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هدف پژوهش حاضر عبارت است از تعیین روایی و پایایي نسخة فارسی پرسشنامة وضوح تصویرسازي
حرکت .)VMIQ-2( 2در مرحلة اول ،روایی و پایایی و در مرحلة دوم روایي همزمان پرسشنامة VMIQ-2
و نسخة فارسی پرسشنامة تجدیدنظر شدة تصویرسازي حرکت بررسی شد .در مجموع تعداد  271ورزشکار
داوطلب در این مطالعه شرکت کردند .در مرحلة اول پژوهش 125 ،ورزشکار مرد و  96ورزشکار زن
از سطوح مختلف رقابتی و در مرحلة دوم پژوهش نیز  20ورزشکار مرد و 30ورزشکار زن از دو سطح
رقابتی و غیر رقابتی شرکت کردند .در تحلیل مؤلفههای اصلی از روش تحلیل عاملی و به منظور تأیید
ساختار پرسشنامه از چرخش واریماکس استفاده شد .همچنین ،در بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ
بین خردهمقیاسها و از روش همبستگی پیرسون در تعیین ارتباط بین خردهمقیاسها و تعیین روایی سازه
همچنین تعیین روایی همزمان دو پرسشنامة  MIQ-Rو  VMIQ-2استفاده شد .نتایج تحقیق نشان داد
سؤالهای پرسشنامه حدود  47درصد کل واریانس مربوط به وضوح تصویرسازی حرکت را شامل میشوند.
مقدار ضرایب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای تصویرسازي بصري بیروني ،دروني و حرکتي ،و مقیاس
کلی به ترتیب  r=0/91 ،r=0/89 ،r=0/86و  r=0/95بود که نشان میدهد پایایی باالیی در این خردهمقیاسها
و مقیاس کلی وضوح تصویرسازی حرکت وجود دارد .در خصوص روایي پرسشنامه ،نتایج نشان داد این
پرسشنامه دارای روایی همزمان ( )-0/70و روایی سازة همگرای قابل قبولی بین خردهمقیاسهای خود است
( .)P<0/001از یافتههاي این پژوهش نتیجه میشود که نسخة فارسي پرسشنامة وضوح تصویرسازی حرکت
 2از روایی و پایایي الزم برخوردار است.
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مقدمه

