ،برای تعیین روایی محتوا حاضر در پژوهش

نفر از اساتید  11از  در این ارتباط،. بهره گرفته شد 2روایی محتوا و شاخص 1نسبت روایی محتوا

زینه سه گ از نظرنامه را هر آیتم پرسش ،که برای تعیین نسبت روایی محتوا شدنظر درخواست صاحب

نتایج نشان  .(16) دهندبررسی قرار مورد ضرورتی ندارد( ؛ضروری نیست امامفید است  ؛)ضروری است

 تا( 1881) نامۀ تصویرسازی ورزشی ازهای پرسشمؤلفهمیزان نسبت و شاخص روایی محتوای که داد 

 ةرنم ،بستگی پیرسونمیزان ضریب هم زمانهممنظور بررسی روایی بههمچنین، باشد. می( 1888)

تحلیل قرار مورد وضوح تصویرسازی ۀنامپرسش ةبا نمر تصویرسازی ورزشی ۀنامپرسش هایمؤلفه

نامه بود های این دو پرسشمؤلفه( 1882تا  1876بستگی بالای )بین نتایج بیانگر ضریب هم که گرفت

 تصویرسازینامۀ پرسش ةروایی سازجهت بررسی یید قرار گرفت. أتنامه موردزمان پرسشو روایی هم

ات( بررسی پایایی )ثب منظورهب، همچنین .گردیدیدی استفاده أیاز روش تحلیل عاملی ت نیز ورزشی

تصویرسازی ورزشی  ۀنامدو هفته پرسش ۀورزشکار با فاصل 51آزمون مجدد، ـ  روش آزمونزمانی به

                                                 
. Content Validity Ratio 

. Content Validity Index 
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 سانی درونی هرضریب همسانی درونی، ارزیابی هم ذکر است که برایشایان .نمودندتکمیل  را مجددا 

 .ر گرفتموردمحاسبه قرابا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  تصویرسازی ورزشی ۀنامپرسشمؤلفۀ  پنج

های تمایل مرکزی و پراکندگی برای شاخص ۀمحاسب :آمار توصیفی شاملدر این قسمت از پژوهش از 

 برنیمبت تأییدی عاملی تحلیل روش از ادامه،در. استفاده شد مطالعه در کل نمونهمتغیرهای کمی مورد

 واییر تأیید ،دیگرعبارتبه نامه وپرسش هایمقیاسخرده تأیید و بررسی برای ساختاری معادلات مدل

با استفاده نیز نامه سانی )ثبات( درونی پرسشهم .(18،19) گردید نامه استفادهپرسش( عاملی) سازة

 پایایی ینتعی برای ایطبقهدرون بستگیهم ضریب ازو موردبررسی قرار گرفت از ضریب آلفای کرونباخ 

 با استفاده از محاسبات آماری مذکور ذکر است کهشایان (.19) شد استفاده )با فاصلۀ دو هفته( زمانی

  .صورت گرفت 888و لیزل  16افزارهای اس.پی.اس.اس نسخۀ نرم
 

 نتایج
حسب بر هاآنها از قبیل نسبت و تعداد شناختی آزمودنیهای جمعیتدر این بخش ابتدا ویژگی

میانگین و انحراف استاندارد  ،و سپس شودنشان داده می ورزشی در جداول ۀو نوع رشت جنسیت

با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی به بررسی  ،ادامهدرگردد. ارائه مینامه های پرسشمقیاسخرده

 شود.پرداخته می ورزشی تصویرسازی نامۀپرسش ةروایی ساز
 

 ورزشی تصويرسازی نامةحسب جنسیت و رشتة ورزشی در پرسشکنندگان برفراوانی شرکت. 3جدول 

 رشته شاخص
 کل

 انفرادی تیمی کنندگانشرکت

 مرد 
 188 86 112 تعداد

 52895 45876 54825 درصد

 زن 
 167 93 74 تعداد

 47814 55868 44831 درصد

 کل 
 355 179 176 تعداد

 111 51842 49857 درصد
 

 

