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Background and Aim 
Intrinsic motivation of learners is an important factor in the learning 

process the. Effective learning depends on providing and increasing intrinsic 

motivation. Providing an educational package that can assess the intrinsic 

and extrinsic motivation of learners is the first step in the realization of 

effective learning. The purpose of this study was to develop a self-

determination educational package and determine its effectiveness on 

intrinsic motivation, extrinsic motivation and amotivation of high school 

students. 
 
 

Method 
The research method was semi-experimental with pre-test, post-test with 

the control group and follow up. At first, self-determination educational 

package was compiled using library studies, then the rate of content validity 

ratio (CVR) and content validity index (CVI) was determined by the experts.  

Using a multistage cluster random sampling method, a 22-members class 

and a 20-members class of 10th grade empirical science filed were assigned 

to the experimental group and the control group, respectively, that 

experimental group had 2 students drop. The experimental group received an 

educational package in eight 90-minute sessions, and the control group did 

not receive any education. The findings were analyzed using covariance 

analysis and repeated measures analysis of variance. 

                                                      
   Ph.D. Student in Educational Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran 

  Associate professor, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran 

Email: Asadzadeh@atu.ac.ir 

  Associate professor, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran 

mailto:Asadzadeh@atu.ac.ir


Journal of Educational Sciences (Fall & Winter, 2018, 25/2)  

 

72 

Results 
The content validity index (CVI) for all goals in the educational package 

was 0.9 to 1, and the content validity ratio (CVR) for all goals in the 

educational protocol was 0.8 to 1. The findings indicated that the self-

determination educational package affects the intrinsic motivation, extrinsic 

motivation and amotivation of high school students in Tehran. Moreover, no 

meaningful difference between post-test and follow-up was detected, which 

reveals the stability of learning effects. 

 

Conclusion 

Self-determination educational package has the potency to promote 

intrinsic and extrinsic motivation, reduce amotivation in high school 

students. 

 
Keywords: Self-determination Educational Package, Content Validity, 

Intrinsic / Extrinsic Motivation, Amotivation. 
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بخشی آن بر انگیزش  ی آموزشی خودفرمانی و تعیین اثر تدوین بسته

ی دوم  آموزان دوره انگیزگی دانش درونی، انگیزش بیرونی و بی
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 چکیده
و تعيين ميزان اثربخشی آن بر انگيزش  خودفرمانی آموزشی ی پژوهش حاضر با هدف تدوين بسته

متوسطه انجام شد. روش پژوهش،  ومد ی دوره آموزانانگيزگی دانش درونی، انگيزش بيرونی، و بی
خودفرمانی با  آموزشی ی بسته آزمون و پيگيری با گروه كنترل بود. ابتدا پس -آزمون آزمايشی با پيش نيمه

 شاخص روايی ( وCVRمحتوا ) روايی نسبت ميزان ای تدوين، و سپس استفاده از مطالعات كتابخانه
ای  گيری تصادفی خوشه ستفاده از روش نمونهبا ا .شد ( آن توسط متخصصين تعيينCVIمحتوا )

و  م تجربی به ترتيب در گروه آزمايشی ده نفره 69نفره و يک كالس  66ای، يک كالس  مرحله چند
 09ی  جلسه 8در  ی دو نفر افت داشت(. گروه آزمايش)كه گروه آزمايش گروه كنترل قرار گرفتند

های  وه كنترل هيچگونه آموزشی دريافت نکرد. يافتهی آموزشی را دريافت نمودند و گر ای، بسته دقيقه
های مکرر، مورد تحليل قرار  گيری پژوهش با استفاده از تحليل كواريانس و تحليل واريانس با اندازه

، و 9تا  0/9ی آموزشی بين  ها در بستهتمامی هدف برای (CVI) محتوا روايی گرفت. ميزان شاخص
دست آمد. به 9تا  8/9پروتکل آموزشی بين  ها درهدف تمامی ایبر (CVR) محتوا روايی نسبت ميزان
 انگيزگی بی و بيرونی درونی، انگيزش انگيزش بر خودفرمانی آموزشی ی ها نشان داد كه بسته يافته
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آزمون و پيگيری تفاوت معناداری  گذار است. همچنين، بين پس تهران اثر متوسطه دوم ی دوره آموزان دانش
خودفرمانی،  آموزشی ی ی پايداری اثرات يادگيری است. در نتيجه، بسته دهنده نشانمشاهده نشد كه 

 .ی متوسطه دارد آموزان دورهانگيزگی را در دانش درونی و بيرونی، و كاهش بی يزشانگتوانايی ارتقاء 
 

 گیانگيز خودفرمانی، روايی محتوايی، انگيزش درونی، بيرونی، بی آموزشی ی : بستههای کلیدیواژه
 

 مقدمه

كه به يادگيری و پيشرفت منجر  شود در مدرسه به رفتارهايی اطالق می 9انگيزش تحصيلی

(. انگيزش تحصيلی عامل نيرودهنده به Deci & Ryan, 2000, Ryan & Deci, 2017) شودمی

مندی به پيگيری فرايند يادگيری قلمداد  آموز در جهت اتمام تکاليف درسی و عالقه دانش

 آموزان انجام ی عوامل تاثيرگذار بر انگيزش تحصيلی دانش طالعات زيادی در زمينهم .شود می