تصویرسازي حرکت به ویژگيهاي بصري و
حسی حرکت اشاره ميکند که به صورت ذهني در
غیاب حرکت جسماني آشکار ،تمرین ميشود (.)12
تصویرسازي حرکتي ،موضوعي بااهمیت در حوزة
روانشناسي ،فیزیولوژي ،کنترل حرکت ،و بازتواني
است .محققان حوزههاي مختلف بهطور گستردهاي
از تصویرسازي حرکتي استفاده کردهاند (،2 ،1
 .)15 ،13 ،10در میان این حوزههاي عملکردي
تفاوتهاي فردي در توانایي تصویرسازي زمینهاي
را در تصویرسازي مؤثر فراهم ميکنند ( .)14این
گسترة تفاوتهاي فردي در توانایي تصویرسازي
سبب ميشود اندازهگیري توانایي تصویرسازي بیش
از هر تحقیق یا برنامة تمریني تصویرسازي انجام
گیرد ( .)9توانایي تصور کردن یک قسمت از مدل
کاربردي تصویرسازي مارتین ( )12است که در آن
افراد با ظرفیتهاي بیشتری با تصویرسازي حرکتي
و فواید یادگیري و اجرایي آن مواجه میشوند (.)12
توانایي تصویرسازي با پرسشنامههاي معتبر
اندازهگیري ميشود .در حوزة ورزش یکي از
متداولترین پرسشنامههاي مورد استفاده ،پرسشنامة
وضوح تصویرسازی حرکت )VMIQ( 1است.
ایساک و همکارانش ( )9پرسشنامة وضوح
تصویرسازی حرکت را براي پرکردن خأل موجود
در نوشتههاي مرتبط با تصویرسازي حرکتي توسعه
دادند .این پرسشنامه یکي از اولین پرسشنامههاي
اندازهگیري توانایي تصویرسازي حرکت است.
پرسشنامة وضوح تصویرسازی حرکت در ارزیابي
وضوح جنبههاي بصري و حرکتی تصویرسازي
طراحي شده است و شامل  24ماده است که هر
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کدام توصیفي از یک حرکت متداولاند که
شرکتکننده بعد از تصویرسازي هر کدام از آنها
با استفاده از مقیاس پنج ارزشي لیکرت به میزان
وضوح تصویرسازي هر ماده امتیاز ميدهد .ایساک
و همکارانش ( )7پرسشنامه را داراي روایي و پایایي
خوبي معرفی کردند ( .)r=0/86تحقیقات آنها
نشان داد در اجراي مکرر این پرسشنامه در دورة
زماني شش ماهه تفاوت معناداري وجود نداشت و
این پرسشنامه همبستگي باالیي با پرسشنامة وضوح
تصویرسازي بصري )VVIQ( 2داشت (.)r=0/81
ایساک همچنین شواهدي را مبني بر اعتبار پیشبین
این پرسشنامه فراهم کرد (.)6
رابرتز و همکارانش ( )14با هدف خلق نسخة
اصالح شده ،به بازبیني  VMIQپرداختند .آنها این
بازبیني را به سه دلیل دنبال کردند :توسعه و اعتبارسنجي
پرسشنامهاي براي سنجش توانایي تصویرسازي که
داراي خردهمقیاسهاي مجزا در ارزیابي تصویرسازي
حرکتی )KI( 3و تصویرسازي بصري دروني)IVI( 4
باشد؛ ارزیابي مجدد  VMIQبا دقت در مفهومسازي
تصویرسازي بصري بیروني؛ و فقدان بررسي روانسنجي
جدي از  .VMIQنتایج مطالعة رابرتز و همکارانش
( )14سبب شد قسمت راهنماي پرسشنامه براي راهنمایي
بهتر فرد در خلق تصویرسازي دروني و حرکتی در
خردهمقیاسهاي مجزا ،همچنین تصویرسازي بصري
بیروني در تصویرسازي از دیدگاه شخص سوم اصالح
گردد .در نتیجه ،پرسشنامة وضوح تصویرسازي
حرکت )VMIQ-2( 2به نسخة اصالح شدة VMIQ
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1. Vividness of Movement Imagery Questionnaire
2. Vividness of Visual Imagery Questionnaire
3. Kinesthetic Imagery
4. Internal Visual Imagery
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با اعتبار همزمان و ساختاري قابل قبول تبدیل شد.
رابرتز و همکارانش با استفاده از تحلیل عاملي تأییدي
( 1)CT/CUنشان دادند خردهمقیاسهاي این پرسشنامه
داراي ارتباطاند ،به صورتي که بیشترین همبستگي
بین خردهمقیاس تصویرسازي بصري دروني و حرکتی
( )r=0/62و بعد از آن بین خردهمقیاس تصویرسازي
بصري دروني و تصویرسازي بصري بیروني)EVI( 2
( )r=0/51و کمترین همبستگي بین خردهمقیاس
تصویرسازي بصري بیروني و حرکتی ( )r=0/43است.
آنها همچنین با استفاده از روش بررسي همساني
دروني با آلفاي کرونباخ نشان دادند خردهمقیاسهاي
تصویرسازي بصري بیروني ( ،)r=0/95تصویرسازي
بصري دروني ( ،)r=0/95و تصویرسازي حرکتي
( )r= 0/93پایایي باالیي دارند.
پرسشنامة دیگري که در زمینة سنجش میزان
توانایي تصویرسازي حرکتي کاربرد دارد ،پرسشنامة
تصویرسازي حرکت )MIQ( 3است .این پرسشنامه
به دالیل یکسان با  VMIQتوسعه یافت و مشابه
با آن در اندازهگیري مؤلفههاي بصري و حرکتی
تصویرسازي حرکت طراحي شد (.)9
هال و همکارانش ( )4سطوح قابل قبولي از ثبات
درونيرادرخردهمقیاسهايبصريوحرکتی،همچنین
میزان پایایي باالیي را در  MIQگزارش کردند.