 تصویرسازی نامۀپرسش کنندهشرکت 355 ،مجموعدر که شودمی مشاهده یک جدول به توجه با

 رصدد ورزشکاران مرد نسبت به ورزشکارانمیان، اند که دراینهکرد تکمیل صحیح شکلبهورزشی را 

 .اندداده اختصاص خودبه را بیشتری
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 ملی هایتیم ورزشکاران در ورزشی تصويرسازی نامةهای پرسشهای توصیفی عاملشاخص .6جدول 

 اساس جنسیتبر

 هاعامل
 و انحراف استاندارد میانگین

 مردان زنان

5866±1859 اختصاصی شناختی سازیتصویر    1863±5851  

5883±1865  شناختی عمومی تصویرسازی  1887±5871  

5841±1812  انگیزشی اختصاصی سازیتصویر  1819±5821  

5863±1868  انگیزشی عمومی انگیختگی سازیتصویر  1885±5848  

5844±1842  انگیزشی عمومی تبحر سازیتصویر  1861±5855  
 

غیر از تصویرسازی تبحر عمومی انگیزشی، شود، بهمشاهده می دوطور که در جدول همان

در  .اندکسب نمودهنسبت به همتایان مرد خود را در سایر عوامل نمرات بالاتری کنندگان زن شرکت

ات یابی معادلن مدلاکه در بین متخصصاینبا توجه به  نیز های برازندگیبا گزارش شاخصارتباط 

 از را های برازندگی برآورد بهتریشاخصاز یک که کداممورد اینساختاری، توافق عمومی و کلی در

(. 18،21شود ترکیبی از سه تا چهار شاخص گزارش شود )پیشنهاد می وجود ندارد، کندمدل فراهم می

 2ای()مقایسه ، تطبیقی1مطلق ۀهای برازندگی در سه گروه یا طبقکه شاخصاینبا توجه به  ،همچنین

برازندگی و  ارتباط باهای هر طبقه اطلاعات متفاوتی را در و شاخص گرفتهقرار  3جو(و مقتصد )صرفه

طبقه بررسی و گزارش  شود حداقل یک شاخص از هرکنند، پیشنهاد میبودن مدل فراهم میمناسب

 (.18شود )

 مطرح متخصـصــان توسـطبرازندگی  هایشــاخص در ارتباط با متفاوتی 4برش هایملاکبراین، علاوه

 و صفر بین هاآن تغییرات ۀدامن که سی.اف.آی و تی.ال.آی هایشاخص در مثالعنوانهب ؛است شـده

( 1891) از بالاتر ، مقادیر(21) مدل نسبی برازندگی ةدهندنشان( 1885) از بالاتر باشـد، مقادیرمی یک

 خوب خیلی برازندگی ةدهندنشان( 1895) از بالاتر مقادیر و قبولقابل و خوب برازندگی ةدهندنشـان

 قبولقابل ةدهندنشان( 1818) از کمتر مقادیر نیز رمزی شاخص برای(. 21،21) باشدمی مدل عالی و

(. 21،21) باشدمی خوب و مناسب مدل یک ةدهندنشان( 1816) از کمتر مقادیر و مدل بودنمعقول و

 دح که است آن الایده و کرد محاسبه اطمینان ۀفاصل توانمی شاخص این برایذکر است که شایان

 شاخص برای(. 22) نباشـد( 181) از بیشـتر آن یبالا حد وبوده  صـفر نزدیک اطمینان ۀفاصـل پایین

                                                 
1. Absolute Fit Index 
2. Comparative Fit Index 
3. Parsimonious Fit Index 
4. Cut of Points  
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 ارتباط با درباید عنوان کرد که (. 22،23) باشــدمی قبولقابل( 1818)از  کمتر مقادیر نیز آر.ام.آر.اس

ــاخص  از برخی کهطوریبه ؛ندارد وجود قبولقابل مقادیر مورددر عمومی توافق ،افدی به دوخی ش

 را پنج تا دو مقادیر دیگر برخی و( 18)دانسته  خوب و قبولقابل را سـه از کمتر مقادیر پژوهشـگران

 (.  23) دانندمی مدل بونمناسب و معقول ةدهندنشان

 و رلزیل افزارنرم ۀلیوسهب هاداده ةریمتغچند و رهیمتغتک بودننرمالی، عامل لیتحل یاجرا از پیش

