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 63/19/5931تاريخ پذيرش:                                62/15/5931تاريخ دريافت:
 

 چکیده
 جهت تأيید بود. نامۀ تصويرسازی ورزشی کودکانفارسی پرسش تعیین روايی و پايايی نسخۀ ،هدف از پژوهش حاضر

میانگین با ) دختر 555و  (سال 77/55±13/5 میانگین سنیبا ) پسر 564) کودک ورزشکار 691نامه، روايی سازۀ پرسش

نامۀ تصويرسازی و نسخۀ فارسی پرسش ندشدانتخاب  ایخوشه گیری تصادفیصورت نمونهبه( (سال 16/56±44/5 سنی

رسازی نامۀ تصويپرسشنسخۀ فارسی صحت ترجمۀ  ،استفاده از روش بازترجمه باو  ابتدا نمودند.را تکمیل  ورزشی کودکان

وايی تعیین رمنظور همچنین، بهتأيید گرديد. مدرس زبان انگلیسی سه و  شناس ورزشیسه روانتوسط  .ورزشی کودکان

 توسطآن سانی درونی هماستفاده شد و  از تحلیل عاملی تأيیدی مبتنی بر مدل معادالت ساختارینامه پرسش سازۀ

مجدد  روش آزمونبه ای طبقهبستگی درونضريب هم نیز پايايی زمانی سؤاالتجهت بررسی  تأيید گرديد. کرونباخآلفای

 های برازندگی )شاخصشاخصکه  دهدمینشان نتايج تحلیل عاملی تأيیدی  .مورداستفاده قرار گرفتبا دو هفته فاصله 

دارای مقادير ( 72/1( و پايايی زمانی )74/1سانی درونی )(، هم31/1 آی .ال .تی و 32/1 آی .اف .، سی149/1رمزی 

در بین  یمناسب پايايیاز روايی و نامۀ تصويرسازی ورزشی کودکان پرسشنسخۀ فارسی  ،بنابراين باشند؛میقبولی قابل

تصويرسازی عنوان ابزاری روا و پايا جهت مطالعه و ارزيابی توان از آن بهو میاست  ورزشکار ايرانی برخودار کودکان

 کرد. در ايران استفاده کودکانورزشی 

 

پايايی زمانی، سانی درونیهم، سازه اعتبار، تصويرسازی ورزشی :کلیدی واژگان

                                                           
 Email: vkashani@semnan.ac.ir* نویسنده مسئول                                                                        
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 مقدمه
ري یادگي ۀو فزایند مورد عوامل متغيردر ضرورياطالعات اند کوشيده پژوهشگران ،گذشته هايسالدر 

ت دسهو تمرین عملی بدادن حرکتی جز با انجامکه یادگيري هاي حرکتی را بشناسند. با اینمهارت

 ترسریع و بهتر یادگيري براي عملی تمرین عنوان مکملهایی نيز وجود دارد که بهروشا ام ،آیدنمی

تصویرسازي  ،هاترین این روشیکی از مهم. (1،2) باشدمی ورزشکاران و مربيان توجهمورد مهارت

 نظرمورد مهارت ،عمل و حرکت دادنانجام بدون شودخواسته می، از فراگيران آنکه در  است 1ذهنی

 هستند آن آموختن حالدر که مهارتی دربارۀ تمرین ورزشکاران در این .کنند مرور ذهنی طوربه را

 صورتبه را حرکات که کنندمی تصور و نمایندمی مرور نوبتبه را آن انجام مراحل ،کنندمی فکرت

( 1991) 2والی و گرینليف .شوندمی قهرمانی مسابقات برندۀ حتی و دهندمی انجام آميزفقيتوم

آفرینی رویدادي اي هوشيار با استفاده از تمام حواس براي ایجاد یا بازتجربهذهنی را تصویرسازي 

تواند تصویري از آن را در ذهن خود میفرد در غياب محرکی خارجی  ،دیگرعبارتدانند. بهمی یذهن

 ۀشده در خزانبراساس تمامی اطالعات ذخيره یک یا تمام حواس و این تصویر به کمک و نمایدایجاد 

 ،امروز به تا که دهندمی نشان مطالعات. شودمیمدت ایجاد بلند ۀیا حافظ و کاري ۀحسی، حافظ

 بازتوانی ورزشی، شناسیروان یادگيري حرکتی، بر تصویرسازي مفيد اثر مورددر فراوانی هايپژوهش

هاي اخير، از شده طی سالهاي انجام(. بررسی5به نقل از منبع  3،3) انجام شده است غيره و حرکتی

شود سبب پيشرفت مهارت حرکتی افراد می بدنیتمرین با مشابه اند که تمرین ذهنی سو نشان دادهیک

ارند، حضور دبدنی ند که سازوکارهاي عصبی که در یادگيري با تمرین اهبيان نمود دیگرسوي( و از6)

  .(1به نقل از منبع  7باشند )در تمرین ذهنی نيز فعال می

فقيت ورزشکاران، طراحی و توسعۀ ابزاري جهت وبا توجه به اهميت این سازۀ روانی و ارتباط آن در م

 آن شدند تا پژوهشگران برلذا، و  باشدمی شناختی از اهميت باالیی برخودارسنجش این سازۀ روان

 يناول. یکی از منظور سنجش تصویرسازي ورزشی در ورزشکاران طراحی و تدوین نمایندابزاري را به

  3"يناییبتصویرسازي وضوح " نامۀپرسش ،پرداختتصویرسازي وضوح  به بررسی هایی کهنامهپرسش

)VVIQ( بين  قادر نبود رابطۀ هنامپرسشاین  ،البته .شد طراحی( 1973) 3بود که توسط مارکز

 5پونگراک هال و ،راستاهميندر (.11) درستی ارزیابی نمایدافراد را با حرکات ورزشی بهتصویرسازي 

دست هب هامنپرسشباالیی در این تصویرسازي که حتی اگر فرد قابليت دست یافتند به این نتيجه 

                                                           
1. Mental Imagery  

2. Vealey & Greenlea 

3. Vividness of Visual  Imagery Qustionary (VVIQ) 

4. Marks 

5. Hall, Pongrac 
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 ،نتيجهدر به آن منتقل شود. در حرکات ورزشی کاربرد داشته باشد و، بعيد است که این قابليت آورد

بين قابليت  را براي ارزیابی رابطۀ "1حرکتتصویرسازي " نامۀپرسش( 1913) ها در سالآن

تصویرسازي جدید  نامۀپرسششکل یک به ،کنترل آن با اجراي حرکات ورزشی و افرادتصویرسازي 