آموزان و  های كنترل معلم، ميزان حمايت از خودمختاری دانش سبک  . از جملهشده است

 ;Guay, Ratelle & Chanal, 2008) شوند میگرفته هايی كه در تدريس و آموزش به كار  روش

Vibulphol, 2016حمايت از خودمختاری از جانب والدين ) ،ن(، همچنيTonai Rashanlou & 

Hejazi, 2012) آموزان دارد. برخی از مطالعات  از عواملی است كه اثر مستقيم بر انگيزش دانش

 های ها پژوهشی آن جمله اند. از ثر يافتهؤاحساس خودكارآمدی را در انگيزش تحصيلی م

Aydın (2015) و Javdan (2015)Samawi, Kalthum and  دهد به ميزانی  است كه نشان می

از انگيزش تحصيلی بيشتری نيز برخوردار خواهند  ،كه افراد احساس كارآمدی باالتری دارند

آموزان به  بردن انگيزش تحصيلی دانش ها را در باالاثر آموزش مهارتها پژوهشبود. برخی از 

 Mohammadi and Malekianو  nji (2014)Sufi and Gaاند. به عنوان نمونه،  اثبات رسانده

 Ferlazzo),2013 (2015 ;های مطالعه و يادگيری خودتنظيمی وبا آموزش مهارت (2015)

Barzegar Befroie, Barzegar  (2017); Kadkhodaie Sanaghi and Ahmadi (2016); 
 

Befroie, and Malalai Bahrami (2014) ری هدف و گي گذاری، جهت با آموزش مهارت هدف

های  ی انگيزش تحصيلی آنان قدم نمرهآموزان در جهت افزايش  راهبردهای موفقيت، به دانش

Guay, Ratelle  cited inet al. (2004,  Vansteenkisteی نتايج مطالعه ،اند. همچنين مثبتی برداشته

), 2008& Chanal ی و مطالعهand Yarmohammadi Vasel, Mohammadi, Koranoghabi 

(2015) amshidi MoghadamJ يادگيری آموزانی كه در گروه آزمايشی  نشان داده است، دانش

                                                      
1-  academic motivation 
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مفهومی قرار داشتند و نيز بدون فشار محيط به يادگيری پرداختند، نسبت به ديگر 

سطح باالتری از انگيزش درونی يا انگيزش خودمختار از خود به نمايش  آموزان دانش

ای  ی از آن است كه استفاده از فناوری و چند رسانههای ديگری حاك گذاشتند. پژوهش

(Parishani, Mirshah Jafari, Abedi, 2011,  ،Qandali Zarbaiman, Hasani, Tajik 

Filestan, 2015) تواند در ارتقاء انگيزش تحصيلی يادگيرندگان نقش مهمی  و آموزش فعال می

ی يادگيری مشاركتی  دريس مانند شيوههای نوين ت ها اثر شيوهرا ايفا كند. در برخی پژوهش
Karimi Monaghi, ; Zahed Babalan, 2016& Hashemi, KhaleghKhah, Rezaie ( 

 

Mohamadi, Saleh Moghadam, Gholami, Karishki & Zamaniaan, 2014)  يادگيری و

 در افزايش انگيزش ،( Shaghaghi & Hosseini, Hermesi ,Naimi ,(2012موقعيتی تلفيقی 

د بيشتر نده ها نشان میپژوهش ،ثر واقع شده است. همچنينؤآموزان م تحصيلی دانش

دهند،  از خودمختاری و انگيزش خودمختار را از خود نشان میهايی شکلآموزانی كه  دانش

های  اند، بيشتر آنها در موقعيت در باالترين سطوح از پيشرفت تحصيلی قرار گرفته معموالً

گيرند و بيشتر از بقيه از طريق  دهند، بهتر ياد می رسختی خوبی نشان میيادگيری مقاومت و س

دهند  مندی خود را از محيط يادگيری نشان می بروز احساسات مثبت در مدرسه، رضايت

(Guay, Ratelle & Chanal, 2008.) 

Liu, Wang & Ryan (2016) ، های  نيز بر اين اعتقاد هستند كه در صورت ايجاد زمينه

آموزان، افراد جوان توانايی آن را دارند كه در خود ايجاد  برای رشد كنجکاوی دانش مناسب

آموزان  های بسياری در امر يادگيری كسب نمايند. دانش انگيزه نمايند و بدين سبب موفقيت

ی خود به  برای اينکه خودانگيخته شوند، نيازمند شناخت خود، باوركردن خويش، و مشاهده

 .دار هستند صالحيتو عنوان فردی اليق 

ی  ی انگيزش رشد كرده اند. از جمله های گوناگونی در زمينه نظريه ،های گذشته طی سال

است كه  Deci and Ryan( cited in Deci & Ryan, 2017 ,2000) 9ی خودفرمانی ها نظريه آن

ريه ها به فعاليت خودجوش و يادگيری است. اين نظ اساسی آن تمايل ذاتی انسان یمفروضه

شوند و محيط مناسب  شناختهدارد در صورتی كه نيازهای اساسی بشر به رسميت  اعالم می

برای فعاليت و يادگيری برای افراد فراهم خواهد بود.  6برای رشد فراهم باشد انگيزش درونی

                                                      
1-  Self-Determination Theory (SDT)  

2-  intrinsic motivation 
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تواند يادگيرندگانی خودفرمان و مستقل تربيت كند كه بر امر  اين نظريه بر اين ادعا است كه می

