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چکيده
سابقه و هدف :تصویرسازی ذهنی ،شبیهسازی یا بازآفرینی یک تجربه ادراکی در میاان تدادی کننادههاای حیای اسا  .هاد ایا
پژوهش ،تبیی شاخصهای روانسنجی پرسشنامهی تصویرسازی بینایی و حیی -حرکتی در بی بیماران مالتیپ اسکلروزیس بود.
مواد و روشها :در ای مطالده که از نوع بررسی اعتبار و پایایی اس  110 ،نفر از بیماران مالتیپ اساکلروزیس شاهر اهاواز ،باه رو
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .ابزار ای تحقیق پرسشنامهی "تصویرسازی بینایی و حیی -حرکتی" بود .جه تدیای روایای
سازه از تحلی عاملی تأییدی مبتنی بر مدل یابی مداادت سااختاری ،همیاانی درونای از آلفاای کرونباای و پایاایی زماانی از اری
همبیتگی پیرسون استفاده شد.
یافتهها :نتایج تحلی عاملی تأییدی براز

مناسبی را به همراه داش  ،همچنی پرسشنامه و عام های آن از همیانی درونی و پایایی

زمانی مطلوب و قاب قبولی برخوردار بود ،به گونهای که ثبا درونی خرده مقیاس بینایی  0/86و خرده مقیاس حیی -حرکتای 0/91
و پایایی زمانی ( )0/82بهدس آمد.
نتيجهگيری :نتایج پژوهش حا ر مشخص میکند که پرسشنامهی تصویرسازی بینایی و حیی -حرکتی بارای ارزیاابی تصویرساازی
بینایی و حیی -حرکتی در بی جامده بیماران ایرانی مبتال به مالتیپ اسکلروزیس اعتبار و پایایی مناسبی دارد.
واژگان کليدی :روانینجی ،پرسشنامه ،تصویرسازی بینایی ،تصویرسازی حیی حرکتی ،اسکلروزیس چندگانه
لطفاً به ای مقاله به صور زیر استناد نمایید:
Kharestani M, Esmaeeli M. Psychometric properties of Persian version of Kinesthetic and Visual Imagery questionnaire
among Patients with multiple sclerosis (Farsi Version). Pejouhandeh 2016;21(5):298-304.
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تصویرسازی ذهنی به عنوان یک مداخله درمانی باه منواور
بهبود عملکرد حرکتی مورد استفاده قرار میگیرد .تصویرسازی
ذهنی ،شبیهسازی یا بازآفرینی یاک تجرباه ادراکای در میاان
تددی کنندههاای حیای اسا ( .)1پرسشانامه تصویرساازی
حرکا ا (( )MIQهاااال و پاااونگرا  )1983 ،و پرسشااانامه
تجدیاادنور شااده تصویرسااازی حرکاا (( )MIQ-Rهااال و
مارتی  )1997 ،دو پرسشنامهای هیتند که به منوور اجرا در
جمدی های سالم و ورزشکار ماورد اساتفاده قارار مایگیرناد
( .)3،2امااا MIQ ،طااوتنی بااود ( 18آیااتم  9خاارده مقیاااس
بینایی و  9خرده مقیاس حیی -حرکتی) ،و عناصر حرک باه