 پژوهشگرانو  گرفت تردید قراربعدها مورد حرکت تصویرسازي نتایجطراحی کردند.  (MIQ) حرکت

در  ،لدليهمينبه ؛دندارمبهمی ماهيت و سؤاالت  بوده نامه زیادپرسشاین تعداد سؤاالت دریافتند که 

ورزشکاران بزرگسال، در شناختی و انگيزشی در دو بعد تصویرسازي براي ارزیابی ( 1991) سال

روایی عاملی . (11) ساخته شد( 1991) و همکاران 3هالتوسط  2"ورزشیتصویرسازي " نامۀپرسش

 .تأیيد قرار گرفت( مورد2115)و همکاران  هال ( و1991) هال و همکاراننامۀ مذکور توسط پرسش

از ابعاد انگيزشی و شناختی تصویرسازي ورزشی  سال 7ـ13که ورزشکاران جوان در سن اینبا توجه به 

شمار توسعۀ ابزاري با روایی و پایایی مناسب براي نمونۀ کودکان امري ضروري به ،کنندمیاستفاده 

نامۀ پرسشبودن تعداد سؤاالت دليل طوالنیبه (2117و همکاران ) 3پژوهش مونرو در .آمدمی

ف گردید و ؤال حذس 31پنج سؤال از  ،(7ـ13براي نمونۀ کودکان ) تصویرسازي ورزشی بزرگساالن

 و همکاران هال همچنين، .پنج عامل ساخته شد با ؤالس 25نامه شامل پرسشاین جدید  نسخۀ

کودکان پرداختند تا سؤاالت مختص نامۀ تصویرسازي ورزشی ( به ساخت و توسعۀ پرسش2119)

يل نتایج تحل باشد.نمونۀ کودکان لحاظ زبانی و محتوایی مناسب بهنامه شده در این پرسشطراحی

 .نمودسؤال حمایت  21نامۀ تصویرسازي کودکان با از ساختار پنج عاملی پرسش نيز عاملی تأیيدي

 نیتوسط طراحان انامۀ تصویرسازي ورزشی در کودکان ی پرسشاصل ۀنسخ یاییو پا ییچه روااگر

. ه استی قرار نگرفتبررسمورد تاکنون در کشور نامهپرسش ینا ییاما روا، شده است یبررسنامه پرسش

ز ا یدجد ۀبودن آن در جامعاستفادهقابل يبرا آزمون ۀ یکساز ییروا یمنظور بررسراستا و بهینادر

 .لفظ وجود دارد ييراحتمال تغ ،یگربه زبان د یاصل يهاترجمه و برگردان واژه يلدلبه نيز و سویک

 ن،یابرعالوه. نباشند الزم در آن جامعه یاعتبار فرهنگ يداراها عاملاز  یممکن است برخ ،یگردويساز

 ،هامينهز تمامی در علوم پيشرفت و نبوده کافی نامهپرسش یک محتواییو  صوري ییروا و ترجمهتنها 

 و هدف ۀجامع با مطابق نامهپرسش سازۀ یک روایی تعيين ضرورت بر ،ورزشی شناسیروان ویژهبه

 تأکيد شود،می برگردان و ترجمه زبان آن به نامهپرسش اصلی نسخۀ که ايجامعه ،دیگرعبارتبه

                                                           
1. Movment Imagery Qustionary (MIQ) 

2. Scal Imagery Qustionary (SIQ) 

3. Hall 

4. Munroe 
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 یابیر مدلب یمبتن يتأیيد یعامل يلکه به روش تحلنامه پرسش ۀساز ییتأیيد روا ،بنابراین ؛کندمی

ۀ )جامع یدجد ۀدر جامعنامه پرسش بودناستفادهقابل یابیارزي برا ،شودانجام  يمعادالت ساختار

از ملزومات و  یگرد یکی یاییپا يينتع همچنين، باشد.یم يضرور (یرانیورزشکار اکودکان 

 يهاو زمان یطها در شرابودن پاسخیربا تکرارپذ ینوعباشد که بهیم یجنسمهم روان يهافرضيشپ

ها آزمون یو ثبات درون یزمان یاییپا یگردبار  ،جامعه ييرمختلف ارتباط دارد و الزم است که با تغ

فارسی تصویرسازي ورزشی در  پایایی نسخۀ و روایی تعيين هدف با حاضر پژوهش ؛ لذا،شود بررسی

 نبي در مذکور مقياس فارسی ترجمۀ آیا که بود سؤال این به پاسخ پی در و گرفت انجام کودکان

  ا خير؟ی است برخوردار مناسبی( زمانی و درونی) پایایی و سازه روایی از ایرانی جامعۀ ورزشکار کودکان

 

 پژوهش روش
 سال( 11ـ13 یسندامنۀ با )دختر و پسر  ورزشکارکودکان تمامی حاضر شامل  پژوهشآماري  جامعۀ

پنج رشتۀ تيمی  :رشتۀ ورزشی شامل 11 از سه سطح مهارتی )نخبه، ماهر و مبتدي( و شهر تهران

بسکتبال( و پنج رشتۀ انفرادي )تکواندو، تنيس روي ميز،  و واليبال هندبال،فوتسال،  )فوتبال،

 ايخوشه صورت تصادفیبه ،دختر و پسر ورزشکار 235بود که از ميان بدمينتون، شنا و ژیمناستيک( 

 هايتيم اعضاي یا و کشور برتر بازیکن 11 شامل که نخبه بازیکن تعریف به توجه با .انتخاب شدند

 یک برتر ليگ هايباشگاه هايتيم یا و( نوجوانان و جوانان بزرگساالن،) مختلف سنی هايرده در ملی

 برتر گلي مسابقات در حاضر بازیکنان تمامی و جوانان و بزگساالن ملی تيم بازیکنان باشد،می کشور

 کی ۀدست ليگ در که ورزشکارانی ،حالدرعين. شدند محسوب نخبه بازیکن الذکر،فوق هايرشته در

 محسوب ماهر افراد عنوانبه نداشتند، را ملی هايتيم در حضور ۀسابق و داشته شرکت دو ۀدست ليگ و

 در سال یک حداکثر و ماه سه مدتبه حداقل که اطالق گردید افرادي به نيز مبتدي بازیکن. شدند

دليل عدم به براین،عالوه (.11)تند داش ۀ بازيتجرب مذکور انفرادي یا تيمی ورزشی هايرشته از یکی

حسب هدف پژوهش انجام شد و با توجه انتخاب حجم نمونه بر ،اطالع از حجم دقيق و واقعی جامعه