هال و مارتین ( )5دست به بازبیني  MIQزدند
و آن را با حذف سؤاالت زائد اصالح کردند.
به عالوه ،مقیاسهاي اندازهگیري این پرسشنامه
معکوس شد ،به طوري که امتیاز باالتر نشانة توانایي
بیشتر فرد در تصویرسازي حرکتي است .به این
4
ترتیب ،پرسشنامة تصویرسازي حرکت اصالح شده
( )MIQ-Rشامل چهار مؤلفة تصویرسازي بصري و
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چهار مؤلفة تصویرسازي حرکتی شد .هال و مارتین
بین خردهمقیاسهاي مشابه در MIQو MIQ-R
همبستگي معناداري گزارش کردند (.)r=0/77
مونسما و همکارانش ( )12نیز همساني دروني
 MIQ-Rرا با آلفاي کرونباخ ارزیابي کردند
و پایایي باالیي براي خردهمقیاسهاي بصري
( )r=0/84و حرکتی ( )r=0/88گزارش کردند.
سهرابی و همکارانش ( )15روایي و پایایی نسخة
فارسی پرسشنامة اصالح شدة تصویرسازي حرکت
را بررسی کردند .نتایج مطالعة آنها نشان داد
پرسشنامة اصالحشدة تصویرسازی حرکت با درصد
واریانس در دو عامل تصویرسازی ذهنی حرکتی
( ،)40/77و تصویرسازی ذهنی بینایی ()23/99
از اعتبار سازة مطلوبي برخوردار است .همچنین،
ثبات دروني ( ،)0/73پایایي زماني (،)0/77
و خردهمقیاسهاي آن تأیید شد .آنها نتیجه
گرفتند که نسخة فارسي پرسشنامة تصویرسازی
حرکت از اعتبار و پایایي الزم برخوردار است و
ابزار مناسبی در تعیین قابلیت تصویرسازی ذهنی
آزمودنیهاست.
از آنجا که وضوح تصویرسازي بازتابي از
فرایندهاي شکلگیري ،انتقال ،و بقاي تصویر است
و مالک آساني و دشواري تصویر (در پرسشنامة
 )MIQ-Rنیز نیاز به فرایندهاي مشابهي دارد
( ،)11،14ميتوان نتیجه گرفت این دو پرسشنامه در
حقیقت میزان توانایي تصویرسازي را به دو روش
متفاوت اندازهگیري ميکنند.
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1. Correlated Traits / Correlated Uniqueness
2. External Visual Imagery
3. Movement Imagery Questionnaire
4. Movement Imagery Questionnaire- Revised
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هال و مارتین ( )5میزان همبستگي بین خرده
مقیاسهاي بصري  VMIQو  )r=0/65( MIQرا به
میزان بیشتري از خردهمقیاسهاي حرکتی ()r=0/49
گزارش کرد .نتایج تحقیق رابرتز و همکارانش ()14
نیز نشان داد ارتباط بین خردهمقیاسهاي حرکتی
پرسشنامة وضوح حرکت 2و پرسشنامة تصویرسازي
حرکت اصالح شده از سایر خردهمقیاسهاي آن
بیشتر است .در ارتباط با خردهمقیاسهاي بصري دو
پرسشنامة همبستگي بین خردهمقیاس تصویرسازي
بصري بیروني با خردهمقیاس تصویرسازي بصري
 )r=0/642( MIQ-Rبیش از ارتباط خردهمقیاس
تصویرسازي بصري دروني با خردهمقیاس تصویرسازي
بصري ( )r=0/342است .لذا ،با توجه به امتیازاتي که
این پرسشنامه داراست -از جمله کوتاهي و قابل درک
بودن تکالیفي که براي تصویرسازي انتخاب شده
است -همچنین استفادة گسترده از این پرسشنامه در
مطالعات در زمینة تصویرسازي ،هدف از این پژوهش
عبارت است از بررسي و اعتبارسنجي نسخة فارسي این
پرسشنامه براي استفاده در سطح ملي.
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آزمودنيها
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این پژوهش در دو مرحله صورت پذیرفت :در
مرحلة اول بررسی پایایی و روایی سازة پرسشنامه
(تصویرسازي وضوح حرکتي)2؛ و در مرحلة دوم
بررسی روایي همزمان پرسشنامه (نسخة فارسی
پرسشنامة تجدیدنظر شدة تصویرسازي حرکت
( .))MIQ-Rدر مجموع 271 ،ورزشکار نمونههاي
پژوهش انتخاب شدند و بهصورت داوطلبانه در این
مطالعه شرکت کردند .در مرحلة اول پژوهش125 ،
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ورزشکار مرد ( 21/42±2/73سال) و  96ورزشکار
زن ( 25/33±4/46سال) با پنج سال سابقة ورزشي
از بین  27رشتة ورزشی ( 22رشتة انفرادی و  5رشتة
تیمی) و از سطوح مختلف رقابتی (تفریحی 75 :نفر،
مبتدی = 31نفر ،استانی 36 :نفر ،دانشگاهی17 :
نفر ،و کشوری 62 :نفر) به صورت تصادفی از بین
نمونههای در دسترس انتخاب و در پژوهش شرکت
کردند .در مرحلة دوم پژوهش نیز  20ورزشکار
مرد ( 23/07±2/91سال) و  30ورزشکار زن
( 25/24±1/20سال) با میانگین  4سال سابقة فعالیت
ورزشي از بین  13رشتة ورزشی ( 10رشتة انفرادی و
 3رشتة گروهی) و از سطح رقابتی و غیر رقابتی به
صورت تصادفی از نمونههای در دسترس انتخاب و
بررسي شدند.
ابزار پژوهش