سم ورزشکار پوشش داده شاده بودناد .بناابرای اساتفاده از
 MIQدر افراد مبتال به بیماریهای عص شاناختی یاا آسای
مغزی مشک اس بهدلی ای که برخی از حرکا آزمونشاده
پیچیده هیتند (برای مثال غل خوردن به جلو) و انجامدهنده
حرک  ،خیته میشود ،زیرا حرک طوتنی اس (.)4
در تااال باارای کاااهشدادن زمااان صاار شااده باارای
شرک کننده در  ،MIQنوییندگان نیخهی کوتاهتار MIQ-R
که شاام تنهاا  8آیاتم باود و در مقیااس  7ارزشای لیکار
نمرهگذاری شده بود ،را ایجاد کردند .روایی همزماان MIQ-R
نشان داد که  MIQ-Rبجای  MIQدر افراد سالم قاب مقاییه
و استفاده اس ( .)3لوران و نیکوتس ( )2004پایایی آزمون-
آزمون مجادد  MIQ-Rرا ارزیاابی کردناد ،اری هبیاتگی
 0/86و  0/90را به ترتی برای خارده مقیااسهاای بیناایی و
حیی-حرکتی گزار کردند .یک اشکال بزرگ و جدی بارای
بکارگیری  MIQ-Rدر افراد مبتال باه آسای عصابی اتکاا باه
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اسکلروزیس ،روایی و پایایی  KVIQنمیتواند بطور میتقیم از
کارهای قبلی پیشبینی شود ( .)4از طر دیگر ،بادلی اینکاه
شبکههای عصبی استفاده شاده در طاول تصویرساازی هماان
نواحی هیتند کاه بطاور میاتقیم بوسایله بیمااران مولتیپا
اسکلروزیس تح تأثیر قرار میگیرند (برای مثال ،عقادههاای
قاعدهای و قشر حرکتی میمهای) ،تصویرسازی در ای افاراد
میتواند بطور خااص متفااو باشاد ( .)8-10بناابرای هاد
تحقیااق بررساای خصوصاایا روانساانجی نیااخه فارساای
پرسشنامه  KVIQدر بی بیمااران مولتیپا اساکلروزیس باه
منوور بومی سازی و امکان بهکارگیری آن در جامداه بیمااران
ایران اس .