ر در پژوهش حاض هاداده یعیطب عیتوز عدم ةدهندنشان جینتا که گرفت قرار یبررسمورد ایمارد بیضر

 نرمال توزیع عدم به نسبت 1نماییدرست یا احتمال ۀبیشین برآورد روش کهییجاآناز (.>0.05Pبود )

 دوخی شاخص برآوردبیش و تطبیقی شرازب هایشاخص زیربرآورد به منجر و بوده حساس هاداده

 2لربنت ساتورا احتمال ۀنیشیب مقاوم برآورد روش از تأییدی یعامل لیتحل یاجرا منظوربهشود، می

( با استفاده از روش شمارة یک)شکل  3مرحلۀ اول نتایج تحلیل عاملی تأییدی (.24) گردیداستفاده 

نسخۀ فارسی  گیریکه مدل اندازه حاکی از آن استنمایی احتمال یا درست ۀبرآورد مقاوم بیشین

اعداد و پارامترهای  ۀو کلیبوده مناسب  ،ملی هایتیم ورزشکاران در ورزشی تصویرسازی نامۀپرسش

بودن مناسب دهندةنشان (سهجدول )گیری مدل اندازه (تناسب)های . شاخصباشدمیمدل معنادار 

 .باشدمیگیری مدل اندازه
 

 ورزشکاران در ورزشی تصويرسازی نامةهای برازش الگوی تحلیل عاملی تأيیدی پرسششاخص .1جدول 

 ملی هایتیم

 DF/ 2χ CFI TLI PGFI PNFI RMSEA های برازششاخص

 1817 1872 1868 1896 1897 2854 شدهمقدار مشاهده

 قبولمقادیر قابل
از  ترکوچک
 سه

تر از بزرگ
1895 

 تر از بزرگ
1895 

تر از بزرگ
186 

تر از بزرگ
186 

کمتر از 
1818 

 

، (1895)بالاتر از  آی.ال.تی و آی.اف.سی هایشاخص ،شودمشاهده می سهطور که در جدول همان

که  است (1817)برابر با  رمزیو شاخص ( 186) بالاتر از پی.جی.اف.آی و پی.ان.اف.آی هایشاخص

 لوب ومط ،برازش مناسب ،نتیجهو در (تناسببرازندگی )های شاخص بودنقبول و معقولقابلنشانگر 

شده بودن ارتباط بین متغیرهای مشاهدهبررسی معنادار ۀزمیندر .باشدمیگیری مدل اندازهتقریبا  عالی 

 ؛اساس بزرگی یا کوچکی ضرایب قضاوت نمودتوان برها(، نمیالات( و متغیرهای مکنون )عاملؤ)س

  (.22ب مسیر استفاده کرد )یجهت تعیین معناداری این ضرا تیاز شاخص  بایستمیبلکه 
                                                 
1. Maximum Likelihood Estimation  
2. Robust Maximum Liklihood (RML) 
3. First Order  
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دهد های مربوطه نشان میمقیاسخردهبا سؤالات بین  ۀمورد رابطدر تیپارامترها و شاخص  ةمشاهد

سؤالات دار بین معنا ۀکه حاکی از وجود رابطاست بوده ( 1896) بالاتر ازسؤالات  تمامیدر  تیکه مقدار 

الات( قادر به پیشگویی ؤشده )سکه تمامی متغیرهای مشاهدهطوریبه ؛باشدهای مربوطه میو عامل

  باشند.های خود میعامل

 

 ملی هایتیم ورزشکاران در ورزشی تصويرسازی نامةپرسش تأيیدی عاملی تحلیل مدل .3 شکل
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ی سانی دروننتایج ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین هم ،شودمشاهده می چهارطور که در جدول همان

 ملی ارائه شده هایتیم ورزشکاران در ورزشی تصویرسازی نامۀهای نسخۀ فارسی پرسشمقیاسخرده

و  ( بوده18926معادل ) سؤال 31نامه با سانی درونی )ضریب آلفای کرونباخ( کل پرسشاست. هم