دگيری خود تسلط داشته و با انگيزش درونی و ميل و رغبت به يادگيری بپردازند يا

(Michali, 2014, 2013 Vansteenkiste & Ryan,نظريه .)  ی خودفرمانیDeci & Ryan  فرض

طور فطری برای هستند و به 9شناختیها دارای سه نياز اساسی روانی انسان كند كه همهمی

. نياز به خودمختاری يا 9كنند. اين نيازها عبارتند از: ش میها تالبرآورده ساختن آن

ها به انتخاب خود و تمايل به منشاء ، كه تمايل افراد را به درگيرشدن در فعاليت6استقالل

، كه تمايل افراد برای 3. نياز به شايستگی يا كفايت6دهد. رفتار خود بودن را نشان می

ر بودن در ايجاد نتايج دلخواه و جلوگيری از رويدادهای ی مؤث تأثيرگذاری بر محيط و تجربه

كه شامل احساس پيوند با ديگران، يا  4نياز به وابستگی يا تعلق .3ناخواسته اشاره دارد. 

 Deci & Ryan, 2000, 2012; Ryan, Deci) داشتن به محيط اجتماعی است احساس تعلق

& Vansteenkiste, 2015, 2016; Ryan & Deci, 2017)ی انگيزش به  . در اين ديدگاه، سازه

ی آن از  شود و دامنه تقسيم می 0انگيزشی و بی 5ی انگيزش درونی، انگيزش بيرونی سه مؤلفه

ی احساس ناتوانی  انگيزشی كه نشانه به سبب انگيزش درونی شروع شده و به بی 7خودمختاری

كه كنترل رفتار در اختيارش انگيزه بر اين تصور است  فرد بی .شود و درماندگی است، ختم می

كنترل، عامل بروز رفتار است. انگيزش  بينی و غيرقابل پيش نبوده و عوامل بيرونی غير قابل

و  99رفتار، احساس لذت 0هايی چون انتخاب شامل فرايندی است كه با ويژگی 8درونی

نقطه  شود. در آن برای مدت زمان نسبتا طوالنی شناخته می 93و استحکام 96، عالقه99رضايت

گونه قصد و تمايلی به انجام  مقابل آن، فقدان انگيزش قرار دارد كه در آن حالت، فرد هيچ

                                                      
1-  psychological needs 

2-  autonomy 

3-  competence 

4-  relatedness 

5-  extrinsic motivation 

6-  amotivation 

7-  autonomous 

8-  intrinsic motivation 

9-  choice 

10-  joy 

11-  satisfaction 

12-  hobby 

13-  resistance 
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فعاليت ندارد. انگيزش درونی و فقدان انگيزش در دو سر طيف انگيزشی مطرح شده در 

ی مذكور قرار دارند. انگيزش بيرونی، تالش برای رسيدن به نتايج مطلوب يا همان  نظريه

 های بيرونی است.  دريافت مشوق

 & Deci & Ryan, 2000, Ryanی خودفرمانی ) راساس نظريهدارد بپژوهش حاضر قصد 

Deci, 2017های آموزشی موجود در خارج از كشور كه بر اساس گرفتن از برنامه (. و با الهام

 ی دوم متوسطه آموزان دورهی آموزشی برای دانش اند، يک بستهاين نظريه تنظيم و اجرا شده

ی آموزشی مبتنی بر نظريه  بسته یبه تهيه موضوع، منظور، با مطالعات پيشينهتهيه نمايد. بدين

سوی آموزان بهی آموزشی تالشی است برای تشويق و ترغيب دانش تدوين اين بسته اقدام شد.

ی درونی و كارآمد كه در شرايط متفاوت قادر به انجام  مبدل شدن به يادگيرندگانی با انگيزه

به صورت ويژه، طور مستقل و خودگردان باشند. ها و تکاليف تحصيلی خود بهمسئوليت

آموزشی خودفرمانی مبتنی بر  یآيا بسته -9پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به دو پرسش است: 

آموزشی خودفرمانی مبتنی  یآيا بسته -6خودفرمانی، از روايی كافی برخوردار است؟  ینظريه

 آموزان را در امر تحصيل باال ببرد؟ تواند انگيزش دانش رمانی، میخودف یبر نظريه
 

 روش پژوهش
آزمون و پيگيری با گروه كنترل بود. به  پس -آزمون روش پژوهش، نيمه آزمايشی با پيش

و دستيابی به اهداف پژوهش از روش پژوهش نيمه  ال پژوهشؤدهی به دو س منظور پاسخ

اين پژوهش را  ( استفاده شد. جامعه آماریSarmad, Bazargan, & Hejazi, 2016آزمايشی )

دادند كه  هزار نفر( تشکيل می 369دوم دبيرستان تهران ) یدهم دوره یآموزان پايه دانش ی كليه

گيری تصادفی  مشغول به تحصيل بودند. با استفاده از روش نمونه 00-05 تحصيلی در سال

ميان  و از 5گانه آموزش و پرورش تهران، منطقه  90، از ميان مناطق 9ای مرحله ای چند خوشه

دليل انتخاب دو دبيرستان به  انتخاب شدند.دبيرستان دوره دوم دخترانه آن، دو دبيرستان  69

يک كالس  ،تر پژوهش، صورت گرفت. سپسمنظور پيشگيری از انتقال آموزش و انجام دقيق

گروه آزمايش )كه دو نفر به دليل عدم  نفره از ميان دو كالس دهم تجربی يک دبيرستان، در 66

ی دهم تجربی دبيرستان ديگر،  نفره 69شركت در آزمون پيگيری حذف شدند( و تنها كالس 

                                                      
1-  cluster multistage sampling 
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يک جلسه در هفته  در گروه كنترل قرار داده شدند. گروه آزمايشی به مدت هشت هفته، هر

ی آموزشی  های شركت كردند و با روش آموزشی كارگاهی محتوی بست دقيقه 09آموزشی 

. در طول دوره، گروه كنترل هيچگونه آموزشی دزيافت نکرد. نمودندخودفرمانی را دريافت 

های مکرر،  گيری های پژوهش با استفاده از تحليل كواريانس، و تحليل واريانس با اندازه يافته

 مورد تحليل قرار گرفت.
 