مواد و روشها
در ای مطالدهی توصیفی کاه باه بررسای اعتباار و پایاایی
پرسشنامهی تصویرسازی بینایی و حیی -حرکتی میپاردازد،
 110نفر از بیماران ام اس شهر اهواز در سال  1392باه رو
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .سپس با فاصلهی زمانی
دو هفته ،آزمودنیها مجدداً همان پرسشنامه را تکمی کردناد
و اطالعا به دس آمده تجزیه و تحلی شد .در مرحلهی اول
 75نفر ( 33مارد و  42زن باا دامناه سانی  54-19ساال) از
بیماران مالتیپ اسکلروزیس به رو نمونهگیری در دساترس
انتخاب شدند .در مراح بددی برای بررسای اعتباار مالکای و
پایایی به رو بازآزمایی  35نفر انتخاب شادند .بارای بررسای
اینکه آیا حجم نمونهی انتخاب شده برای تحلی عاملی کاافی
اس یا نه ،از آزمون کفای نمونهبرداری کیزر -مییار -الکای
( )KMOاستفاده شد .با توجه به اینکه کمتری میازان ماورد
پذیر  KMO=0/6اس  ،در محاسبه مقادار KMO=0/874
بدس آمد که نشان میدهد حجم نمونهی انتخاب شده برای
انجام تحلی عاملی مناس اس ( .)11تمامی شرک کنندگان
به صور داوطلبانه در ایا مطالداه حراور یافتناد و قبا از
اجرای تحقیق فرم ر ای نامه شارک در تحقیاق را تکمیا
نمودند.
ابزار ای تحقیق پرسشنامه تصویرساازی بیناایی و حیای-
حرکتاای (( )KVIQمااالوئی و همکاااران )2007 ،بااود .ایاا
پرسشنامه در سال  2007توسط مالوئی و همکاران به منواور
بررسی قابلی تصویرسازی افاراد بیماار طراحای شاد .نیاخه
کوتاهشده ای پرسشنامه دارای  10آیاتم مای باشاد ( 5آیاتم
مربوط به بدد بینایی و  5آیتم مربوط به بدد حیی -حرکتای).
ای پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج ارزشی لیکر نمرهگذاری
شده اس (خرده مقیااس بیناایی = 1 :اصاالً تصاویری وجاود
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حرکا ساخ (بارای مثاال ،اییاتادن روی یاک پاا ،پریادن
عمودی در هوا به حداکثر ارتفاع ممکنه) باود ( .)5بارای حا
ای مشک  ،یک مقیاس جداگاناه اماا رایاج بکاار گرفتاه شاد.
اییااا و همکاااران ( )1986پرسشاانامه و ااوو تصویرسااازی
حرک ( )VMIQکه و اوو تصویرساازی را باا  48آیاتم در
مقیاس  5ارزشی لیکر اندازهگیری مایکارد ،ایجااد کردناد.
برخال  ،MIQ-Rشرک کنندگان در  VMIQنیااز نداشاتند
که حرک را قب از تصور کردن آن اجرا کنند .پایایی آزماون-
آزمون مجدد  VMIQدر طول  3هفته  0/76بود (.)6
مد آزمون و سختی اجرای حرکا  ،هیچ کادام در خارده
مقیاسهای  VMIQوجود نداش و برای افراد مبتال به آسی
عص شناختی مناس درنور گرفته شد ( .)4اماا گاام بدادی
روری در حوزه تحقیقی تصویرسازی ذهنی ای بود کاه یاک
ابزار اندازهگیری روا و پایا که بتواند در بررسیها و پاژوهشهاا
قابلی تصویرسازی حرکتی افراد با مشکال خاص (برای مثال
بیماران ام اس ،فلج مغزی و )...را نشان دهد ،ایجاد گردد پاس
مالوئی و همکاران ( )2007پرسشنامهی تصویرسازی بینایی و
حیی -حرکتی ( )KVIQرا برای افراد ناتوان (برای مثال فلاج
مغزی) ایجاد کردند (.)6
 KVIQیک ابزار ارزیابی اس که به طور خاص برای افاراد
مبااتال بااه ناااتوانیهااای جیاامانی طراحاای شااده اس ا  .ای ا
پرسشنامه  20آیتم دارد ( 10آیتم مربوط به بدد بیناایی و 10
آیتم مربوط باه بداد حیای -حرکتای) .نیاخهی کوتااه ایا
پرسشنامه شام  10آیتم ( 5آیتم مربوط باه بداد بیناایی و 5
آیتم مربوط به بدد حیی -حرکتی) میباشد .ای پرساشناماه
باارای افاارادی کااه بااه دتی ا مختلااه نیازمنااد راهنمااایی در
درجهبندی توانایی تصویرسازی هیتند و یا قادر به اییتادن یا
انجام حرکا پیچیده بدنی نییتند ،مناس اس ( .)4تاا ایا
زمان پایایی آزمون -آزمون مجادد و ثباا درونای  KVIQدر
افراد سالم ،فلجمغزی و پارکینیونی گزار شده اس  .اری
همبیتگیهای درونموردی برای پایایی آزمون -آزمون مجادد
در افراد سالم از  0/72تا  ،0/81برای افراد فلج مغازی از 0/81
تا  0/90و برای افراد پارکینیونی از  0/82تا  0/95متغیار باود
(.)7
پیشنهاد شد که  KVIQمیتواند با اطمینان در افراد سالم،
افراد فلج مغزی و پارکینیونی استفاده شود .همیاانی درونای
(آلفای کرونبای) سؤات از  0/87تا  0/94متغیر باود .هرچناد
درحال حا ر روایای و پایاایی  KVIQدر افاراد پارکینیاون،
فلج مغزی و سالم مشخص شده اسا  ،باه علا تفااو هاای
باازرگ باای بیماااران پارکینیااون ،فلااج مغاازی و مالتیپاا
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یافتهها
به منوور بررسی ویژگایهاای روانسانجی پرساشناماهی
 KVIQدو مرحلهی تدیی اعتبار و تدیی پایاایی انجاام شاد.
در بررسی روایی سازه ،تحلی عاملی تأییدی با استفاده از نارم
افزار اماوس نیاخه  18روی الگاوی  2عااملی پرساشناماهی
 KVIQانجام شد .استفاده از ای رو به ای دلیا باود کاه
عام های ای پرسشنامه قبالً توساط محققای دیگار کشاه
شده بود و با توجه به اینکاه زماانی کاه محققای یاک مادل
مفروض را در اختیار داشته باشند ،رو آماری مورد اساتفاده
باید تحلی عاملی تأییدی باشد ( .)14از آزمون آماری خی دو،
شاخص نیکوئی باراز  ،باراز هنجارشاده ،شااخص باراز
تطبیقاای ،بااراز تطبیقاای مقتصااد و شاااخص ریشااه باارآرود
واریانس خطای تقری بهره گرفته شد.
تحليل عاملي تأیيدی مرتبـ هی اول .در مادلهاای عااملی
مرتبهی اول فرض بر ای اس که نمرا هر ماورد مطالداه در
یک متغیر ،در واقع مندکسکنندهی و دی آن مورد در یاک
عام زیربناییتر اس که به دلی پنهان بودنش امکان انادازه-
گیری میتقیم آن وجود ندارد .اما ای عام زیربنایی و پنهاان
خود از ابداد عام پنهان دیگری محیوب نمیشاود و در واقاع
تنها یک تیه از متغیر با متغیرهای پنهان در مدل وجاود دارد
( .)15نتایج بدس آمده از تحلی عاملی تأییدی مرتباهی اول
نشان داد که مدل اندازهگیری پرسشنامهی  KVIQمناسا و
کلیه آمار و پارامترهای مدل مدنادار هیتند (جدول .)1