پيشنهاد  هنامپرسش ۀگویآزمودنی به ازاي هر 11 ،نياز در مطالعات تحليل عاملیمورد که نمونۀبه این

فراتر  که تعيين شدبه ازاي هر سؤال  نفر 19/11در پژوهش حاضر تعداد نمونۀ  ،(13ـ16) شده است

بودن حجم نمونه از باالتر ،لذا ؛باشدهاي تحليل عاملی میشده در پژوهشنياز پيشنهاداز نمونۀ مورد

 (.17روایی سازه خواهد شد )شده، باعث افزایش احتمال برازش مدل و حداقل حجم نمونۀ توصيه

حضور در مسابقات آسيایی،  ،گرفتن در گروه ورزشکاران نخبهمالک ورود براي قرارر است که ذکقابل

 ،حضور داشتندیک  ۀو ليگ دستکشوري افرادي که در سطح مسابقات  وبود المللی جهانی و بين

ه تا سیک  معادل ايدر رشتۀ ورزشی خود داراي سابقه افرادي کهو  شناخته شدند عنوان افراد ماهربه



 517                                                            ... نامۀ تصويرسازیسنجی نسخۀ فارسی پرسشروانهای ويژگی

 
 

 ،گردآوري اطالعات در این پژوهش ابزار(. 11،19) در گروه افراد مبتدي جاي گرفتند نيز سال بودند

براي ( بود که 2119نامۀ تصویرسازي ورزشی کودکان هال و همکاران )پرسشنسخۀ فارسی 

 عملکرد ویژۀ (،CG) 1پنج عامل )عامل عملکرد کلی شناختیگيري اثرات تصویرسازي ورزشی با اندازه

      3عملکرد کلی انگيزشی محرک (،M-MG) 3عملکرد کلی انگيزشی سرسختی (،CS) 2شناختی

(A-MGو )  5انگيزشیعملکرد ویژۀ (MS) که باشد میسؤال  21 داراي نامهاین پرسش .ارائه گردید

 عاملسؤال پنج شناختی،  ، چهار سؤال عامل عملکرد ویژۀعامل عملکرد کلی شناختیآن چهار سؤال 

يز ن دیگر سؤالچهار عملکرد انگيزشی محرک و عامل  الختی، چهار سؤی سرسعملکرد کلی انگيزش

 و کسب اجازه از نویسندۀ نامۀ مذکورپس از تهيۀ پرسشو در ادامه  سنجد.عامل ویژۀ انگيزشی را می

نامۀ تجربۀ کودکان در ورزش صحت ترجمۀ پرسش ،6ترجمهاستفاده از روش باز با ،آن )هال( مسئول

 نظر در حوزۀ)سه تن از افراد صاحب تأیيد قرارگرفتشناس ورزشی و مترجم موردتوسط تعدادي روان

 یرزشو شناسسه روان توسط هنامشکل بود که ابتدا پرسشترجمه بدینبازروش . شناسی ورزشی(روان

 انگليسی به انگليسی برگردان زبان آموزش متخصصسه فارسی توسط  ترجمۀ ،سپس و ترجمه شد

 فارسی به ترجمۀ از آمدهدستبه و متن اصلی انگليسی )متن متن دو مقایسۀ با ،نهایت. درگردید

 ،. البتهتدوین و استخراج گردیدو یک نسخۀ جامع و مناسب  گرفت انجام الزم اصالحات انگليسی(،

)مطالعۀ  گردید تکميل و توزیع کوچک اينمونه در نامهپرسش احتمالی، اشکاالت رفع منظوربه

 شتگ الت اصالحاسؤ از برخی ،بودن بيشتر سؤاالت براي کودکاندرکبررسی قابل جهتمقدماتی( و 

و پس از کسب اجازه از والدین و  نبا اخذ مجوز از مسئوالو تغييرات نهایی اعمال شد. در مرحلۀ بعد، 

آوري جمع وگشت تکميل  گردید، بين کودکان ورزشکار شهر تهران توزیعنامه پرسش ،رضایت شخصی

قهرمانی  وضعيت و ورزشی و سابقۀ هرشت، سن مانند فردي مشخصات به مربوط اطالعات ،ابتداشد. 

دهندگان خواسته شد در مرحلۀ پاسخ به سؤاالت، از پاسخآوري گردید. طور کامل جمعبهها آزمودنی

 ،ها، جهت جلوگيري از سوگيري آزمودنیهمچنين نمایند. نامه را تکميلنوشتن نام خود پرسشبدون 

جهت در تنها صورت محرمانه باقی خواهد ماند وها بههاي آناین اطمينان داده شد که پاسخ هاآنبه 

 لوبيتمط سوگيري از منظور جلوگيريبهبراین، عالوه. اهداف پژوهشی از آن استفاده خواهد شد

                                                           
1. Cognitive General 

2. Cognitive Specific 

3. Motivational General Mastery (Mentally Tough) 

4. Motivational General Arousal 

5. Motivational Specific 

6. Translation-Back Translation 
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 تأثيري پژوهش نتایج که شد اطالع داده هاآن به دهندگان،پاسخ بين در 1پسنديیا جامعه اجتماعی

 شپي از غلطی که یا درست هيچ پاسخ و ندارد مربوطه ورزشی هايرشته در هاآن و انتخاب گزینش در

(. پس از تکميل و 19به نقل از منبع  21،21ندارد ) وجود باشد شده نامه فرضسؤاالت پرسش براي

هاي و با استفاده از روشگردید بندي ها توسط متخصص آمار دستهها، دادهنامهآوري پرسشجمع

 در استفادهمورد آماري هايروش تحليل قرار گرفت. و آماري تحليل عاملی تأیيدي مورد تجزیه

 و مرکزي هايشاخص محاسبۀ براي توصيفی آمار از بود. استنباطی و توصيفی آمار ،حاضر پژوهش

 ساختاري معادالتل مد بر تأیيدي مبتنی عاملی تحليل روش .شد استفاده نمودارها ترسيم و پراکندگی

مورداستفاده قرار  نامهسازۀ پرسش تأیيد روایی ،دیگرعبارتبه و نامهپرسش تأیيد و بررسی براي نيز

گردید.  کرونباخ تعيين آلفاي ضریب از استفاده با نامهپرسش درونی )ثبات (سانیهم ( و23،22) گرفت

 ضریب از مجدد، از روش آزمون استفاده با 2پاسخ( زمانی )ثبات پایایی تعيين همچنين، جهت

