
 ادراک شده در ورزش یزشیانگ یپرسشنامه فضا 2نسخه  ییایو پا ییروا یبررس
 شهرزاد طهماسبی بروجنیمجری: 

 2931-عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 چکیده

محهرر و ورومحهرر تیمهیم     تکلیه   های ورزشی به  وو وته     فضای انگیزشی حاکم بر فعالیت های تمرینی تیم

بلک  اطالع از ایه  فضها بهرای    ، ز اهمیت اتتئضرورت آگاهی از فضای انگیزشی ن  تنها برای مربیان حا .شرو می

ووم  ورزشکاران نیز امری مهم محمرب می شرو. بنابرای ، ور تحییق حاضر به  بررتهی روایهی و اایهایی نمه       

ورزشهکاران   بهر روی ( 0222( نیهرت  و همکهاران   PMCSQ-2)ورزشِ ارتشنام  فضای انگیزشی اوراك شده  ور

تها   از هههار    05تها   35مرو با وامنه  تهنی    052زن و  525ورزشکار   355ایرانی ارواو   شد. بدی  منظرر 

رش   تیمی هندبا ، بمک با ، والیبا  و فرتبا  وور ت  تطح ملی، ترار لیگ و لیگ(  ب  صررت نمرنه  گیهری   

بازترجم  اته ااوه شهد. تهنس نمهبت     -ها را تکمیل کروند. اب دا از تکنیک ترجم  نام   اب و ارتشتصاوفی ان 

، 0CVR=/66ته  از م  صصهان بدتهت آمهد       32( ترته   CVI)و شاوص روایی مح هرا  (CVR  روایی مح را 

39/0=CVIمعاوالت تهاو اری مد   برها از تحلیل عاملی تأییدی مب نی  نام  (. جهت تعیی  روایی تازه ارتش ،

ثبات  اایهایی زمهانی(    نیز نام  از طریق ضریب آلاای کرونباخ و هممانی  هماهنگی( ورونی ارتشجهت تعیی  

آزمرن مجدو ب  فاصل  وو ها  ، اته ااوه شهد. ن های     -ضریب همبم گی ایرترن با ات ااوه از آزمرنتؤاالت از 

ترا ، برازش مطلربی نداشت و ور ن یجه  عهدم تأییهد     55با  PMCSQ-2واو ک  مد  اولی   تحلیل آماری نشان

ا  شامل وو بُعد فضای ؤت 02نام ، مد  نهایی با  ترا  از ارتش 6گیری  اولی  با حذف  مد  اندازهی  روایی تازه

تهالش  ایشهرفت، نیهش مههم و یهاوگیری      : محرر و ورومحرر شناتایی شد ک  شامل ان  وروه مییها   تکلی 

آی م(  ب  رتمیت شناو   نابرابر و مجازات برای اش باهات برای فضهای   32  محرر ی تکلی مشارک ی، برای فضا

(، RMSEA  ،9 2= CFI=2 230نام  از شاوصهای برازنهدگی مطلهق     باشد. ای  ارتش آی م( می 32ورومحرر  

[،  2 66و یاوگیری مشهارک ی  2 22، نیش مهم2 600]تالش  ایشرفت2 702محرر هممانی ورونی  فضای تکلی 

[ و کههل 2 363و مجههازات بههرای اشهه باهات 2 625برابههر ]بهه  رتههمیت شههناو   نهها 2 206فضههای ورومحههرر 

،  به  رتهمیت   2 65و یهاوگیری مشهارک ی   2 67، نیهش مههم  2 03( و ثبات  تالش  ایشهرفت 2 637نام  ارتش

برورروار شد، ک  بیهانگر  ( قابل قبرلی 2 25نام  و کل ارتش2 60و مجازات برای اش باهات 2 70برابر شناو   نا

 تهران از نمه   فارتهی    باشهد. بنهابرای  مهی    تهؤا  مهی   02نامه  بها    روایی و اایایی مطلرب نم   فارتی ارتش

PMCSQ-2  PPMCSQ-2)            ب  عنهران ابهزاری روا و اایها جههت بررتهی فضهای انگیزشهی مرجهرو ور  جامعه

 تا  ات ااوه کرو. 05تا  35ورزشکاران ایرانی با وامن  تنی 
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