شاخصهای برازش تحليل عاملي مرتب هی اول پرسشنامه .KVIQ

جدول .1
شاخص
مقدار بدس
آمده
دامنه مورد
قبول

معناداری
0/001

شاخص نيکوئي

شاخص برازش

برازش هنجارشدة

برازش تطبيقي

ریشه برآرود واریانس خطای

برازش

تطبيقي

مقتصد

مقتصد

تقریب

0/912

0/923

0/716

0/634

0/042

<0/9

<0/9

0/5-1

0/5-1

>0/08

تحليل عاملي تأیيدی مرتب هی دوم .در ادامه ،رو

تحلیا

عاملی مرتبهی دوم برای دس یابی به ساختار عاملی دقیاقتار

به کاربرده شد .چون فرض بر ای اسا کاه خاود متغیرهاای
مکنون در واریانس مشتر ناشی از یک یا چند عام مرتبهی
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نادارد = 2 ،مابهم و تاار = 3 ،تاحادودی وا ا  = 4 ،روشا و
وا  = 5 ،کامالً روش و وا مث بینایی)( ،خارده مقیااس
حیی -حرکتی =1 :اصالً حیی وجود نادارد =2 ،مابهم و تاار،
 =3تاحدودی وا ا  =4 ،روشا و وا ا  =5 ،کاامالً روشا و
وا مث بینایی) (.)6
نیخهی فارسی  KVIQبا استفاده از ترجمه باز ترجماه باه
زبااان فارساای برگردانااده شااد .ابتاادا نیااخهی اصاالی توسااط
متخصصان به فارسی ترجمه و مرحلهی بدد توسط ساه تا از
متخصصان زبان انگلییی ،پرسشنامه فارسی به زبان انگلییای
ترجمه شد .در نهایا نیاخههاای فارسای و انگلییای ماورد
مقاییه و تطبیق قرار گرفتند .در مرحلهی انتهایی پرسشناماه
توسط یک متخصص زبان فارسی ویراستاری شد .در مرحلاهی
اول برای ارزیابی اعتبار عاملی تأییدی پرساشناماه ماذکور در
بی نمونه توزیع شد.
باارای ارزیااابی اعتبااار مااال ایاا پرسااشنامااه از باای
پرسشنامههای دیگری که تصویرسازی ذهنای را انادازهگیاری
میکنند پرسشنامهی و وو تصویرساازی حرکا ()VMIQ
(رابرتااز و همکاااران )2008 ،انتخاااب شااد ( .)12رسااتمی
حاجیآباادی و همکااران ( )1390نیاخه فارسای پرسشانامه
و وو تصویرساازی حرکا را در جامداه ایرانای روانسانجی
کردند و عاما هاای آن تأییاد شاد ( .)13دلیا انتخااب ایا
پرسشنامه ای بود کاه همانناد  KVIQتواناایی تصویرساازی
افراد را در دو بدد بینایی و حیی حرکتای ارزیاابی مای کناد.
پس از انتخاب ،هر دو پرسشنامه بر روی نموناه آمااری ماورد
نور اجرا شد .همچنی بارای تدیای پایاایی ،در مرحلاه دوم،
پرسشنامه روی گروه کوچکتری از جامده تحقیق باه فاصاله
زمانی کوتاه (دو هفته) اجرا شد.
برای تجزیاه و تحلیا دادههاا از دو رو آماار توصایفی و
استنباطی استفاده شد .در بخش آمار استنباطی از اعتبار سازه
به رو تحلی عام تأییدی (مدل یابی مداادت سااختاری)