و  تأیيدي عاملی تحليلهمچنين، (. 32) گشت سی( استفاده .سی اي.( 3ايطبقهبستگی درونهم

نفر  61 براينيز  نامهپرسش مجدد آزمون و پژوهش هايآزمودنی موردنامه درپرسش درونی سانیهم

 مذکور آماري محاسبات انجام برايذکر است که شایان. گردید اجرا فاصله هفته دو با و هاآزمودنی از

 .شد استفاده 5/1 5ليزرل و 213 نسخۀ اس .اس .پی .اس افزارهاينرم از
 

 نتایج
ها بت آزمودنیتعداد و نسها از جمله آزمودنیشناختی جمعيت هايویژگی ،یک ۀجدول شمار در

هاي عامل آمار توصيفی شمارۀ دو نيز و در جدول ارائه شده است ورزشی نوع رشتۀ و جنسيتحسب بر

 روش تحليل از استفاده با ادامه، در باشد.مشاهده میقابل نامۀ تصویرسازي ورزشی کودکانپرسش

ه پرداختنامۀ تصویرسازي ورزشی در کودکان پرسشنسخۀ فارسی  سازۀ روایی بررسیبه  تأیيدي عاملی

 .سی قرار گرفتربرنامۀ مذکور موردپرسش سانی درونی و پایایی زمانیهم ،و سپس شد

 

 

 

 

 

                                                           
1. Social Desirability 

2. Temporal or Response Stability 

3. Intraclass Correlation Coefficient 

4. SPSS 21 

5. Lisrel 
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 حسب جنسیت و نوع رشتۀ ورزشیکنندگان برفراوانی شرکت ـ5 جدول

 شاخص                          رشتۀ ورزشی
 

 جنسیت
 کل

 دختر پسر

 

 کنندگانشرکت
 

 تيمی
 111 55 56 تعداد
 23/37 53/39 35/51 درصد

 انفرادي
 123 66 51 تعداد
 75/52 22/53 77/36 درصد

 

که  باشدمی نفر 235ها تعداد کل آزمودنی است، شده داده نشان یک شمارۀ جدول در که طورهمان

يش بنيز هاي انفرادي کنندگان در رشتهو تعداد شرکت هبود تعداد پسران بيش از دختران ،مجموعدر

 .استهاي تيمی از رشته

 

 حسب جنسیتنامۀ تصويرسازی ورزشی کودکان برهای پرسشآمار توصیفی عامل ـ6 جدول

 انحراف معیار میانگین هاعامل جنسیت

 پسران

 12/1 33/3 عملکرد ویژۀ شناختی

 19/1 35/3 عملکرد کلی شناختی

 77/1 39/3 عملکرد ویژۀ انگيزشی

 71/1 3/ 56 عملکرد کلی انگيزشی محرک

 11/1 73/3 عملکرد کلی انگيزشی سرسختی

 دختران

 17/1 11/3 عملکرد ویژۀ شناختی

 92/1 16/3 عملکرد کلی شناختی

 75/1 16/3 عملکرد ویژۀ انگيزشی

 13/1 91/3 عملکرد کلی انگيزشی محرک

 91/1 51/3 انگيزشی سرسختیعملکرد کلی 
 

داده شده است، گروه مردان بيشترین ميانگين نمره را در  شانن شمارۀ دوطور که در جدول همان

عملکرد کلی و گروه زنان در عامل اند کسب نموده( MG-M) عملکرد کلی انگيزشی سرسختیعامل 

 .اندکسب نموده باالترین نمرات را (MG-A) انگيزشی محرک
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منظور بررسی روایی سازه )عاملی( از روش مدل معادالت ساختاري یا تحليل در ادامه و به: سازه روايی

 نامۀپرسشهاي که عاملبا توجه به این .یيدي استفاده شدأو تحليل عاملی ت 1متغيري با متغيرهاي مکنونچند

ه این کجاآناز .است گردیده تأیيدو  کشف شدهدیگر  پژوهشگران توسط قبالًورزشی کودکان تصویرسازي 

فر نسه ) ناروایی محتوایی توسط متخصص تأیيدترجمه و یعنی باز ،پس از طی مراحل مقدماتی نامهپرسش

، سته ادنش سؤالشناسی ورزش(، دچار تغيير و حذف نفر متخصص روانسه متخصص آموزش زبان انگليسی و 

 تأیيدو  منظور بررسیبه ،لذا تحليل عاملی اکتشافی نيست. به منظور بررسی روایی سازۀ عاملی، نياز به اجراي

ي یيدتأایرانی کافی است با استفاده از تحليل عاملی  کودکان ورزشکار نامه در جامعۀپرسشاین  ۀروایی ساز

روایی  يدتأیبه بررسی و  ،دیگرعبارتیا به نامهپرسشاین هاي عامل تأیيدمدل معادالت ساختاري، به  مبتنی بر

یابی ن مدلاکه در بين متخصصبا توجه به این ،همچنين .(16) پرداختحاضر  ۀمذکور در جامع نامۀپرسشسازه 

 هاي برازندگی برآورد بهتري از مدلشاخصاز یک که کداممورد اینمعادالت ساختاري، توافق عمومی و کلی در

 پژوهشدر  .(13شاخص گزارش شود ) چهارتا  سهشود ترکيبی از وجود ندارد، پيشنهاد می کندفراهم می را

از بين  ،(2119) همکاران هال و ورزشیتصویرسازي  نامۀپرسشراستا با مطالعات اصلی اعتباریابی حاضر و هم

ميانگين  ۀریش( و شاخص χ2/dfزادي )آ ۀدو به درجهاي نسبت خیشاخص هاي برازندگی مطلق،شاخص

 3لویيسـ  ، شاخص تاکر3ايهاي برازندگی تطبيقی یا مقایسه(، از بين شاخصRMSEA) 2مجذور برآورد تقریب

(TLI) 5یا همان شاخص برازندگی غيرهنجار بنتلر بونت (NNFI و )6شاخص برازندگی تطبيقی نيز (CFI و )

نتایج  .استفاده قرار گرفتمورد( PGFI) 7شاخص نيکویی برازش مقتصد ،هاي برازندگی مقتصدبين شاخص از

بيانگر  دشومشاهده می شمارۀ یککه در شکل  ورزشیتصویرسازي  نامۀپرسشمرتبۀ اول ي تأیيدتحليل عاملی 

باشند گيري از برازش مطلوبی برخوردار بوده و اعداد و پارامترهاي مدل معنادار میآن است که مدل اندازه