پرسشنامة تصویرسازی وضوح حرکت  :2این
پرسشنامه را رابرتز و همکارانش ( )14پس از بازبینی
نسخة اصلی آن که شامل  24سؤال بود به شکل
کوتاهتری درآوردند .این پرسشنامه شامل  12ماده
است که شرکتکننده در سه زیرمقیاس تصویرسازی
بصری درونی و بیرونی و تصویرسازی حرکتی پس
از تصویرسازی هر ماده به آن امتیاز میدهد .قیاس
امتیازدهی بر حسب لیکرت و به شرح زیر است:
 .1کام ً
ال روشن و واضح به عنوان بینایی طبیعی
(حس حرکت طبیعی)
 .2روشن و به طور منطقی واضح
 .3تا حدودی روشن و واضح
 .4مبهم و تار
 .5ابدا ً تصویری وجود ندارد .فقط میدانید به این
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مهارت فکر میکنید.
پرسشنامة تصویرسازی حرکت اصالح شده
(نسخة فارسی) :این پرسشنامه شامل چهار تکلیف
حرکتی است که شرکتکننده به صورت بصری و
حرکتی تصویرسازی میکند .این پرسشنامه شامل
هشت پرسش دربارة آسانی و سختی به تصویر
کشیدن حرکات است که با مقیاس لیکرت هفت
نمرهای (بسیار مبهم احساس میکنم یا ميبینم=
 1تا بسیار واضح احساس میکنم یا ميبینم= )7
ارزیابي ميشود.
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حرکت اصالح شده پایایی و روایی آن را تأیید کرد.
پس از انتخاب این پرسشنامه ،دو پرسش
 MIQ-Rو  VMIQ-2بر روی نمونة آماری مورد
نظر استفاده شد.
روش آماری

