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فضای انگیزشی حاکم بر فعالیت های تمرینی تیمهای ورزشی به دو دسته تکلیفمحور و خودمحتور تقستیم
میشود .ضرورت آگاهی از فضای انگیزشی نه تنها برای مربیان حائز اهمیت است ،بلکته اطتالع از ایتن فضتا
برای ورزشکاران نیز امری مهم محسوب می شود .بنابراین ،در تحقیق حاضر به بررسی روایی و پایایی نسخة
دوم پرسشنامة فضتای انگیزشتی ادراک شتده در ورزشِ( )PMCSQ-2نیتوتن و همکتاران( )9000بتر روی
ورزشکاران ایرانی پرداخته شد .بدین منظور  ،33ورزشکار ( 303زن و  930مرد با دامنتة ستنی  63تتا 93
سال از چهار رشتة تیمی هندبال ،بسکتبال ،والیبال و فوتبال ودر سه سطح ملی ،ستوپر لیتگ و لیتگ) بته
صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامهها را تکمیتل کردنتد .ابتتدا از تکنیتک ترجمته-بازترجمته
استفاده شد .سپس نسبت روایی محتوا ()CVRو شاخص روایی محتوا ( )CVIتوسط  60تتن از متخصصتان
بدست آمد ( .)CVI=1/11 ،CVR1=/66جهت تعیین روایی سازه پرستشنامتههتا از تحلیتل عتاملی تأییتدی
مبتنی بر مدل معادالت ساختاری ،جهت تعیین همسانی (هماهنگی) درونتی پرستشنامته از طریتق ضتریب
آلفای کرونباخ و نیز ثبات (پایایی زمانی) سؤاالت از ضریب همبستگی پیرسون با استتفاده از آزمتون-آزمتون
مجدد به فاصلة دو هفته ،استفاده شد .نتایج تحلیل آماری نشان داد که مدل اولیه  PMCSQ-2با  33سوال،
برازش مطلوبی نداشت و در نتیجة عدم تأیید روایی سازهی مدل انتدازهگیتری اولیته بتا حتذف  7ستوال از
پرسشنامه ،مدل نهایی با  93سؤال شامل دو بُعد فضای تکلیف محور و خودمحور شناسایی شتد کته شتامل
پنج خرده مقیاس :تالش /پیشرفت ،نقش مهم و یادگیری مشارکتی ،برای فضای تکلیفمحور ( 63آیتم) بته
رسمیت شناختن نابرابر و مجازات برای اشتباهات برای فضای خودمحور ( 60آیتم) میباشد .این پرسشنامه
از شاخصتتتتهای برازنتتتتدگی مطلتتتتق ( ،)CFI =0/9 ، RMSEA=0/0،3همستتتتانی درونتتتتی (فضتتتتای
تکلیفمحور[0/093تالش /پیشرفت ،0/739نقش مهم 0/30و یادگیری مشتارکتی ،]0/77فضتای خودمحتور
[ 0/397به رسمیت شناختن نابرابر 0/733و مجازات برای اشتباهات ]0/،76و کل پرسشنامه )0/760و ثبات
(تالش /پیشرفت ،0/3،نقش مهم 0/70و یتادگیری مشتارکتی ،0/73بته رستمیت شتناختن نتابرابتر 0/09و
مجازات برای اشتباهات0/73و کل پرسشنامه )0/33قابل قبولی برخوردار شتد ،کته بیتانگر روایتی و پایتایی
مطلوب نسخه فارسی پرسشنامه با  93ستؤال متیباشتد .بنتابراین متیتتوان از نستخة فارستی PMCSQ-2
( )PPMCSQ-2به عنوان ابزاری روا و پایا جهت بررسی فضای انگیزشی موجود در جامعة ورزشکاران ایرانی
با دامنه سنی  63تا  93سال استفاده کرد.
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