 .(سهشمارۀ )جدول 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Latent 

2. Root Mean Square Error of Approximation 

3. Comparative Fit Indices 

4. Tucker-Lewis Fit Index 

5. Non-Normed Fit Index 

6. Comparative Fit Index 

7. Parsimony Goodness of Fit Index 
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نامۀ های برازندگی الگوی تحلیل عاملی تأيیدی مرتبۀ اول نسخۀ فارسی پرسشـ مقادير شاخص9جدول 

 تصويرسازی ورزشی کودکان

 شدهمقادير مشاهده های برازششاخص

 25/326 دو کاي مجذور

 179 آزادي درجۀ

 111111/1 داريمعنا سطح

 12/1 آزادي درجۀ به دوکاي مجذور نسبت

 93/1 فزاینده برازندگی شاخص

 92/1 بونت بنتلر غيرهنجاري یا لویس تاکر برازش شاخص

 93/1 بنتلر تطبيقی برازش شاخص

 163/1 تقریب برآورد مجذور ميانگين ریشۀ شاخص

 13/1 یافتهبرازش تعدیل نيکویی شاخص

 67/1 شاخص نيکویی برازش مقتصد
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 ورزشی کودکاننامۀ تصويرسازی پرسشنسخۀ فارسی  مرتبۀ اول استاندارد مدل ـ5 شکل
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 از باالتر 1آي .ال .تی و آي .اف .سی هايشود، شاخصمی مشاهده سهشمارۀ ل که در جدوگونههمان

)بين صفر و یک ( 5/1) از باالتر 3آي .اف .جی .پی و 2آي .اف .جی .اي هاياست و شاخص (91/1)

و مطلوب  مناسب نشانگر برازش هزارم است که( 163/1) برابر بانيز شاخص رمزي  .باشدمیقبول( قابل

ندارد،  وجود قبولقابل مقادیر دربارۀ توافقی اف، دي به دوخی مورد شاخصدر .است گيرياندازه لمد

به  ،البته .اندسه را پيشنهاد دادهاز  کمترمقدار  ،ران در حوزۀ معادالت ساختارياما معموالً پژوهشگ

در دامنۀ دو تا پنج باشد،  هنگامی که اف دي به دوخی شاخص مقادیر ،(2113) 3اعتقاد تري و لين

 (12/1)معادل  اف در مدل مرتبۀ اول دو به دينسبت خی .بون مدل استمعقول و مناسب ۀدهندنشان

توان ها نمیعاملبررسی معناداري ارتباط بين سؤاالت و براي  ذکر است کهشایان .(21باشد )می

براي  ،لذا نمود؛استفاده  5ضرایب قضاوت کرد، بلکه باید از شاخص تی کوچک و یا بزرگ بودن براساس

ها( از )عامل 6مکنون )سؤاالت( و متغيرهاي شدهمتغيرهاي مشاهده بين ارتباط معناداري بررسی

که  دهدمی نشان هاي مربوطعامل با بين سؤاالت رابطۀ مورددر شاخصاین  .شاخص تی استفاده شد

 سؤاالت بيني معنادار از دو بوده است که بيانگر این است که رابطۀ باالتر سؤاالت تمامی در تی مقدار

  .باشندها میعاملکه سؤاالت قادر به پيشگویی  امعنبدین باشد؛میبرقرار  مربوط هايو عامل

استفاده  7دوم ۀتحليل عاملی مرتب روشتر، از عاملی دقيقیابی به ساختار منظور دستدر ادامه و به

ها فرض بر گونه مدل. در اینباشدمی هادارتر از دادهاشيوه، رسيدن به یک روش معن شد. هدف این

 باالتر ۀمرتب چند عامل یا یک از ناشی مشترک، واریانس در خود متغيرهاي مکنون آن است که

 روش این روند.می شماراول به ۀهاي عامل مرتبدوم، عامل ۀمرتب هايعامل دیگر،عبارتبه .هستند

 یا سازنده هاي ادعاییمؤلفه وجود تأیيد نامه وپرسش عاملی ساختار بودنمناسب ۀمطالع براي

 نامۀپرسش عامل پنجطور که قبالً ذکر شد، همان (.16) شودمی استفاده مربوطه هايپژوهش

اساس و اینکنند. برارزیابی میکلی را  قابليت تصویرسازي ،درمجموع کودکان در ورزشی تصویرسازي

سی برر نيز جهت و کودکان در ورزشی تصویرسازي ۀنامپرسش ۀ نسخۀ فارسیساز يد رواییأیت ۀدر ادام

یيدي أعاملی ت، تحليل تصویرسازي ذهنیاول با عامل کلی  ۀمرتب ۀشدتأیيدمقياس خرده پنجارتباط 

                                                           
1. Tucker-Lewis Fit Index 

2. Adjusted Goodness of Fit Index    

3. Parsimony Goodness of Fit Index    

4. Terry Lane 

5. T Value 

6. Latent 

7. Second-Order  
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نسخۀ فارسی گيري نشان داد که مدل اندازه نتایج قرار گرفت.اجرا مورد 1مراتبییا سلسله دوم ۀمرتب

 هاي مدل معنادار استاعداد و پارامتر ۀو کليبوده مناسب  نامۀ تصویرسازي ذهنی کودکانپرسش

نشان داده  شمارۀ چهاردر جدول گيري مدل اندازه (تناسببرازش )هاي . شاخص(شمارۀ دو )شکل

 شده است.

 

 

 ورزشی کودکاننامۀ تصويرسازی نسخۀ فارسی پرسش مرتبۀ دوم استاندارد مدل ـ6 شکل

 

 

 

                                                           
1. Hierarchical   
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ۀ نامهای برازندگی الگوی تحلیل عاملی تأيیدی مرتبۀ دوم نسخۀ فارسی پرسشمقادير شاخص ـ4جدول 

 تصويرسازی ورزشی کودکان

 شدهمقادير مشاهده های برازششاخص

 93/339 دو کاي مجذور

 113 آزادي درجۀ

 111111/1 داريمعنا سطح

 91/1 آزادي درجۀ به دو کاي مجذور نسبت

 93/1 فزاینده برازندگی شاخص

 91/1 بونت بنتلر غيرهنجاري یا لویس تاکر برازش شاخص

 92/1 بنتلر تطبيقی برازش شاخص

 166/1 تقریب برآورد مجذور ميانگين ریشۀ شاخص

 13/1 یافتهبرازش تعدیل نيکویی شاخص

 69/1 شاخص نيکویی برازش مقتصد

 

 مدو مرتبۀ تأیيدي عاملی تحليل الگوي برازندگی هايشاخص ، مقادیرشمارۀ چهارمطابق نتایج جدول 

