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 چکیده
 ود كنترلیخبر  بییبا یآموزش یطراح یبر الگو یروش آموزش مبتن یاثربخش یینتع یربا هدف تاثپژوهش حاضر 

ه روش ژوهش بپ ینانجام شد. ا ی،ششم شهرستان سار یهو عملكرد تحصیلی دانش آموزان پا یمیو خود تنظ

ل شام ی،مارآ عهامو كنترل انجام شد. ج یشآزما یآزمون و پس آزمون و گروه ها یشبا طرح پ یشیآزما یمهن

 به 1395 – 96 لییدر سال تحص یآموزش و پرورش شهرستان سار 1 یهششم در ناح یهآموزان پسر پادانش یهكل

آزمودنی  یتخاب شد. براساده ان یتصادف گیری نمونه روش به آموزان دانش از نفر 47 تعداد. بود نفر 855 تعداد

آزمون  شیدر پ یریگندازه ، اجرا شد. ابزار ا یبیبا یآموزش یطراح یبر بر الگو یهای گروه آزمایش، آموزش مبتن

 یو د ینتریچپ یمی( و پرسشنامه های خودتنظ2004همكاران ) و پس آزمون پرسشنامه های خودكنترلی تاجنی و

استفاده  ( با ANCOVA) یانسكوار یلداده ها استفاده از آزمون تحل یلو تحل یه( بود. روش تجز1990گروت )

خود  وكنترلی ر خودب یبیبا یآموزش یطراح یها نشان داد كه بر الگو یافتهبود.  IBM SPSS 23 زاراز نرم اف

 دارد. یرانش آموزان تاثد یمیتنظ

 آموزانرد تحصیلی، دانش،عملك یمیخود كنترلی،خود تنظ ی،آموزش یآموزش، طراح: واژگان كلیدی                              
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 مقدمه 

ماعی، تای مختلف اجهعرصه شان در آموختگان جهت كاربرد هدفمند دانشسازی دانشترین عناصر آمادهآموزش از كلیدی

نش و گسترش دا ما بااآموزشی، اقتصادی و سیاسی است. پرورش نسل كارآزموده و مجرب در گرو آموزشی پویا و خالق است، 

ین تراز مهم یكیا، لذهای سنتی تدریس پاسخگوی آموزش كارآمد نیست. انفجار اطالعات در عصر امروز، كاربرد صرف روش

در  رندگان راه یادگیكهایی های تدریس فعال است؛ روشی هدفمند از روشستفادهابزارهای آموزش جهت نیل به این هدف، ا

لذا،  كند.یا تسریع مرموزشی آآموز در این فرایند، دستیابی به اهداف فرایند آموزش فعال كرده و با گسترش تجارب فعال دانش

 (.1391یی راد، )رضا ودمی ش  حی آموزشی محسوبی درسی و از مراحل مهم طرّاهای اصلی برنامهروش تدریس از جمله مولّفه

فرایند  شدن اجرایی باعث آنچه. طراحی آموزشی به عنوان یک رشته مهم و بسیار مورد استفاده در تكنولوژی آموزشی مطرح است

 جهت راهنما و راه یبه عنوان نقشه آموزشی طراحی الگوهای. هستند آموزشی طراحی هایمدل و الگوها شود،می آموزشی طراحی

 های نظری روانكنولوژی آموزشی با بكارگیری پایهت .(1،2013گیرند)رایگلوث قرار مورداستفاده توانندمی آموزشی مسائل حل

كند. نتیجه ایـن تعامل ایجاد در حوزه طراحی آموزشی استفاده میشناسی تربیتی، از روش های موجود  شناسی یادگیری و روان

بخشی هریک را آزمود. طراحی را به كـاربسـت و كارائی و اثر می توان در آن نظریه های مختلف  كهیک برنامه آموزشی است 

 (. 1386تر باشند )رضوی، ود مواد آموزشی، مؤثرتر و كارآمدشزار تدریس وآمـوزش است و باعث میآموزشی اب

توان به اهداف سیستم آموزشی دست یافت، اهدافی س میهای تدریدرسی معتقدند كه با استفاده از روشیپردازان برنامهنظریه     