در تحلیل مؤلفههای اصلی از روش تحلیل
عاملی و به منظور تأیید ساختار پرسشنامه از چرخش
واریماکس استفاده شد .البته قبل از اجرای تحلیل
عاملی برای اطمینان از کفایت اندازة نمونه ازKOM
همچنین اطمینان از عدم صفر بودن همبستگی جامعة
پژوهش از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد.
همچنین ،برای بررسی پایایی به روش بررسی همسانی
درونی از روش آلفای کرونباخ بین خردهمقیاسهای
پرسشنامه استفاده شد .از روش همبستگی پیرسون
برای تعیین ارتباط دو پرسشنامة  VMIQ-2بین
خردهمقیاسها و تعیین روایی سازه (از نوع همسانی
درونی) همچنین تعیین روایی همزمان و ارتباط بین
خردهمقیاسهای همخوان در دو پرسشنامة MIQ-R
و  VMIQ-2استفاده شد.

o
e

پرسشنامه پس از ترجمه و بازترجمه و بررسی
اعتبار صوری (با استفاده از دیدگاه متخصصان) برای
ارزیابی اعتبار عامل اکتشافی و تأییدی ،پایایی ،همچنین
روایی سازه در جامعة مورد نظر استفاده شد .در مرحلة
دوم برای ارزیابی روایی همزمان این پرسشنامه از
بین پرسشنامههای دیگری که توانایی تصویرسازی
را اندازهگیری میکردند (مانند FPIQ2 -KVIQ1
 )VVIQ-2پرسشنامة تصویرسازی حرکت اصالحشده ( )5به دالیل زیر انتخاب شد:
الف) خردهمقیاسهای تصویرسازی بصری و
حرکتی در دو پرسشنامه دارای همبستگی است که
این همبستگی در مطالعات گذشته تأیید شده است.
ب) وضوح تصویر که مالک توانایی تصویرسازی
در پرسشنامة وضوح تصویرسازی حرکت 2مطرح
است تقریباً بازتابی از پروسههای مشابهی است که
مالک قضاوت در پرسشنامة تصویرسازی حرکت
اصالح شده است (شکلگیری– انتقال و دوام).
ج) ارزیابی روانسنجی پرسشنامة تصویرسازی
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یافتهها
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اعتبار سازة اکتشافی و تأييدی

A

نتایج تحلیل عاملی (جدول  )1نشان میدهد
سؤالهای پرسشنامه وضوح تصویرسازی حرکت،2
 46/79درصد کل واریانس وضوح تصویرسازی حرکت
را شامل میشوند ،به طوری که درصد واریانس عامل
1. Kinesthetic and Visual Imagery Questionnaire
2. Florida Praxis Imagery Questionnaire
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تصویرسازی بصری بیرونی  ،16/83عامل تصویرسازی
درونی  ،16/42و عامل تصویرسازی حرکتی 13/53
بود .نتایج جدول  1نشان میدهد که بار عاملی بسیاری
از سؤالها در حد قابل قبول و حدود  0/5یا باالتر از
آن بودند .دامنة بار عاملی در سؤالهای خردهمقیاس
تصویرسازی بصری بیرونی از  0/46تا  ،0/75در
خردهمقیاس تصویرسازی بصری درونی از  0/48تا
 ،0/69و در خردهمقیاس تصویرسازی حرکتی از 0/51
تا  0/70بهدست آمد .نتایج نشان داد خردهمقیاس بیرونی
مقادیر بیشتری از بار عاملی را به خود اختصاص داده
است .نتایج همچنین نشان داد از تعداد  36سؤال پرسشنامه
هرکدام از خردهمقیاسها دارای  12سؤال بودند.
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پايايی
برای تعیین پایایی پرسشنامه وضوح تصویرسازی
حرکت 2به روش بررسی همسانی درونی ،ضریب
آلفای کرونباخ برای سه خردهمقیاس (تصویرسازی
بصری بیرونی ،تصویرسازی بصری درونی،
تصویرسازی حرکتی) و مقیاس کلی (وضوح
تصویرسازی حرکت) محاسبه شد .با توجه به
اطالعات جدول  ،2نتایج پژوهش حاضر نشان داد
مقدار ضرایب آلفای کرونباخ برای خردهمقیاسهای
این پرسشنامه به ترتیب  ،r=0/89 ،r=0/86و r=0/91
بود .قابل ذکر است که ضریب آلفا برای مقیاس کلی
وضوح تصویرسازی حرکت نیز  0/95بود.
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جدول  .1بارهای عاملي هر سؤال

تصویرسازی بصری بیرونی

تصویرسازی بصری درونی

شمارة سؤال

بار عاملي

شمارة سؤال

بار عاملي

1

0/75

13

0/52

2

0/75

14

0/48

3

0/57

15

0/61

4

0/55

16

0/61

5

0/51

17

0/68

6

0/62

18

0/58

30

7

0/47

19

0/59

31

8

0/46

20

0/64

32

9

0/50

21

0/56

33

10

0/45

22

0/62

34

0/70

11

0/46

23

0/61

35

0/55

12

0/53

24

0/69

36

0/51
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تصویرسازی حرکتی
شمارة سؤال

بار عاملي

25

0/65

26

0/72

27

0/71

c
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A

28

29

0/64
0/69
0/58
0/64
0/65
0/65

مهدی رستمی حاجیآبادی ،دكتر نادر رهنما ،دكتر مهدي سهرابي ،دكتر خلیل خیامباشي ،دكتر عفت بمبئیچی ،دكتر حسین مجتهدی