و  بودنبولققابلنشانگر اول،  ۀکودکان نيز همانند مرتب ورزشی تصویرسازي نامۀپرسش فارسی نسخۀ

مدل برازش و صحت مناسب و مطلوب  ،نتيجهو در (تناسببرازندگی )هاي بودن شاخصعالی

مشخص گردید که عملکرد انگيزشی  با بررسی ميزان شاخص تی همچنين، باشد.میگيري اندازه

 است.ترین عامل در تبيين تصویرسازي ذهنی کودکان مهم ،سرسختی

ورزشی در تصویرسازي  نامۀپرسش هايعامل درونی سانیهم تعيين براي کرونباخ آلفاي ضریب نتایج

کل  کرونباخ( آلفاي درونی )ضریب سانیهم .نشان داده شده است شمارۀ سه در جدول کودکان

 عملکردترتيب نامه بههاي پرسشسانی درونی عاملو هم ه استآمد دستبه (15/1معادل ) نامهپرسش

عملکرد کلی  (،13/1) انگيزشی ویژۀ عملکرد (،11/1)شناختی  کلی عملکرد (،76/1) شناختی ویژۀ

مقادیر  تمامی اینکه باشد می( 11/1) سرسختی انگيزشی کلی عملکرد و( 79/1) انگيزشی محرک

 آلفاي باالتر از ،(1993) 1نونالی و برنستين ۀگفت طبق .α)>71/1است ) یقبول قابل مطلوب و حددر

 و کودکانورزشی تصویرسازي  نامۀپرسش ،لذا ؛(25) باشدها میخوب عامل بيانگر پایایی( 71/1)

 .دنباشمی برخوردار قبولیقابل و بمطلو سانی( درونیثبات )هم از هاي آنعامل

 تمامیآزمون مجدد با دو هفته فاصله در  از آمدهدستاي بهطبقهبستگی درونهم ضرایب مقادیر

 باشد؛( باالتر می71/1)قبول قابل از مقدار کودکانتصویرسازي ورزشی نامۀ هاي پرسشعامل
                                                           
1. Nunally, Bernstein   
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 عملکرد (،73/1) شناختی ویژۀ عملکردبراي  ترتيبنامه بههاي پرسشکه پایایی زمانی عاملطوريبه

 عملکرد (،13/1) محرک انگيزشی کلی عملکرد (،73/1) انگيزشی ویژۀ عملکرد (،12/1) شناختی کلی

 تمامیکه  ه استدست آمدبه( 13/1) نامه مقدارپرسشعامل کل و ( 15/1) سرسختی انگيزشی کلی

نامۀ تصویرسازي پایایی زمانی پرسش ،لذا ؛α)>71/1) باشدمی یقبولقابل مطلوب و حدمقادیر در

 (.شمارۀ پنججدول )گيرد تأیيد قرار میورزشی کودکان مورد
 

 نامۀهای پرسشای عاملطبقهبستگی درونو ضريب هم کرونباخ آلفای ضريب نتايج مربوط به ـ1جدول 

 کودکانتصويرسازی ورزشی 

 هامقیاسخرده
تعداد 

 سؤاالت
 ضريب آلفا

ضريب 

بستگی هم

 گروهیدرون

اطمینان  ۀفاصل

 درصد 31

 11/1-13/1 73/1 76/1 3  شناختی عملکرد ویژۀ  

 13/1-17/1 12/1 11/1 3  کلی شناختی عملکرد

 72/1-76/1 73/1 13/1 3  انگيزشی عملکرد ویژۀ

 11/1-15/1 13/1 79/1 3  عملکرد کلی انگيزشی محرک

 12/1-16/1 15/1  11/1 5  عملکرد کلی انگيزشی سرسختی

 11/1-15/1 13/1 15/1 21 نامهکل پرسش
 

 گیریو نتیجه بحث

 نامۀپرسشنسخۀ فارسی  درونی و زمانی پایاییو  عاملی ۀحاضر جهت بررسی روایی ساز پژوهش

ي با روش برآورد حداکثر تأیيدتحليل عاملی روش با استفاده از  کودکان ورزشیتصویرسازي 

صورت  تهرانسال شهر ( 11ـ13) با دامنۀ سنی ورزشکاران در جامعۀ احتمال ۀنمایی یا بيشيندرست

ی و ورزشی از برازندگتصویرسازي نامۀ ي نشان داد که مدل پرسشتأیيدنتایج تحليل عاملی  .گرفت

 برازش شاخصو ( 96/1) با مقداربنتلر  تطبيقی برازش شاخص ؛ زیرا،باشدتناسب خوبی برخوردار می

 مجذور ميانگين ۀریش شاخصو بوده ( 9/1قبول )باالتر از مالک قابل ،(95/1) با مقدار لویس تاکر

بيانگر  نيز (31/1) مقدار ابآزادي  درجۀ به دو کاي مجذور نسبتو ( 133/1) با مقدار تقریب برآورد

روایی سازۀ  کودکان و ورزشی تصویرسازي نامۀپرسشنسخۀ فارسی  گيريمدل اندازهخوب  برازش

توان به تعداد باالي از نقاط قوت پژوهش حاضر می ،راستاهميندر .باشدمیمذکور  ۀنامپرسش مطلوب

وجيه در ت کنندهقانع يلیدلکه احتماالً نمونه با دامنۀ سنی نسبتاً یکسان و در دو جنس اشاره کرد 

ه بار است کاین، براي نخستينبرعالوه .آیدشمار مینتایج عالی پژوهش حاضر در همان مدل اوليه به

استفاده از روش تحليل عاملی تأیيدي مبتنی بر  نامۀ تصویرسازي ورزشی باایی پرسشروایی و پای
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ر با حاض پژوهش نتایج .گيردتأیيد قرار میمعادالت ساختاري به زبانی غير از زبان انگليسی مورد

ورزشی تصویرسازي  نامۀپرسش سنجیروان( که به طراحی و 2119و همکاران ) هال هايیافته

ران و همکا نسخۀ انگليسی هالدر تحليل عاملی تأیيدي نتایج  ،زیرا ؛باشدراستا میهم پرداختند

 لا تی. (،93/1) آي .اف آي. (،93/1) آي ف.ا سی. مقادیربا هاي برازندگی شاخصداراي  نيز( 2119)

قادیر تمامی مکه باشد ( می12/1) دو به درجات آزاديو نسبت خی( 163/1) رمزي (،92/1) .آي

نتایج این پژوهش نسبت به مقادیر پژوهش  ،البته .قبول و مطلوبی قرار داردآمده در دامنۀ قابلدستبه