استفاده شاد .بارای بررسای همیاانی درونای از رو آلفاای
کرونبای ،از ری همبیتگی پیرسون برای پایایی بازآزمایی و
اعتبار مال استفاده شد .تجزیه و تحلی دادهها با اساتفاده از
نرمافزارهای آماری  SPSSنیخه  17و اموس نیخه  18انجاام
شد.
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باتتر هیتند .مدل عاملی مرتبهی دوم را به نوعی از مدلهاای
عاملای تدریه میکنیام که در آن عاما های پنهانای کاه باا
استفاده از متغیرهای مشاهده شده اندازهگیری میشاوند خاود
تح تأثیر یک متغیر زیربناییتر و به عبارتی متغیر پنهان ،اماا
در یک سط باتتر قرار دارند .مدلهای عاملی مرتبهی دوم باا
وجود کاربردی بودن کمتار ماورد اساتفاده پژوهشاگران قارار
میگیرند .یکی از دتی مهم چنی کاربرد کمتاری مشاکالتی
اس که ای نوع از مدلها در مرحلهی تشاخیص مادل باا آن
مواجه میشوند .مدلهای عاملی مرتبهی دوم شام چهار ناوع
متغیر هیتند :پنهاان بیرونای ،پنهاان درونای ،مشااهده شاده
درونی و متغیر خطای مرتبط با متغیرهای مشاهده شده درونی
(.)15

آزمون نیکوئی براز نشان میدهد که مدل مفروض دادهها
را خوب براز نمیکند (کای دو مدل برابر با  206/236شاد).
اما با توجه به ای که شاخصهای براز  0/9یاا بیشاتر از 0/9
هیتند میتوان براز مدل مفروض را بهبود بخشید .بررسای
شاخصهای اصالوکننده نشان میدهد که میتوان مادل را باا
ا افه کاردن همبیاتگی بای خطاهاای اول و دوم ،چهاارم و
پنجم در عام بینایی و خطاهای ششم و هفتم و نهام و دهام
در عام حیی -حرکتی بهبود بخشید .با در نور گارفت ایا
همبیتگی مقدار کای دو مدل اصالو شده به  130/808رسید
که با ای مقدار ،براز بهتری نیب به مدل اولیاه مایدهاد.
شاخصهای براز تحلیا عااملی مرتباهی دوم در جادول 2
نشان داده شدهاند .همچنی الگوی اندازهگیری پرساشناماهی
تصویرسازی بینایی و حیی -حرکتی در شک  1آمده اس .

نامهی .KVIQ
شاخصهای برازش تحليل عاملي مرتب هی دوم پرسش 

جدول .2
شاخص
مقدار بدست
آمده
دامنه مورد قبول

معناداری
0/001

شاخص نيکوئي

شاخص برازش

برازش هنجارشدة

برازش تطبيقي

ریشه برآرود واریانس خطای

برازش

تطبيقي

مقتصد

مقتصد

تقریب

0/918

0/927

0/514

0/644

0/079

<0/9

<0/9

0/5-1

0/5-1

>0/08
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اندازهگيری پرسشنامه تصویرسازی بينایي و حسي حرکتي.

شکل  .1الگوی

اعتبار مالک .در ای پژوهش ری همبیتگی بای نمارا
عام ا هااای پرسااشنامااهی  KVIQو پرسااشنامااهی و ااوو
تصویرسازی حرک  2-کاه همزمان اندازهگیری شاد به عنوان
میزان اعتبار ماال باه کاار رفا  .نتاایج در جادول  3نشاان
میدهد بی خرده مقیاسهای پرساشناماه  KVIQو و اوو
تصویرسازی حرک  2-رابطه منفی مدنادار وجود دارد.