. (α>0.75)قرار دارد  یقبولحد مطلوب و قابلنامه درهای پرسشمقیاسهمسانی درونی سایر خرده

 قدارلفای کرونباخ مآبودن همسانی درونی از طریق قبولملاک رایج در بررسی قابل که ذکر استشایان

و  ملی هایتیم ورزشکاران در ورزشی تصویرسازی نامۀپرسش ،بنابراین باشد؛( می1871)

شماره )جدول  هستندقبولی برخوردار سانی( درونی مطلوب و قابلهای آن از ثبات )هممقیاسخرده

  .(چهار

 آزمونحاصل از  یهامقیاسخرده ایطبقهبستگی درونضرایب هم مقادیر چهار،نتایج جدول با مطابق 

شناختی  عمومی مقیاس تصویرسازیدر خرده( 1879) ای ازدر دامنه آزمون مجدد با دو هفته فاصلهـ 

متفاوت بوده و مقادیر تمامی  انگیزشی عمومی انگیختگی سازیمقیاس تصویردر خرده( 1884) تا

 بودن پایاییقبولقابل ةدهندنشان این امر باشد که( بالاتر می1875قبول )ها از مقدار قابلمقیاسخرده

. استورزشی  تصویرسازی نامۀپرسش فارسی نسخۀ یهامقیاسخرده 1زمانی یا قابلیت تکرارپذیری

( 1887ۀ )و دامن( 1881) نامه نیز با میانگینکل پرسش ایطبقهبستگی درونمقدار ضریب هم ،همچنین

اره شم)جدول  باشدنامه میپایایی زمانی کل پرسش ةکنندتأیید ،(1895) اطمینان ۀدر فاصل( 1883) تا

  (.چهار
 

برای تعیین ثبات درونی و پايايی  ایطبقهبستگی دروننتايج ضريب آلفای کرونباخ و ضريب هم .2جدول 

 ورزشی تصويرسازی نامةپرسش فارسی نسخة زمانی

 هامقیاسخرده
تعداد 

 الاتؤس

 یضريب آلفا

 کرونباخ

بستگی ضريب هم

  ایطبقهدرون

اطمینان  ةفاصل

 درصد 31

 1876-1882 1882 1888 6 شناختی اختصاصی تصویرسازی

 1883-1888 1879 1876 6 شناختی عمومی تصویرسازی

 1872-1875 1881 1881 6 انگیزشی اختصاصی سازیتصویر

 1874-1878 1884 1879 6 یانگیزش عمومی انگیختگی سازیتصویر

 1872-1876 1883 1885 6 انگیزشی عمومی تبحر سازیتصویر
 

 

 

                                                 
. Reproducibility    
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 گیرینتیجه و بحث
شی سازی ورزتصویر ۀنامسنجی )روایی و پایایی( پرسشهای رواناضر با هدف بررسی ویژگیح پژوهش

 نامۀپرسش فارسی نسخۀ ةنتایج روایی ساز. گرفتهای ملی انجام ( در ورزشکاران تیماس.آی.کیو)

(، 14وارگان و همکاران ) ،(11) هال و همکاران هاییافتهبا  حاضر پژوهشورزشی در  تصویرسازی

منظور بررسی ( به11باشد. هال و همکاران )راستا میهم (26) 2( و وراکسا و همکاران25) 1وات و رویز

های تحلیل واریانس عاملی تأییدی و تصویرسازی ورزشی از روش ۀنامپرسش سنجیهای روانویژگی

لوب نامۀ تصویرسازی ذهنی را مطنتایج روایی سازه و روایی محتوایی پرسش نمودند واکتشافی استفاده 

تصویرسازی  ۀنامزمان پرسشروایی هم هاپژوهش آندر بخش دیگری از همچنین، ارزیابی کردند. 