ش احتماالً براز .استتري مقادیر پایينداراي ورزشکار ایرانی با اختالف اندک، کودکان حاضر در بين 

مدل نسخۀ فارسی نسبت به نسخۀ انگليسی، به انتخاب نمونۀ مناسب در نسخۀ فارسی  ترمناسب

نتایج در نسخۀ انگليسی  ،مجموعدر .باشدمربوط مینامۀ تصویرسازي ورزشی کودکان پرسش

 يزن گرا و قدرت تفکيک وبا توجه به اعتبار مکفی، روایی واورزشی کودکان  تصویرسازي نامۀپرسش

 با عنایت به نزدیکی بسيار زیاد .ه استبخشی بودسنجی رضایتروان هايداراي ویژگیتميز مناسب، 

 تصویرسازي نامۀپرسشتوان چنين اظهار داشت که مدل تحليلی هاي برازش مینتایج با معيار شاخص

د تأیيحمایت و زبان موردورزشکار هر دو جامعۀ انگليسی و فارسی کودکانر بين د ودکانورزشی ک

بدون هيچ تغييري ورزشی کودکان  تصویرسازي نامۀپرسشمدل نسخۀ فارسی  تأیيد ،؛ لذاگيردمیقرار 

در تعداد سؤاالت، ناشی از ترجمۀ مناسب و هماهنگ اصطالحات موجود بين دو زبان انگليسی و 

درکودکان موجب درک و تفسير صحيحی از تصویرسازي ورزشی هاي و ارزیابی عامل بوده فارسی

عاملی نج پکاست مدل کم وهمچنين، تأیيد بی .شکل مشابهی با نسخۀ انگليسی شده استسؤاالت به

 تصویرسازي نامۀپرسشدهندۀ قابليت باالي زبان، نشان( در جامعۀ فارسی2119)هال و همکاران 

 .باشدمی هاي فرهنگیرغم تفاوتدر ارزیابی این سازه، علی کودکان ورزشی

 تصویرسازي نامۀپرسش درونی سانیهم از حاصل نتایج حاضر، نامۀپرسش پایایی بررسی بخش در

 .ودب درونی ثبات یا سانیهم بودنمطلوب ۀدهندنشان ،کرونباخ آلفاي ضریب از استفاده با ورزشی

 بخش این نتایج .بود( α>71/1) قبولقابل مقدار از باالتر هاعامل تمامی درنيز  کرونباخ لفايآ ضریب

 کرونباخ آلفاي ضریببراین، عالوه .باشدمی راستاهم( 2119) همکاران و هال هايیافته با پژوهش از

 نگيزشیا کلی عملکرد ،انگيزشی ویژۀ عملکرد ،شناختی کلی عملکرد ،شناختی ویژۀ عملکرد هايعامل

 دست آمدبه( 12/1 ،69/1 ،75/1 ،69/1 ،11/1) ترتيببه سرسختی انگيزشی کلی عملکرد و محرکـ 

 ریبض مقدار مختلف پژوهشگران که چندهر .دارد حاضر پژوهش نتایج با نزدیکی بسيار تطابق که
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             بين آلفاي مقدار( 1991) 1و دنسر دوالیز اما ،دانندمی قبولقابل را( 71/1) از باالتر آلفاي

 کرونباخ آلفاي ضریب جنتای بودنباالتر ،ارتباط همين در (.29) داندمی قبولقابل نيز را( 69/61-1/1)

 درونی باتث بيانگر ،يسیانگل ۀنسبت به نسخ کودکان ورزشی تصویرسازي نامۀپرسش یفارس نسخۀ در

که  اشدبمی یفارس ۀنسخ درمجموعه  یکعنوان به سؤاالت ترمطلوب پيوند ،نتيجهدر و سؤاالت ترباال

 ۀنسخ دردهندگان پاسخ ياز سؤاالت برا یکسان یکل مفهوم بهتردرک دهد که نشان می ،یتنهادر

 يابقهطدرون یبستگهم یبضر ،شمارۀ پنججدول  یجاساس نتابربراین، عالوهشده است.  فراهم یفارس

با دو هفته فاصله در  کودکان ورزشی تصویرسازي نامۀپرسش نسخۀ فارسی مجدد آزمونحاصل از 

 یا یزمان یاییپا ۀدهندنشانکه  ه استدست آمد( به71/1قبول )ها باالتر از مقدار قابلعامل یتمام

هال اما  ،باشدمی کودکان ورزشی تصویرسازي نامۀپرسش یفارس ۀمطلوب در نسخ یجتکرار نتا يتقابل

پژوهش  ،کلیطوربه .انداي به این ضریب نداشته( در گزارشات علمی خود اشاره2119)و همکاران 

 .داردکيد تأبعد انگيزشی و شناختی تصویرسازي ورزشی دو  رب کودکان سازي ورزشیتصویرزمينۀ در

ایرانی  بين جامعۀ کودکاندر تصویرسازي ورزشی هاي مربوط به عامل واقع، درک یکسان از عاملدر

ؤاالت ، تبيين درست سدیگرسوياز .راستا شده استمشابه و هم نتایجکسب ، منجر به زبانانگليسیو 

 را در رسيدن به باالترین، ما نامهيم و نيز ترجمۀ آسان و درست سؤاالت پرسشمربوط به هریک از مفاه

توان تعداد نمونۀ کافی و ميانگين دامنۀ سنی می ذکر است کهشایان .نتيجۀ ممکن همراهی کرده است

 .ها در دو زبان دانستراستایی پژوهشمشابه را از دیگر دالیل هم

 و نشان داد که تحليل عاملی تأیيدي، ضریب آلفاي کرونباخ حاضرآمده در پژوهش دستنتایج به

عاملی ج پناز ساختار  کودکانتصویرسازي ورزشی نامۀ پرسش اي نسخۀ فارسیطبقهبستگی درونهم

رسازي تصوینامۀ پرسش نسخۀ فارسیگفت توان کند و مینامۀ مذکور حمایت میسؤالی پرسش 21و 

ازي تصویرسبراي مطالعه و ارزیابی  کها و پایا قابليت آن را دارد عنوان ابزاري روبه کودکانورزشی 

انتخاب  ،حاضر پژوهشهاي یکی از محدودیت .در جامعۀ ایرانی استفاده شود ورزشکار کودکان

را  این قابليت تعميم ،هاي منتخبنمونهکه تالش گردید  ،لذا ؛اي گسترده از سراسر کشور بودنمونه

 ؛ودبهاي کودکان نخبه و ماهر تعداد کم نمونه ،پژوهش این دیگرمحدودیت براین، عالوهفراهم سازند. 