 ابزار پژوهش
 Vallerand توسط 1992در  یليصتح زشيانگ اسيمق (:AMS) 3مقیاس انگیزش تحصیلی

آموزان از زبان  و دانش انيدانشجو یليتحص زشينوع انگ صيبه منظور تشخ شو همکاران

 یهيبر اساس نظر یليتحص زشيانگ اسيترجمه شده است. مق یسيفرانسه به زبان انگل

و  یرونيب زشي، انگیدرون زشيانگ یعني زشيانگ یشده و سه بُعد اصل یطراح یميتنظ خود

 مقياس زير 3مقياس است كه  زير 7 یآزمون دارا نيدهد. ا قرار می یمورد بررس رای شانگيز بی

، 4تجربه محرک 3شرفتي، حركت در جهت پ6دانستنی شامل: درون زشيآنها مربوط به بعد انگ

 ميو تنظ 0یفکن درون 5كردن همسانی شامل: رونيب زشيمربوط به بعد انگديگر مقياس  زير 3

 Vallerandپايايی آن را  روايی و .است یشانگيز مقياس مربوط به بعد بی زير کيو  7یرونيب

، انگيزش 89/9، انگيزش منسجم 87/9: انگيزش درونی عامل( در هر 1993 & 1992)

ييد كرده و أ، تعيين و كيفيت آن را ت80/9انگيزگی  و بی 83/9، انگيزش بيرونی 85/9شده  درونی

اند. آلفای گزارش شده در پژوهش  گزارش نموده 83/9تا  79/9ادير نيز بازآزمايی آن را بين مق

Marzieh (2013) ،76/9 های ديگری چون كانادا و مکزيک  دست آمد. اين مقياس در فرهنگهب

 ,Koucus, Izcourd & Barun, 2005, cited in Guayهم مورد استفاده قرار گرفته است )

Ratelle & Chanal,2008 .)ران، يدر اBagheri, Shahraray & Farzad (2003) ، پس از

 ليتحل کيكردند و با استفاده از تکن اجرای نفر آزمودن 838 یآن را بر رواس، يمق نيا ی ترجمه

                                                      
1-  academic motivation scale 
2-  to know 
3-  to ward accomplishment 
4-  to experience stimulation 
5-  identified 
6-  introjected 
7-  external regulation 
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 یبررس جيو در واقع نتا شود می تکرار اسيمق یعامل 7كه پنج عامل از ساختار  افتنديدر یعامل

به  ني. آنها همچنساخت منطبق یرانيا ی امعهج یهای فرهنگ و تفاوت طيرا با شرا اسيآنها، مق

كردند كه  محاسبه را يیو آزمون بازآزما یدرون یهمبستگ بيضرا اسيمق یانيمنظور سنجش پا

 است اسيمقيی اياز پا یبود كه حاك 77/9ها در غالب موارد باالتر از  اسيمق از خرده کيدر هر 

(cited in Rastegar Khaled, 2010 اين مقياس .)ط توسKavousian et al. (2009)ز( ني 

مقياس انگيزش درونی،  دهاعتباريابی شد و با استفاده از ضريب الفای كرونباخ برای هر خر

در پژوهش . دست آوردندهب 87/9و  85/9، 09/9انگيزگی به ترتيب،  انگيزش بيرونی و بی

 گزارش گرديد. 07/9، و 80/9، 84/9( به ترتيب، Aegea, 2011ديگری )

 یآلفا اسيمق يیايپا سنجش یانجام شد، برا Rastegar kaled (2010)كه توسط  یپژوهش در

آن به صورت  جينتا محاسبه شده است كه یليتحص زشيهای انگ مقياس از زير کيهر یكرونباخ برا

ی قيتزر مينظ(، ت75/9شده ) یهمانندساز ميتنظ(، 07/9ی )درون زشي، انگ(89/9) فهم زشيانگ

به عالوه پايايی پرسشنامه  .(، به دست آمده است78/9) انگيزگی و بی(، 73/9ی )رونيب ميتنظ(، 79/9)

با استفاده از  زين ، MashakHeidari, Asgari, Sa'edi and (2015)در تحقيق  یليتحص زشيانگ

 است.شده  ياد مقياسمطلوب  پايايی دست آمد كه بيانگر ضرايبهب 76/9روش آلفای كرونباخ 

تنظيم شده است و  "چرا به مدرسه می رويد؟"سؤال است كه در پاسخ به پرسش  68 مقياس دارای

گويه كه  4انگيزگی،  گويه و بی 96گويه، انگيزش بيرونی،  96با سه خرده مقياس: انگيزش درونی، 