ی قرار بررسبستگی پیرسون موردسازی حرکت با استفاده از ضریب همتصویر ۀنامورزشی با پرسش

( نیز روایی و پایایی 27و همکاران ) 3دست آمد. واتهب( 1881معادل ) بستگییب همگرفت و ضر

 (سال 14ـ49با دامنۀ سنی )ورزشکار فنلاندی  231 در ارتباط بانامۀ تصویرسازی ورزشی را پرسش

نامۀ تصویرسازی ورزشی از پرسش که دو گزارش نمودن بررسی قرار دادندورزشی مورد ۀرشت 34در 

 باشد.روایی محتوای مناسبی برخوردار می

 ورزشی تصویرسازی ۀنامپرسش سنجیروان هایویژگی( 2114) وات و رویزبراین، در پژوهش علاوه

 ورزشکار 361 شامل این پژوهش آماری نمونۀبررسی قرار گرفت. مورد اسپانیایی ورزشکاران در

نتایج تحلیل . بود (سال 18ـ31 سنی ۀدامن با) ورزشی ۀرشت 31 در( زن 127 و مرد 234) اسپانیایی

؛ باشدبرخوردار می یبرازش مطلوب داد که مدل از سؤالی نشان 31عاملی تأییدی بر روی نسخۀ 

و  و شاخص رمزی( 1891) ل.آی برابر بااشاخص تی. (،1891) که شاخص سی.اف.آی برابر باایگونهبه

 نامۀاین نتایج نسبت به نسخۀ فارسی پرسشکه رغم اینعلی. دست آمد( به1815)م.آر برابر با ار.اس.آ

تحلیل ن، برایعلاوهشود. میقبول و مطلوب ارزیابی اما قابل ؛باشدمیتر کمی ضعیف ورزشی تصویرسازی

شکل بالاتر، بهمتغیره در نسخۀ اسپانیایی نشان داد که ورزشکاران با سطوح رقابتی واریانس چند

 سانینتایج هم ،باشند. همچنینمعناداری از تصویرسازی شناختی و عمومی بالاتری برخوردار می

ها دارای که تمامی عامل حاکی از آن بود درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در نسخۀ اسپانیایی

 پژوهشاما در  ؛استسب این ابزار مؤید پایایی درونی منااین امر باشند که می( 1871) ضریب بیش از

( صورت گرفت، نتایج نسبتا  مشابهی در نسخۀ روسی این 2114دیگری که توسط واکسا و همکاران )

                                                 
1. Ruiz & Watt  
2. Verska  
3. Watt  
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نتایج آزمون  ،داشتند حضورورزشی  ۀورزشکار از شش رشت 253 که دست آمد. در این پژوهشهابزار ب

بهره  سازیاز انواع مختلف تصویر های مختلف ورزشیورزشکاران در رشته که فریدمن نشان داد

منظور بررسی پایایی درونی از آلفای کرونباخ استفاده نمود و نتایج گیرند. این پژوهش بهمی

ات از ثب سازی ذهنیتصویرنامۀ های نسخۀ روسی پرسشآمده حاکی از آن بود که تمامی عاملدستهب

  (.α<0.7) باشنددرونی مناسبی برخوردار می

 ورزشی، قدرت پیشگویی تصویرسازی نامۀپرسش فارسی نسخۀ ةمورد روایی سازمهم دیگر در ۀلأمس

باشد. مقادیر تخمین پارامتر خود میهای مربوط بهها( در ارتباط با عامل)گویهسؤالات داری او معن

دار سؤالات اارتباط معن ةدهندتحلیل عاملی نشان تینشده( و نتایج آزمون ها )بار عاملی استانداردگویه

نتایج ذکر است که بهلازمباشد. می (P<0.001) گراهم روایی تأیید ،نتیجهدر های مربوطه وو عامل

یید را تأورزشی  تصویرسازی نامۀپرسش فارسی ها( ساختار نظری نسخۀ)گویهسؤالات  ،آمدهدستبه

 ؤالاتسبدون تغییری در تعداد  ورزشی تصویرسازی نامۀپرسش فارسی تأیید مدل نسخۀ ،لذا کند؛می

و  هناشی از ترجمۀ مناسب و برگردان هماهنگ اصطلاحات موجود بین دو زبان انگلیسی و فارسی بود

 ورزشی تصویرسازی نامۀپرسش فارسی نسخۀارزیابی تصویرسازی ذهنی ورزشکار ایرانی با استفاده از 