135

جدول  .2میانگین و انحراف معیار خردهمقیاسها و نمرة كلي پرسشنامة VMIQ-2

خرده مقیاسها

D
I

تصویرسازی بصری بیرونی

مردان

13

46

26/79

7/05

زنان

12

43

26/97

8/55

مجموع

12

46

26/87

7/72

مردان

12

46

26/92

7/86

12

47

28/61

9/09

12

47

27/66

8/44

12

50

27/17

8/36

54

26/97

9/82

54

27/09

9/00

127

80/86

21/36

131

82/57

22/96

81/60

22/04

S
f

تصویرسازی بصری درونی

تصویرسازی حرکتی

کمترین نمره

بیشترین نمره

میانگین

انحراف معیار

زنان

مجموع
مردان
زنان

مجموع
مردان

نمرة کلی

زنان

مجموع

حجم نمونه در مردان  ،125و در زنان  96نفر

o
e
12

12

41
36

36

روايی سازه و همزمانی
بین خردهمقیاسهای تصویرسازی بصری
بیرونی و درونی ضریب همبستگی  ،0/66بین
خردهمقیاسهای تصویرسازی بصری بیرونی و
تصویرسازی حرکتی ضریب همبستگی  ،0/62و بین
خردهمقیاسهای تصویرسازی بصری بیرونی ضریب
همبستگی  0/62مشاهده شد .همة این ضرایب از
معناداری باالیی برخوردار بودند (.)P<0/001
ضرایب همبستگی بین خردهمقیاسهای تصویرسازی
بصری بیرونی ،و تصویرسازی حرکتی با نمرة کلی
به ترتیب  ،r=0/89 ،r=0/86و )P<0/01( r=0/88
مشاهده شد .با وجود این ضرایب در مجموع از روایی

www.SID.ir
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سازه (از نوع همسانی درونی) در تمام خردهمقیاسها
و مقیاس کلی حمایت کرد.
در بررسی روایی همزمان (جدول  ،)3بیشترین
ضریب همبستگی بین خردهمقیاسهای تصویرسازی
حرکتی ( )r=-0/72و خردهمقیاسهای تصویرسازی
حرکتی و  VMIQ-2و نمرة کلی پرسشنامه MIQ-R
( )r=0/73و کمترین ضریب همبستگی بین خردهمقیاس
تصویرسازی بصری بیرونی پرسشنامه  VMIQ-2و
خردهمقیاس تصویرسازی بصری پرسشنامة MIQ-R
مشاهده شد .وجود این ضرایب همبستگی باال و معنادار
از بین خردهمقیاسهای  VMIQ-2با خردهمقیاسهای
همخوان در  MIQ-Rهمچنین بین نمرة کلی پرسشنامة

A

سال نوزدهم -شماره ( 2پیاپي  )54تابستان 1390

تعیین روايی و پايايی نسخة فارسی پرسشنامة وضوح تصويرسازی حركت 2

136

 VMIQ-2با نمرة کلی  MIQ-Rنشاندهندة روایی
همزمان مالکی مناسبی در سه خردهمقیاسها و مقیاس
کلی  VMIQ-2است.
وجود ضرایب همبستگی باال و معنادار بین
خردهمقیاسهای تصویرسازی بصری درونی و بیرونی
 VMIQ-2با خردهمقیاس تصویرسازی حرکتی و
نمرة کلی  MIQ-Rبین خردهمقیاس تصویرسازی
حرکتی  VMIQ-2با خردهمقیاسهای تصویرسازی
بصری و نمرة کلی  MIQ-Rبین مقیاس کلی
 VMIQ-2با خردهمقیاسهای تصویرسازی بصری
و تصویر سازی حرکتی  MIQ-Rنشاندهندة روایی
سازة واگرای مناسبی در این دو خردهمقیاس است.
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بحث و نتيجهگيری