دست آوردن نمره هر هب یبراگيرد.  گيری قرار می ای ليکرت مورد اندازه درجه 7در مقياس 

 شوند.مقياس مورد نظر با هم جمع  همه عبارات مربوط به زير ازيامت ديمقياس با زير
 
 ی اجرای پژوهش شیوه

ی آموزشی  مرحله اول: فرايند ساخت و رواسازی بسته پژوهش در دو مرحله انجام شد:

اسنادی،  ای/ خودفرمانی با استفاده از روش مطالعات كتابخانه آموزشی ی بسته ابتدا :خودفرمانی

در منابع  در اين زمينه، با مطالعات الزم مشابه ی اطمينان از عدم وجود بستهپس از كسب 

 & Deciهای نظريه انگيزشی خودفرمانی لفهؤی اصول و م های الزم در باره مربوطه و بررسی

Ryan (2000, 2017)  ، از منابعی چون مدل آموزشیبا ايده گرفتنField and Hoffman 

 ;Field, Martin, Miller and Wehmeyer (1998); Lewise (2014) ، تجارب مطالعات:(2002)

Michali (2014); Sharon Field, Hoffman, Cornell (2016); Liu, Wang & Ryan, (2016);  
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Shogren, wehmeyer, Burke & palmer (2017); Wilkesmann & Schmid (2014)  و

Leone (2017)همچنين روان ،( شناسی پرورشی نوينSeif, 2016 ،) تجارب آموزشی و

ی  كه بستهی بسته تهيه گرديد. در اين پژوهش با توجه به اينپژوهشگر تدوين گرديد. محتو

كه از جمله  ,Bybee) 2009آموزشی خودفرمانی ماهيتی انگيزشی دارد، الگوی آموزش ترغيبی )

آموزشی ی  گرايی است، مبنای كار قرار گرفت. بستهالگوهای طراحی آموزشی سازنده

درس هر   . كتاب راهنمای مدرس، حاوی طرح9گيرد:  خودفرمانی دو كتابچه را در بر می

تفکيک و راهنمايی گام به گام آموزش همراه با معرفی ابزار و وسايل ی آموزشی به جلسه

آموز . كتاب كار دانش6كمک آموزشی مورد نياز برای هر جلسه آموزش و تصاوير مربوطه. 

 فعاليت و تمرين. هایحاوی برگه
 

 بررسی روایی محتوایی بسته آموزشی

طراحی  Lawshe (1975)اين شاخص توسط  (:CVR) 3شاخص نسبت روایی محتوایی

ی محتوای  ی اين شاخص از نظرات كارشناسان متخصص در زمينه شده است. جهت محاسبه

ی تعريف  ها و ارائهآزمون يا محتوای مورد نظر استفاده شد و با توضيح اهداف آزمون برای آن

بندی ها خواسته شد تا هر يک از اهداف را طبقهها، از آنعملياتی مربوط به محتوای سؤال

، نسبت روايی محتوايی محاسبه گرديد. براساس تعداد CVRكنند. سپس، براساس فرمول 

 06/9ا قابل قبول برابر ب CVRمتخصصينی كه اهداف را مورد ارزيابی قرار داده بودند، مقدار 

 ها در پروتکل ( برای تمامی هدفCVRاست كه در اين پژوهش ميزان نسبت روايی محتوا )

 دست آمد.به 9تا  8/9آموزشی بين 

 ,Waltzبرای بررسی شاخص روايی محتوا از روش (:CVI) 5شاخص روایی محتوایی

(2010) Lenz andStrickland  ا مورد استفاده شد. براساس تعداد متخصصينی كه اهداف ر

، 70/9قابل قبول با توجه به تعداد متخصصين، برابر با  CVIارزيابی قرار داده بودند، مقدار 

ی  ها در بسته( برای تمامی هدفCVI)است. در اين پژوهش ميزان شاخص روايی محتوا 

ی انگيزشی خودفرمانی در  ی محتوی بسته دست آمد. ميزان خالصه، به9تا  0/9آموزشی بين 

 آمده است: 9اره شمجدول 

                                                      
1-  content validity ratio 
2-  content validity index 
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 یخودفرمانانگيزشی  ی هبست یجلسات آموزش خالصه محتوی .9ل جدو
Table 1.  Summary of educational sessions' content for self-determimnig 

motivational pakage 

 جلسات
Sessions 

 محتوا و اهداف
Content and Aims 

گانه:  نقاط قوت و ضعف خود در ابعاد پنج ها، نيازها،: شناخت ويژگیخود شناخت جلسه اول
 جسمانی، عاطفی، ذهنی، اجتماعی و اعتقادی

: پذيرش و ارزشگذاری به خود، پيداكردن نقاط قوتی كه فرد را از ارزشگذاری خود جلسه دوم
شمردن حقوق خود و شناخت وظايف و مسئوليتهای  كند، محترم ديگران مجزا می

 مندانه راتخود در قبال ديگران، تعامل ج
 انگيزشی خودانگيزگی.  : انگيزش درونی، انگيزش بيرونی و بیشناخت طيف انگيزشی جلسه سوم

 تنظيمی يا خودفرمانی و نقش آن در خود

جلسه 
 چهارم

سپاری شامل راهبردهای تکرار  ياد : راهبردهای شناختی و فنون بهيادگيری خودتنظيم
دهای فراشناختی شامل راهبردهای و مرور، بسط و گسترش و سازماندهی. راهبر

  .دهی نظم ريزی، نظارت و ارزشيابی و خود برنامه
شناسايی مفهوم هدف، ارزيابی اهداف و نقش اهداف گذاری در زندگی،  هدفنقش انگيزشی  جلسه پنجم