 ،شده است. همچنینانگلیسی  شکل مشابهی با نسخۀبه سؤالاتموجب درک و تفسیر صحیحی از 

دهندة قابلیت زبان، نشانفارسی ۀ( در جامع11عاملی هال و همکاران )کاست مدل پنجوکمتأیید بی

  باشد.می (های فرهنگیرغم تفاوتعلی) نامۀ تصویرسازی ذهنی در ارزیابی این سازهبالای پرسش

نامۀ تصویرسازی ذهنی سانی درونی نسخۀ فارسی پرسشحاضر، همپژوهش در بخش دیگری از 

ی سانی و ثبات دروناز هم نامهها و کل پرسشتمامی عاملکه  نتایج نشان داد و بررسی قرار گرفتمورد

همچنین، . گزارش شد (1871) بالاتر از نیز آمدهدستهمطلوبی برخوردار است و ضریب آلفای کرونباخ ب

تصویرسازی ذهنی با استفاده از ضریب  ۀنامسانی درونی پرسش( هم11هال و همکاران ) پژوهشدر 

تصویرسازی عمومی  (،1885) معادل آلفای کرونباخ برای عامل تصویرسازی اختصاصی شناختی

تصویرسازی تبحر عمومی  (،1887) معادل سازی اختصاصی انگیزشیتصویر (،1872) معادل شناختی

گزارش شده ( 1879)معادل  تصویرسازی ذهنی انگیختگی عمومی انگیزشی ( و1884) معادل انگیزشی

 ضریب از استفاده با تصویرسازی ذهنی را ۀنامپرسش درونی سانیهم نیز (27) همکاران و واتاست. 

 شناختی، عمومی تصویرسازی شناختی، اختصاصی تصویرسازی هایعامل برای کرونباخ آلفای

 انگیختگی ذهنی تصویرسازی و انگیزشی عمومی تبحر تصویرسازی انگیزشی، اختصاصی تصویرسازی

  .نمودند گزارش( 1864-1883ۀ )دامن در انگیزشی عمومی

با  (2112وارگان و همکاران )تصویرسازی ورزشی توسط  ۀنامسانی درونی پرسشهمبراین، علاوه

تصویرسازی اختصاصی شناختی، تصویرسازی عمومی های استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای عامل
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ازی ذهنی تصویرس و سازی اختصاصی انگیزشی، تصویرسازی تبحر عمومی انگیزشیشناختی، تصویر

. در این پژوهش نتایج تحلیل عاملی گردیدگزارش ( 1883-1891) ۀانگیختگی عمومی انگیزشی در دامن

 ازنامه خود بوده و پرسش عاملی مناسبی در سؤالاتل دارای بار هر پنج عام که تأییدی نشان داد

 پژوهشبودن ضریب آلفای کرونباخ در به مطلوب توجهبا  .باشدمی برخوردار روایی سازة عاملی مطلوبی

 وهشپژگرفته با بررسی ثبات درونی در مطالعات صورتتوان چنین اظهار داشت که نتایج می حاضر

 شانن کرونباخ آلفای از استفاده با درونی ثبات بررسی همچنین، باشد.راستا و هماهنگ میهم حاضر

 یوندپ یکدیگر با مجموعه یک عنوانبه ورزشی تصویرسازی ۀنامپرسش فارسی نسخۀ سؤالات که داد

 را ییکسان کلی مفهوم دهندگانپاسخ و ندسنجمی را یکسانی مفهوم مستقیم طوربه و شتهدا مطلوبی

های فرهنگی ( بر تفاوت18) 1شینک و هنراهان در این ارتباط، .نندکمی دریافت سؤالات از هریک از

شناختی تأکید های روانهای مادری مختلف در درک و تفسیر متفاوت سازهافراد از جوامع و زبان

یی روا ،بهترعبارتها و بههای برازندگی مدلشده در شاخصنتیجه، اختلافات اندک مشاهدهدر ؛اندکرده

 های دیگر )اسپانیایی و روسی(های زبانبا نسخه ورزشی تصویرسازی نامۀپرسش فارسی نسخۀ ةازس

ها( ها از عبارات )گویهزبان و دیگر زبانگان فارسیدهندتوان به تفاسیر و ادراکات متفاوت پاسخمیرا 

