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 :چکيده

-تکليف و بدني های فعاليت در شرکت انگيزش های پرسشنامه پايايي و اعتبار تعيين تحقيق اين انجام از هدف

 تعيين جهت.است بوده تهران شهر متوسطه و راهنمايي مقاطع آموزان دانش در ورزش در گرايي-خود و گرايي

 تعيين جهت و( دختر نفر 046، پسر نفر 466)نفری 046 نمونه يک از  ها پرسشنامه  اکتشافي عاملي اعتبار

 جهت و( دختر نفر 076پسر، نفر076)نفری 046 نمونه يک از ها پرسشنامه دروني ثبات و تاييدی عاملي اعتبار

 تصادفي صورت به( دختر نفر 80 ، پسر نفر 50) نفری 086 نمونه يک از ها پرسشنامه زماني پايايي تعيين

 و بدني های فعاليت در شرکت انگيزش های پرسشنامه را تحقيق ابزارهای.آمد عمل به گيری نمونه ای خوشه

 تحليل روش از اکتشافي عاملي اعتبار تعيين جهت.دادند مي تشکيل ورزش در گرايي-خود و گرايي-تکليف

 ثبات تعيين جهت و ساختاری معادالت الگوی از تاييدی عاملي اعتبار تعيين جهت ، اصلي های مولفه عاملي

 نتايج.شد استفاده پيرسون همبستگي رابطه و کرانباخ آلفای های روش از مجدد آزمون-آزمون پايايي و دروني

 قابل "نسبتا عاملي سازه اعتبار دارای انگيزشي عامل هفت تعيين با شرکت انگيزش پرسشنامه که دادند نشان

 پرسشنامه مورد در.است پذيرش قابل پرسشنامه کل زماني پايايي و دروني ثبات همچنين و باشد مي قبولي

 اين زماني پايايي و دروني ثبات سازه، اعتبار که دادند نشان نتايج نيز ورزش در گرايي-خود و گرايي-تکليف

 .باشد مي تاييد مورد آن عوامل و پرسشنامه

 در ورزش در گرايي-خود و گرايي-تکليف و شرکت انگيزش های پرسشنامه فارسي نسخه از استفاده اينکه نتيجه

 استفاده مورد تواند مي آموزان دانش گرايي هدف و انگيزشي عوامل شناخت جهت ورزشي آموزشي های محيط

 ها آموزنده نياز برحسب را آموزشي های برنامه باشند قادر آن اطالعات با تا گيرد قرار آموزشي مربيان و معلمين

 .نمايند تدوين
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