 مدت تحصيلی  ها و رفتارها، تفاوت ميان هدف و آرزو، تعيين يک هدف بلنددر فعاليت
مدت با توجه به معيارهای  بلندمدت به اهداف كوتاه شکستن هدف آموزش جلسه ششم

 بينی نتايج و چگونگی رفع موانع پيش رو چهارگانه، پيش
منطبق با معيارهای الزم در جهت نيل به يک  مدت تنظيم اهداف كوتاهاجرای عملياتی  جلسه هفتم

 های كوچک بلند مدت تحصيلی در گروه هدف
جلسه 
 هشتم

گذاری، چگونگی دستيابی به منابع  در فرايند هدفپذيری  له، ريسکمسأ آموزش حل
 تحقيق، تعامل و جلب حمايت ديگران، مذاكره و مقاومت درطول فرايند رسيدن به هدف 

 

ی آموزشی  پس از تدوين بسته :ی اجرا و آموزش بسته خودفرمانی مرحله دوم: شیوه

ن و رواسازی آن، به منظور كسب خودفرمانی، اعمال اصالحات بر اساس نظرات متخصصي

اطمينان كامل از تناسب محتوی بسته آموزشی با مخاطبان و دريافت كنندگان آموزش، همزمان 

نفره داوطلب به  ی آموزشی خودفرمانی در يک گروه پايلوت پنج بسته ،گيری با فرايند نمونه

تر، نواقص وتنظيم دقيق طور فشرده به اجرا درآمد و پس از بررسی نتايج مطالعه پايلوت، رفع

ی آموزشی خودفرمانی برای گروه آزمايشی  بسته ی اجرا در گروه نمونه پژوهش گرديد. آماده

ای به صورت هفتگی به اجرا در آمد. در طول مدت آموزش شركت  دقيقه 09جلسه  8به مدت 

زش و پس گونه آموزشی دريافت نکردند. پس از اتمام دوره آمو كنندگان در گروه كنترل هيچ

از گذشت دو ماه، به منظور تعيين ميزان تحکيم يادگيری، گروه آزمايشی و تحت عنوان آزمون 

 پيگيری، مجددا به پرسشنامه پژوهش پاسخ دادند.
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 ها یافته
 انگيزش خودفرمانی بر نظريه بر مبتنی خودفرمانی روش آموزشی تاثيربه منظور بررسی 

آزمون، از روش تحليل كواريانس چندمتغيره )يک  آزمون، پس آموزان در مراحل پيش دانش

آزمون  آزمون و پس ها( استفاده شد. مراحل پيش آزمودنی ها و يک عامل بين آزمودنی عامل درون

ها در دو گروه به عنوان يک عامل  بندی آزمودنی آزمودنی و گروه به عنوان عامل درون

 آزمودنی در نظر گرفته شدند. بين
 

و پيگيری گروه  آزمون پس، آزمون پيش تحصيلی انگيزش و انحراف معيار نمراتميانگين .  6جدول 
 آزمايش و كنترل

Table 2.  Mean and standard diviation of academic motivation scores (pre-test, post-
test and follow-up) in Experiment and Control groups 

 متغیر وابسته
Dependent  
Variable 

 وهگر
Group 

 پیش آزمون
pre-test 

 پس آزمون
post-test 

 پیگیری
Follow-up 

 میانگین
Mean 

 انحراف
 معیار

standard 
diviation 

 میانگین
Mean 

 انحراف
 معیار

standard 
diviation 

 میانگین
Mean 

 انحراف
 معیار

standard 
diviation 

 انگيزش درونی
 6.13 69 5.84 69.15 8.67 54.4 آزمايش

 - - 12.01 57.42 9.73 56.16 ترلكن

 انگيزش بيرونی
 6.97 72.4 6.25 73.75 4.43 59.6 آزمايش
 - - 8.3 70.42 7.87 70.53 كنترل

 بی انگيزگی
 1.63 5.6 3.35 6.8 3.009 25 آزمايش
 - - 3.64 23.16 4.21 22.89 كنترل

 

، آزمون پيش اتنمر رداستاندا انحراف و شود، ميانگين مشاهده می 6كه در جدول  چنان

 و گروه آزمايشدر دو انگيزگی  انگيزش درونی، انگيزش بيرونی و بی آزمون و پيگيری پس

های تحليل آزمون باكس، نشان داد كه سطح  فرض در پيش .كنترل به تفکيک آمده است

 949/9دست آمده از ( به300/9( و تحليل واريانس )0) 9معناداری با توجه به درجه آزادی 

 شرايط حداقل ها را پذيرفت، و توان همگونی واريانس باشد، كه با احتمال زياد می عنادار میم

، باشد، به طور كلی دارد. همچنين نتايج تحليل آزمون لوين، معنادار نمی وجود تحليل برای الزم

 . برخوردار است استقاللها از واريانس گروهخطا توان گفت می

 و متعاقباً استها باال  لفهؤتعامل مستقل و همپراش در م Fمقدار، 3شماره  جدول مطابق

  ها رعايت شده است. فرض همگونی واريانس توان نتيجه گرفت پيش معنادار نيست. بنابراين، می
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 متغيرهای پژوهش در رگرسيونی های شيب همگنی بررسی به مربوط نتايج . 3جدول 
Table 3.  Results of homogeneity of regression slopes in the research variables 