  نامۀ تصویرسازی ذهنی نسبت داد.پرسش

بررسی مورد نامۀ تصویرسازی ورزشیزمانی نسخۀ فارسی پرسشدر بخش انتهایی پژوهش حاضر، ثبات 

نامۀ ای نشان داد که نسخۀ فارسی پرسشطبقهبستگی درونکه نتایج ضریب همطوریبه ؛قرار گرفت

 هال و همکاران. باشدمیدارای ثبات مناسبی  شناختیتصویرسازی ورزشی در سنجش این سازة روان

ای جهت تعیین پایایی زمانی برای پنج عامل مطرح در طبقهدرونبستگی ( نیز از ضریب هم11)

 ایهطبقبستگی درونضریب هم هاکه در پژوهش آننامۀ تصویرسازی ورزشی استفاده کردند پرسش

وارگان  پژوهشای در طبقهبستگی درونضریب هم همچنین، گزارش گردید.( 1833-1845) ۀدامن در

 ۀندام دربرای پنج عامل که استفاده قرار گرفت بررسی پایایی زمانی موردمنظور ( به14و همکاران )

 پژوهش حاضردر بودن نمونۀ آماری دستبا توجه به یک ،نهایتدر .شتگزارش گ( 1865-1848)

ه ب شده وشود پژوهش دیگری با سطوح مختلف مهارتی و نمونۀ آماری بیشتر انجام پیشنهاد می

 هنجاریابی ابزار پرداخته شود.

 پیام مقاله

بستگی تحلیل عاملی تأییدی، ضرایب آلفای کرونباخ و همنشان داد که  آمدهدستنتایج به ،کلیطوربه

الی حمایت ؤس 31از ساختار پنج عاملی و  تصویرسازی ذهنی ۀنامفارسی پرسش ۀای نسخطبقهدرون

                                                 
1. Schinke & Hanrahan  
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توان یم ،نتیجهدر ؛کنندنامه را تأیید میونی و پایایی زمانی پرسشسانی درکرده و روایی عاملی، هم

عنوان ابزاری روا و پایا جهت مطالعه و ارزیابی قابلیت تصویرسازی ذهنی به ۀنامفارسی پرسش ۀاز نسخ

همراه سایر ابزارهای سنجش این ابزار به براین،برد. علاوه تصویرسازی ذهنی ورزشکاران ایرانی بهره

 رهای پژوهشی و کاربردی بیشتشناسان ورزشی جهت فعالیتشناختی، بستر مناسبی را برای رواننروا

منظور بهبود عملکرد ورزشکارن ایرانی از طریق شناسایی نقاط ضعف و طراحی تمرینات به

  آورد.فراهم می شناختی )ذهنی( مناسبروان
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Abstract 

 

The purpose of this research was to examine the psychometric properties (validity 

and reliability) of sport imagery questionnaire among Iranian national team’s 

athletes. For this purpose, the 355 athletes in Iranian national were selected and 

completed the Persian version of the sport imagery questionnaire. This 

questionnaire involved 30 questions and five components such as Motivational 

Specific (MS) Imagery, Motivational general-mastery (MG-M) imagery, 

Motivational general-arousal (MG-A) imagery, Cognitive specific (CS) imagery 

and Cognitive General (CG) function of imagery. Data were analyzed with 

Confirmatory factorial analysis based on structural equations, Cronbach’s alpha 

coefficient and intra-class correlation coefficient tests. Result showed that the 

sport imagery questionnaire has acceptable fit indexes (RMSEA=0.071, 

CFI=0.97, TLI=0.96, PNFI=0.72, and PGFI=0.68), internal consistency and 

temporal reliability (0.79-0.88) among Iranian national team’s athletes. Thus, the 

Persian version of sport imagery questionnaire has acceptable reliability and 

validity in Iranian national team athletes and coaches, researchers and athletes can 

use this questionnaire. 
 

Keywords: Motivational Specific Imagery, Motivational General-Mastery 
Imagery, Motivational General-Arousal Imagery, Cognitive Specific Imagery, 

Cognitive Genera Imagery  
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