تصویرسازی حرکت.2-
وضوح تصویرسازی حرکت2-

KVIQ

حسي-حرکتي

بينایي

بينایي

-0/76

-0/74

حسي -حرکتي

-0/49

-0/86

نامهی  .KVIQبارای بررسای پایاایی
تعيين پایایي پرسش 
پرسااشنامااهی  KVIQاز رو همیااانی دروناای و بازآزمااایی
اساتفاده شاد .بارای بررساای همیاانی درونای از رو آلفااای
کرونبای استفاده شد .در مجموع همیانی درونای پرساشناماه

بحث
هد از پژوهش حا ر ،روان سنجی پرسشنامه تصویرسازی
بینایی و حیی -حرکتی (مالوئی و همکاران )2007 ،در بای
جامده بیماران مولتیپا اساکلروزیس باود .در بخاش بررسای
نتایج تحلی عاملی تأییدی ،عام شناسایی شده در حد بییار
بات و مطلوبی تأیید شد .بدی منواور از شااخصهاای باراز
اسااتفاده شااد .شاااخص نیکااویی بااراز ( ،)0/91بااراز
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پرسشنامه  KVIQو وضوح

عاملهای

جدول  .3ضریب همبستگي بين

 KVIQبیش از  0/8اس کاه باه ترتیا در عاما بیناایی و
حس حرکتی 0/87و  0/89بدس آمد .برای محاسبهی پایاایی
بااه رو بازآزمااایی (رو آزمااون -آزمااون مجاادد) ابتاادا
پرسشنامهی  KVIQروی یک گاروه آزماودنی اجارا شاد و
سپس ،در فاصلهی زمانی کوتاهی (دو هفته) دوبااره در هماان
شرایط ،آزمون روی همان گروه اجرا شاد .اری همبیاتگی
نمرا بدس آماده از دو آزماون محاسابه شاد .ایا اری
نمایانگر پایایی ابزار اس  .نتایج نشان داد در مجموع اری
پایایی زمانی پرسشنامه  r=0/84اس که قاب قبول میباشاد.
در مورد هر یک از عام های ای پرسشناماه باه ترتیا ایا
ری  0/88و  0/92بدس آمد.
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تغییرا در قابلی تصویرسازی حرکتی را که میتواند در طول
دوره تمری توانبخشی یا یادگیری حرکتای در افاراد مالتیپا
اسکلروزیس ایجاد شود ،ارزیابی کند .ماا  KVIQرا باه عناوان
ابزاری کاه تواناایی تصویرساازی را نشاان مایدهاد پیشانهاد
میکنیم ،زیرا ای پرسشنامه روا و پایاس  ،حرکاتی را پوشش
میدهد که ایم بوده و برای افراد مبتال به آسی هاای عصا
شناختی مناس هیتند.
در مقاییه باا  ،MIQ-Rحرکاا ماورد نیااز بارای اجارای
 ،KVIQبرای افراد مبتال به آسی عصا شاناختی و نااتوانی
حرکتی مناس ترند ( .)4بهدلی اینکه روایی و پایاایی KVIQ
مشخص شده اس  ،ما پیشنهاد میکنیم که ایا پرساشناماه
برای درمانگرهایی که بخواهند توانایی تصویرساازی بیناایی و
حیاای -حرکتاای را در افااراد مالتیپاا اسااکلروزیس قباا از
بهکارگیری برنامه تصویرسازی به عناوان یاک مکما درماانی
نشان دهند ،یک ابزار خوبی اس  .ارزیابی توانایی تصویرساازی
مهم اس  ،بهطوری کاه افاراد باا تواناایی تصویرساازی پاایی
ممک اس از اشکال مختله توانبخشی سود ببرند و یا ای که
ممک ا اس ا نیازمنااد تمااری ا ااافی باارای بهبااود توانااایی
تصویرسازیشان و در نتیجه بهبود در اجرای تکلیه شوند (.)16
عالوه بر ای ماا اعتقااد داریام کاه باا ایجااد روایای و پایاایی
 KVIQبرای افراد مولتیپ اسکلروزیس ،مایتاوان اساتفاده از
ای پرسشناماه را در تحقیقاا و آزماایشهاایی کاه تدیای
میکنند آیا توانایی تصویرسازی بینایی و حیی -حرکتی بیمار
میتواند بهوسیلهی مداخال آزمایشگاهی یا تجربی تغییر کند
یا نه را تیهی کرد .از جمله محدودی های مهمی که محققان
پژوهش حا ر با آن روبارو بودناد تداداد کام نموناه و ایااب و
ذهاب شرک کنندگان با توجه به نوع بیماری خاصشان بود.