 متغیر
Variable 

F )پیش آزمون( 
pre-test 

 داری یمعن

Significance 
 0.385 0.791 انگيزش درونی

 0.610 0.269 انگيزش بيرونی

 0.708 0.145 انگيزگی بی

 

 نتايج اين آزمون حاكی از آن است كه در مجموع تفاوت معنادار بين خرده 4شماره جدول 

 دو در آزمون پس و آزمون پيش انگيزگی در بيرونی و بی درونی، انگيزش های انگيزش قياسم 

به جهت بررسی تفاوت  دهد. وجود دارد و جدول آن را نشان می كنترل و آزمايش گروه

گيری  آزمون و پيگيری درگروه آزمايش از تحليل واريانس اندازه آزمون، پس حاصل از پيش

گيری مکرر نشان داده شده كه مفروضه  های تحليل اندازه فرض ر پيشمکرر استفاده گرديد. د

 (.P< 888/07= (6)X2 ,95/9ها برقرار است ) كرويت در همگنی واريانس
 

در  های انگيزش تحصيلی لفهؤم های هتفاضل نمر یبر رو مانکوا يلحاصل از تحل يجنتا.  4 جدول
 آزمون آزمون و پس يشپ

Table 4.  MANCOVA analysis on scores difference of academic motivation's 
components in pre-test and post-test 

 

 

شده  محاسبه Fگروهی مقدار  عامل دروننشان داد كه در رابطه با  5 شماره نتايج جدول

 ،=Eta2 800/9دار است ) معنی 99/9آزمون و پيگيری( در سطح  آزمون، پس برای اثر مراحل )پيش

95/9>P ،489/960F=)آزمون و پيگيری  آزمون، پس پيش های ه. در نتيجه بين ميانگين نمر

 ی آموزشی ون و پيگيری مداخلهآزم آزمون، پس گانه پيش های انگيزش تحصيلی در مراحل سه نمره

 دار وجود دارد.  یتفاوت معن

 متغیر
Variable 

 مجموع
 مجذورات

Total 
Squares 

 آزادی درجه
Degrees of 
freedom 

 میانگین
 مجذورات
Mean of 
squaers 

 تحلیل
 واریانس

Analysis of 
variance 

 معناداری
Significance 

 توان
 نآزمو

Power 
of test 

 جذور
 اتا

Ata 
squer 

 انگيزش

 0.394 0.694 0.000 22.099 1489.816 1 1489.816 درونی

 انگيزش

 0.239 0.599 0.003 10.657 581.656 1 581.656 بيرونی

 0.784 0.784 0.000 123.353 1463.188 1 1463.188 انگيزگی بی
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 گروهی گروهی و بين خالصه نتايج تحليل واريانس با عوامل درون . 5 جدول
Table 5.  summary of variance analysis in within group and between group factors 

 عوامل
Factors 

 منابع تغییر
Sources 

of 
Change 

مجموع 
 وراتمجذ

Total 
Squares 

 درجه آزادی

Degrees 
of 

freedom 

میانگین 
 مجذورات

Mean of 
squaers 

F 
 داری یمعن

Significance 

اندازه 
 اثر

Scale 
of 

Effect  
عامل درون 

 گروهی

 0.896 0.000 126.481 5733.441 1 5733.441 آموزش مراحل

  0.000 135.310 6029.367 1 6029.367 تعامل مراحل

ل بين عام
 گروهی

 0.998 0.000 9399.951 421854.422 1 421854.422 گروه

    44.878 19 852.689 خطا

 

آزمون و پيگيری  آزمون، پس بونفرنی جهت تعيين تفاوت پيش خالصه نتايج آزمون تعقيبی . 0 جدول
 در گروه آزمايش

Table 6.  summary of Bonferroni test's results for determining the defferences 
between pre-test, post-test and follow-up in Experiment group 

 پیش آزمون
pre-test 

 مراحل
Steps 

 ها تفاوت میانگین

Difference of means 

 خطای استاندارد

Standard error 
 داری معنا

Significance. 

 انگيزش درونی
 0.001 2.648 14.750 پس آزمون

 0.000 1.971 14.600 پيگيری

 0.1 1.190 0.150 پيگيری پس آزمون

 انگيزش بيرونی
 0.000 1.652 14.150 پس آزمون

 0.000 1.901 12.8 پيگيری

 0.1 1.375 1.350 پيگيری پس آزمون

 بی انگيزگی
 0.000 1.045 18.2 پس آزمون

 0.000 1.786 19.4 پيگيری

 0.01 0.854 1.2 پيگيری پس آزمون
 

در مراحل  تحصيلی های انگيزش دهد تفاوت بين نمره نشان می 0ل شماره نتايج جدو

دار وجود  آزمون با پيگيری تفاوت معنی آزمون با پيگيری و پس آزمون، پيش آزمون با پس پيش

آزمون و پيگيری تفاوت معناداری مشاهده نشد كه نشان از ثبات اثرهای  دارد. همچنين بين پس

 يادگيری است.
 