o
e

میشوند ،به طوری که بار عاملی تصویرسازی بصری
بیرونی بیشتر از دو خردهمقیاس تصویرسازی بصری
درونی و تصویرسازی حرکتی است .بررسی بار عاملی
سؤالهای تشکیلدهندة خردهمقیاسها نشان داد
اکثر سؤالها دارای بار عاملی در حد پذیرش ()0/5
یا باالتر از آن بودند .نتایج این تحقیق با یافتههای
رابرتز و همکارانش ( )14همسوست .آنها از ساختار
سه عاملی پرسشنامة وضوح تصویرسازی حرکت2
حمایت کردند و آن را ابزار مؤثری برای سنجش
توانایی تصویرسازی حرکتی دانستند .همچنین ،از
مجموعة  36سؤال این پرسشنامه  12سؤال مربوط
به خردهمقیاس تصویرسازی بصری بیرونی (سؤال
 1تا  12 ،)12سؤال مربوط به خردهمقیاس بصری
درونی (سؤال  13تا  ،)24و  12سؤال مربوط به خرده
مقیاس تصویرسازی حرکتی (سؤال  25تا  )36بود
که این نتایج نیز با یافتههای رابرتز و همکارانش ()14
همخوانی دارد .لذا میتوان نتیجه گرفت که ساختار
نسخة فارسی پرسشنامة وضوح تصویرسازی حرکت
از اعتبار سازة قابل قبولی برخوردار است.

v
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هدف از انجام این پژوهش بررسی پایایی و
روایی همزمان و روایی سازة ترجمة فارسی پرسشنامة
وضوح تصویرسازی حرکت  )VMIQ-2( 2بود.
نتایج نشان داد سؤالهای این پرسشنامة  46/79درصد
کل واریانس وضوح تصویرسازی حرکت را شامل