 هاي پژوهشی بيشتري را فراهم سازدهمراه سایر ابزارها، بستر فعاليتتواند بهاین ابزار می ،بنابراین

 تر ومطلوبشکل بهرا  ورزشکار کودکانشناختی ها روانتوان برخی نيازمنديو با استفاده از آن می

آینده  هايپژوهش در ،همچنين .هاي آینده لحاظ نمودریزيشناسایی کرد و در برنامهتري دقيق

تصویرسازي نامۀ نسخۀ فارسی پرسش سنجیروان هايویژگیبيشتر  مطالعه و بررسی رب توانمی

                                                           
1. De Vellis  & Dancer 
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هاي بررسی روایی سازۀ این ابزار با استفاده از دیگر روش راستا،. دراینشد متمرکز کودکانورزشی 

  گردد.هاي گروهی توصيه میگرا و روایی واگرا، تغييرات رشد و تفاوتتعيين روایی سازه نظير روایی هم

با عنایت به اهميت استعدادیابی و استعدادپروري، استفاده از نسخۀ فارسی پرسشنامۀ  پیام مقاله:

هاي ورزشی در تيمساز شناسایی نقاط ضعف و قوت کودکان کودکان، زمينهتصویرسازي ورزشی 

اي تمرینی مناسب قادر هو استفاده از راهبرد ترریزي دقيقخواهد بود و مسئولين و مربيان با برنامه

 هاي ورزشی را فراهم نمایند.خواهند بود موجبات رشد و شکوفایی بيش از پيش افراد و تيم
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 پيوست

 نسخۀ فارسی تصویرسازي ورزشی کودکان
 ورزشکار گرامی

، دهدرا که احساس کلی و عمومی شما را نشان می یمناسبمربع  ،جملهبراي هر هریک از جمالت زیرا را بخوانيد و سپس 

ارائه دهيد را  پاسخیاما  ،زمان زیادي روي هر جمله صرف نکنيدعالمت بزنيد. پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد. مدت

درج نام  .صورت محرمانه حفظ خواهد شدد. نتایج آزمون بهکنآید احساس کلی شما را بهتر توصيف مینظر میکه به

  باشد.نمی ضروريورزشکار 

 ميزان تحصيالت: .....              سابقۀ ورزشی: ......             رشتۀ ورزشی: .......          مرد جنسيت: زن

      جهانی    المللیبين     ملی      کشوري        استانی     سطح ورزشکار: شهرستانی
 

ف
دي

ر
 

 کمی اصلا  متن سوال
گاهی 
 اوقات

 اغلب
بیشتر 
 اوقات

1 
توانم تصویر ذهنی خود از یک مهارت معمواًل می

 )تصویر یک مهارت در ذهن خود( را کنترل کنم.
     

2 
کنم، هميشه خود به انجام یک مهارت فکر میوقتی 
 کنم. عيب و نقص آن تصور میحال انجام بیرا در

     

3 
حال مهارت، خود را در کردن انجام یکقبل از امتحان

 کنم. عيب و نقص آن تصور میانجام بی
     

3 
حال گيرم، خود را دروقتی چيز جدیدي را یاد می

 کنم. عيب و نقص آن تصور میانجام بی
     

5 
هاي جدیدي حرکات و طرح ۀدر ذهن خودم مجموع

 سازم.براي بازي می
     

6 
حرکات یا  ۀمجموعکارهایی را براي حالتی که این 

 گيرم. شوند، در نظر میها با شکست مواجه طرح
     

7 
حرکات درست  ۀبازي یا مجموع حتی اگر این طرح

 دهم.ها را ادامه میعمل نکند، در ذهن خود انجام آن
     

1 
یا  و هاکردن این طرححال دنبالدر ذهنم، خودم را در

 کنم. ها تصور میحرکات در مسابقات و رقابت
     

      کنم.حالت تالش حداکثري تصور می خودم را در 9

11 
ارم گویند کبينم که میدر تصور خود افراد دیگر را می

 ام.خوبی انجام دادهرا به
     

      کنند.را تشویق مین در تصورم تماشاچيان م 11
      بينم.یک قهرمان میخودم را به شکل  12

13 
ميزان آرامش خود را قبل از مسابقه  خود در ذهن
 کنم.تصور می

     



 5931 زمستان ،62رفتار حرکتی شماره                                                                                                   576

13 
بينيم و در تصوراتم خود را در حين مسابقه آرام می

 کنم.در این تصورات آرامش خود را حفظ می
     

15 
خود  کنم، در تصوراتموقتی به مسابقه یا رقابت فکر می

 بينيم.میزده را هيجان
     

16 
ميزان هيجان حضور در رقابت را در ذهن خود تصور 

 کنم.می
     

      نم.کنفس باال در رقابت تصور میبهخودم را با اعتماد 17
      کنم.خودم را با قدرت ذهنی باال تصور می 11
      تمرکز باالیی دارم. ،در شرایط سخت در تصور خود 19

21 
توانایی کنترل  ،در شرایط خاص و دشوار در تصور خود

 و تسلط الزم را دارم.
     

21 
توانم با عبور از شرایط دشوار به می در تصور خود

 مطلوب برسم. ۀنتيج
     

 با تشکر از همکاري شما
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Abstract 
 

The purpose of this study was to determine the factorial validity and reliability of Persian 

version of the Sport Imagery Questionnaire for Children (SIQ-C). For this purpose, a total 

of 235 teen athletes including 124 male (M = 11.77, SD = 1.59) and 111 female (M = 

12.02, SD = 1.44) were selected by random cluster sampling and completed the Persian 

Version of the Sport Imagery Questionnaire for Children. Accuracy of translation was 

verified through back-translation method by three sport psychologists and three English 

teaching specialists. Confirmatory factor analysis (CFA) based on structural equations was 

used for assessing construct validity, and internal consistency of the questionnaire was 

evaluated using Cronbach’s alpha coefficient. Also, temporal reliability of the items was 

evaluated with intra-class correlation coefficient using test-retest method with 2-week 

interval. The results showed that the Persian version of Sport Imagery Questionnaire for 

Children had acceptable fit indices (RMSEA = 0.043, CFI = 0.95, TLI = 0.96), total 

internal consistency (0.74) and total temporal reliability (0.76). Therefore, the Persian 

version of the Sport Imagery Questionnaire for Children has good reliability and validity 

and it can be characterized as a valid and reliable tool to study and evaluate the Sport 

Imagery of Iranian children. 
 

Keywords: Sport Imagery, Construct Validity, Internal Consistency, Temporal 

Reliability 
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