تشکر و قدرداني
از همااهی بیمااارانی کااه در طااول اجاارای ایاا پااژوهش،
نوییندگان مقاله را همکاری و همراهی کردند کماال تشاکر و
قدردانی به عم میآید.
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هنجارشده ( ،)0/51شاخص باراز تطبیقای ( ،)0/92باراز
تطبیقی مقتصاد ( )0/64و شااخص ریشاهی بارآرود واریاانس
خطای تقری ( )0/079بدس آمد .ترتی بار شادن ساؤات
هر یک از عام ها بدی صور بود :عام بینایی سؤات 1- 5
و عام حیی حرکتای ساؤات  6-10همچنای در بررسای
ثبا درونی پرسشنامه ،نتاایج نشاان داد کا پرساشناماه و
خردهمقیاسهای آن ثبا درونی مطلوب و قاب قباولی دارناد
به گونهای که ثباا درونای ( اری آلفاای کرونباای) خارده
مقیاس بینایی و خرده مقیاس حرکتی  0/89اس کاه در حاد
مطلوب و مورد پذیر اسا  .تماامی ایا ارای از حاداق
ری قاب قبول ( )0/70باتترناد .نتاایج اری همبیاتگی
پیرسون نیز در بررسی پایایی زمانی پرسشنامه نشان داد کا
پرسشنامه و خرده مقیاسهای آن پایایی زمانی مطلوب و قابا
قبولی دارد به طوری که پایایی زمانی کا پرسشانامه  0/84و
در حد قاب قبولی اس  .همچنی پایایی عام بیناایی  0/88و
حیی حرکتی  0/92اس  .نتایج ای تحقیق با نیخهی مرجع
که در سال  2007توسط مالوئی و همکاران ارایه شد همخوان
اس ( .)6همچنی با یافتههای رابرتز و همکاران کاه در ساال
 2008پرسشنامه و وو تصویرسازی حرکا را تأییاد کردناد
همخاااوان اسا ا ( .)12عاااالوه بااار ایا ا باااا یافتاااههاااای
رستمیحاجیآبادی و همکاران ( )1390کاه نیاخهی فارسای
پرسشاانامه و ااوو تصویرسااازی حرک ا را در جامدااه ایران ای
روانسنجی کردند و عام های آن تأیید شد همخوان میباشاد
(.)13
مطالدااهی حا اار نشااان داد کااه پرسااشنامااه  10س اؤالی
تصویرسازی بینایی و حیی -حرکتی میتواند یک ابزار مناس
باارای اناادازهگیااری توانااایی تصویرسااازی بیماااران مالتیپاا
اسکلروزیس باشد .روایی و پایایی  KVIQدر تحقیقاا قبلای
در افراد سالم ،فلاج مغازی و همچنای بیمااران پارکینیاونی
بررسی شده اس ( .)4-7اما ای اولی بار اس که خصوصیا
روانساانجی ایاا پرسااشنامااه در باای بیماااران مالتیپاا
اسکلروزیس ایران مورد بررسی قرار میگیارد .نتاایج ماا ثابا
کرد که  KVIQمیتواند در کارهای بددی به عناوان شاخصای
مدتبر اساتفاده شاود کاه تواناایی تصویرساازی حرکتای و یاا
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