 گیری هبحث و نتیج
 ی آموزشی خودفرمانی و تعيين ميزان  هدف ساخت و رواسازی بسته پژوهش حاضر با
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 ی هبستكه نشان داد ها  يافتهشد.  آموزان دبيرستانی انجام بخشی آن بر انگيزش تحصيلی دانش اثر

رسد، توان ارتقاء  نظر می سطح قابل قبولی دارد و به ،ی در روايی محتواخودفرمان یآموزش

 های آموزشی را دارا باشد. بهش درونی و بهبود عملکرد تحصيلی يادگيرندگان در سيستمانگيز

ی حاضر توسط  آمده از سنجش روايی محتوايی بسته دست به نتايج به توجه طور كلی، با

ی  توان گفت: بسته ی درسی می سنجی و مطالعات برنامه شناسی تربيتی، روان متخصصين روان

 يه خودفرمانی اين قابليت را دارد كه در نظام آموزش و پرورش كشورآموزشی منطبق بر نظر

 .گيرد قرار پژوهشی و آموزشی استفاده مورد

آموزان  تعيين ميزان اثربخشی بسته آموزشی خودفرمانی در باالبردن انگيزش تحصيلی دانش

به ترتيب بر  ها حاكی از آن بود كه متغير مستقل بيشترين اثر را يافته .دومين هدف پژوهش بود

ی  داشته است. در ابتدای شروع دوره انگيزگی، انگيزش درونی و بعد، انگيزش بيرونی بی

 آموزان نسبت به هرگونه فعاليت و آموزش مشهود بود. آموزشی، فقدان انگيزش در ميان دانش

ی خودمختاری و  بازخوردهای مثبت حاكی از احساس مطلوب حاصل از تجربهبا اين وجود، 

های  كارگيری روشهی تاثير احتمالی ب فس در بخش ارزيابی پايان جلسات، نشان دهندهن عزت

های ديگر از جمله  آموزان است. مطالعات مشابه در فرهنگ مذكور بر سطوح انگيزش دانش
 Wilkesmann, & ;Guay, Ratelle, & Chanal (2008) ;Liu, Wang & Ryan (2016) 

 

Shogren, Wehmeyer, Burke & Palmer (2017) ;16)Vibulphol (20 ;Schmid (2014)  و

بردن   آموزان را در باال توجه به خودمختاری دانش Tonai Rashanlou, Hejazi (2012)ی  مطالعه

های بکار گرفته در  آيد عالوه بر روش به نظر می اند. ييد قرار دادهأسطوح انگيزش تحصيلی مورد ت

ی آموزشی  تنظيم در طول دوره ه و يادگيری مهارتهای خودمسأل امر آموزش، كسب مهارتهای حل

Aegea, 2011 ;آموزان بر جای بگذارد. مطالعات پيشين ) توانسته است اثر مطلوبی بر انگيزش دانش

Mohammadi &  Gordanshekan, Yarmohammadian & Ajami, 2010;Sufi & Ganji, 2014;  
 

Malekian, 2015هبرهای شناختی و فراشناختی را بر افزايش انگيزش (، نيز نقش مثبت آموزش را

 Aegeaهای پژوهش همجنين با نتايج تحقيقات . يافتهاند آموزان به اثبات رسانده درونی دانش

Hashemi, KhaleghKhah, ; Naimi Hosseini, Hermesi, Shaghaghi (2012) (2011); 
 

i (2016); Ferlazzo (2013, Sanaghi and Ahmad; Rezaie, and Zahed Babalan (2016)

 همسو است. Kayalar (2016)و  2015(

 آموزان و حمايت از آنها، معلمان بايد براين امر  به منظور ايجاد انگيزش تحصيلی در دانش
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ريزی درسی  زنند كه ببينند برنامه آموزان زمانی به خودانگيزشی دست می واقف باشند كه دانش

های آنان صورت گرفته است. اگر اهداف تحصيلی با اهداف و سازماندهی آن بر اساس نياز

آموزان بدون وقفه برای رسيدن به هدف، فعاليت  آموزان همسو باشد، دانش شخصی دانش

خواهند كرد. معلمان بايد آنان را برای تعيين اهداف شخصی مورد تشويق قرار دهند و آنان را 

و با دادن استقالل به آنها تجربه خودمختاری را به رقابت با خود و نه با ديگران ترغيب نمايند 

 (.Kayalar, 2016برايشان فراهم نمايند )

رو بوده است. ازجمله اين كه نمونه مورد مطالعه بهاين پژوهش با محدوديت هايی نيز رو

اند  فقط از يک مقطع تحصيلی و از يک ناحيه آموزش و پرورش در پژوهش شركت داده شده

ج را به ساير مقاطع تحصيلی و ديگر نواحی آموزش و پرورش تعميم داد. اين توان نتاي و نمی

نمايد اين پژوهش را در سطح  ی تعليم و تربيت پيشنهاد می مطالعه به پژوهشگران حوزه

های  ها را با توجه به متغير تحصيلی ديگر نيز به اجرا در آورند و يافته های دورهتر و در  وسيع

اين  شود پيشنهاد می ،ی مورد مقايسه و بررسی قرار دهند. همچنينسن، جنس و مقطع تحصيل

های مطالعات مشابه مورد مقايسه و  مطالعه در مدارس استثنايی نيز اجرا گردد و نتايج با يافته

آموزان را برای تعيين اهداف شخصی مورد  نمايد دانش بررسی قرار گيرد. به معلمان توصيه می

هايی در  يت از خودمختاری و استقالل آنان و دادن حق انتخاب، قدمتشويق قرار دهند و با حما

نمايد  آموزان توصيه می جهت افزايش انگيزش تحصيلی آنان بردارند. در آخر نيز به دانش

 ی آموزشی را در اولويت اهداف شخصی خود قرار دهند. يادگيری محتوی اين بسته
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