c
r

A

جدول  .3ضرایب همبستگی پیرسون بین خردهمقیاسهای  VMIQ-2و MIQ-R

عنوان خردهمقیاسها و نمرة کلی
VMIQ-2

عنوان خردهمقیاس و نمرة کلی MIQ-R
تصویرسازی بصری

تصویرسازی حرکتی

تصویرسازی بصری بیرونی

-0/62

-0/58

تصویرسازی بصری درونی

-0/49

-0/54

تصویرسازی حرکتی

-0/65

-0/72

-0/73

نمرة کلی

-0/66

-0/68

-0/70

*همة این ضرایب در سطح آلفای کوچکتر از  0/001معنادار بودند.
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نمرة کلی
-0/63
-0/55
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در بررسی پایایی پرسشنامه از روش همسانی
درونی با آلفای کرونباخ استفاده شد که ضرایب
آلفای کرونباخ برای سه خردهمقیاس تصویرسازی
بصری بیرونی ،درونی و حرکتی ،و مقیاس کلی
وضوح تصویرسازی حرکت حاکی از وجود پایایی
باالیی در این خردهمقیاسها و مقیاس کلی بود.
نتایج به دست آمده با نتایج تحقیقات ایساک و
همکارانش ( ،)6اتون و همکارانش ( ،)3و رابرتز
و همکارانش ( )14مشابه است .لذا ،ميتوان نتیجه
گرفت که نسخة فارسي این پرسشنامه از پایایي قابل
قبولي برخوردار است.
روایی همزمان مربوط میشود به اینکه
 VMIQ-2با ابزارهای اندازهگیری معتبر برای
سنجش توانایی تصویرسازی همبستگی داشته باشد.
مانند خیلی از مطالعات ،بررسی این نوع روایی به
دلیل عدم وجود مالک استاندارد مشکل است .با
وجود این ،رابرتز و همکارانش ( )14پیشنهاد کردند
که  MIQ-Rبه دلیل همسانی درونی و پایایی مناسب
مالک منتخب ارزیابی همزمان پرسشنامة VMIQ-2
است .آنها همچنین سه محدودیت را در استفاده
از MIQ-Rمطرح کردند .اول اینکه MIQ-R
وضوح تصویرسازی را اندازهگیری نمیکند بلکه این
پرسشنامه آسانی /سختی خلق تصویر را اندازه گیری
میکند .دوم اینکه فرقی بین دیدگاههای تصویرسازی
بصری (درونی و بیرونی) وجود ندارد (به عبارت دیگر
همانند  VMIQ-2که دو خرده مقیاس بصری بیرونی
و درونی دارد) .سوم اینکه تحلیل عاملی  MIQ-Rبا
استفاده از تحلیل عاملی  1 CFAارزیابی نشده است.
همچنین بیان کردند که اگرچه این دو پرسشنامه از
مالک یکسانی برای ارزیابی توانایی تصویرسازی
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استفاده نمیکنند ولی میتوان نتیجه گرفت که هر
دو مالکی که در این پرسشنامهها استفاده میشود
بازتابی از پروسههای شکلگیری ،انتقال ،و بقای
تصویر است .دربارة محدودیت سومی که آنها بیان
کردند میتوان به تحقیق مونسما و همکارانش ()11
اشاره کرد که با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی نشان
داد خردهمقیاسهای این پرسشنامه با هم در ارتباطاند
و پرسشنامه از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار
است.
بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،وجود ضرایب
همبستگیباالومعناداربینخردهمقیاسهایVMIQ-2
با خردهمقیاسهای همخوان در( MIQ-Rتصویرسازی
بصری بیرونی و درونی  VMIQبا خردهمقیاس
تصویرسازی بصری MIQ-R؛ مقیاس تصویرسازی
حرکتی  VMIQ-2با مقیاس تصویرسازی حرکتی
MIQ-R؛ و نمرة کلی  VMIQ-2با نمرة کلی
 )MIQRنشاندهندة روایی همزمان و مالک مناسبی
در سه خردهمقیاس و مقیاس کلی  VMIQ-2است.
مشابه با نتایج رابرتز و همکارانش ( ،)14همبستگی بین
 EVIو تصویرسازی بصری بیرونی به طور معناداری
بیش از همبستگی بین تصویرسازی بصری  IVIاست.
بیشترین همبستگی در بین خردهمقیاسهای
همخوان دو پرسشنامه مربوط به تصویرسازی
حرکتی بود ،که نشاندهندة ارتباط باالی این دو
پرسشنامه در این خردهمقیاس است .دربارة روایی
سازه ،رابرتز و همکارانش ( )14استدالل کردند،
از آنجا که یکی از روشهای ارزیابی روایی سازه
پیدا کردن تفاوتهای مورد نظر بین گروههای
مجزاست ،میتوان با استناد به تحقیقاتی که تفاوت
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1. Confirmatory factor analysis
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توانایی تصویرسازی را در ورزشکاران سطوح
مختلف نشان دادهاند ( ،)8 ،3 ،13با اثبات تفاوت
در امتیازات توانایی تصویرسازی در ورزشکاران
نخبه و غیر نخبه مدارکی را برای اثبات روایی
سازة  VMIQ-2فراهم کرد .در تمامی تحقیقات
گذشته ،ورزشکاران سطوح باالتر از توانایی
تصویرسازی بیشتری برخوردار بودند ،به دلیل
اینکه توانایی تصویرسازی مهارتی است که با تمرین
بهبود مییابد ( .)15ولی با توجه به اینکه در کشور ما
استفاده از تصویرسازی ذهنی روش مؤثری در بهبود
اجرای مهارتها و سایر اهداف ورزشکاران حتی
در سطوح باالست ،استفاده از این روش در ارزیابی
اعتبار سازة نسخة فارسی پرسشنامة  VMIQ-2مؤثر
نخواهد بود .به همین دلیل ،به نظر میرسد استفاده
از ضریب همبستگی بین خردهمقیاسها در ارزیابی
روایی سازه مناسبتر باشد.
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نتایج تحقیق حاضر نشان داد همة این ضرایب
از معناداری باالیی برخوردار بودند و وجود این
ضرایب در مجموع از روایی سازه از نوع همسانی
درونی در تمام خردهمقیاسها و مقیاس کلی حمایت
کرد .همچنین ،وجود ضرایب همبستگی باال و معنادار
بین مقیاسهای تصویرسازی بصری درونی و بیرونی
 VMIQ-Rبا مقیاسهای تصویرسازی حرکتی
و نمرة کلی  ،MIQ-Rبین مقیاس تصویرسازی
حرکتی  VMIQ-2با مقیاسهای تصویرسازی
بصری و مقیاس کلی  MIQ-2نشاندهندة روایی
سازة واگرای مناسبی در این دو خردهمقیاس است .در
مجموع از یافتههاي این پژوهش ميتوان نتیجهگیري
کرد که نسخة فارسي پرسشنامة تصویرسازي وضوح
حرکت 2از اعتبار و پایایي الزم برخوردار است و
ابزار مناسبی برای تعیین توانایی تصویرسازی ذهنی
در مطالعات است.
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