توان با بكارگیری طراحی آموزشی موثر، شرایط ها هستند. در واقع میكه به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر این روش

ال تجربه، نقش یادگیری را به بهترین شكل فراهم ساخت. برای رسیدن به یادگیری و خلق دانش نو، معلم باید از طریق انتق

-كند و در نهایت از طریق همكند، عمل میآموزان فكر میتسهیل كننده و هدایتگری را به عهده گیرد، فردی كه همواره با دانش

-های فعال تدریس باعث تقویت اعتماد به نفس در دانشاستفاده از روش (.1392گیرد )مجتهد زاده و همكاران، آموزی یاد می

-شود، به تفاوتیابند، جو خود تنظیمی بر كالس حاكم میآموزان پرورش میهای ذهنی و عملی در دانشهارتشود، مآموزان می

یاری و فعالیت گروهی جایگزین شود. در این رویكرد، همشود و زمینه برای نو آوری و خالقیت فراهم میهای فردی توجه می

رسد یكی از كارهای مهم و ضروری در امر تعلیم و تربیت، ه به نظر می(.در نتیج1391شود )رضایی راد، های آموزشی میرقابت

شان افزایش تعامل، همكاری و  هایی كه هدفهای مناسب و فعال یاددهی ـ یادگیری است. روشتجهیز نمودن معلمان با روش

یاری از رفتارهای انسان با مكانیزم بس سویی دیگر،ز ا (.1386آموزان و یادگیری چگونه یادگرفتن باشد )فردانش، رفاقت بین دانش

نظریه  ،است. بر اساس 2كارآمدی های نفوذ بر خود، برانگیخته و كنترل می شوند كه یكی از مكانیزم های نفوذ بر خود، باور به خود

مسئولیت ها كارآمدی به باورها یا قضاوت های فرد در مورد توانایی های خود در انجام وظایف و  ، خود3شناخت اجتماعی بندورا

است.  4، خود كنترلیاستیكی دیگر از عواملی كه با عملكرد تحصیلی دانش آموزان مرتبط عالوه بر این، (.1997اشاره دارد )بندورا، 

    ،وظایف محول شده انجام و رفتارهای ناهنجار و غیر قانونی ترك می گردد ،ست كه بر اساس آناخود كنترلی، مراقبتی درونی 

اصطالح خودكنترلی، رفتاری است در اجرای روش های خود . در واقع، رت و یا كنترل خارجی در بین بوده باشدكه نظاآنبی

های  مفاهیم مطرح در آموزشاز دیگر  .(1383؛ ترجمه محمد اسماعیل، 1982، 5و كاتز )وركمن نظارتی، خود تقویتی و خود ارزیابی

                                                      
1  .Reigeluth 
2 - Self - efficacy 
3 - Bandura 
4 - Self-control 
5 - Workman & Katz 
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به معنای ظرفیت فرد برای تعدیل رفتار متناسب با شرایط و تنظیمی  خود یادگیری است. 1تنظیمی جهان معاصر، یادگیری خود

مدیریتی رفتارهایش جهت رسیدن به اهداف  تغییرات محیط بیرونی و درونی است و شامل توانایی فرد در سازمان دهی و خود

 بر مبتنی آموزش با عنوان تأثیر( 1398احمدی و همكاران) های در همین راستا یافته (.1392، اكبریگوناگون یادگیری است )

 آموزشی طراحی الگوی بر مبتنی آموزش كه داد فیزیولوژی نشان درس یادگیری میزان بر ای مؤلفه چهار آموزشی طراحی الگوی

( 1393برزگر و همكاران )شود. همچنین پژوهش  می فیزیولوژی درس در  دانشجویان یادگیری میزان ارتقای سبب ای مولفه چهار

تحصیلی،  یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت بر مبتنی بر الگوی گانیه و دیک كاری الگوی طراحی وان مقایسه اثربخشی با عن

نشان داد كه به كارگیری الگوی گانیه در طراحی آموزشی درس علوم تجربی در مقایسه با الگوی دیک و كاری باعث افزایش 

همچنین  نتایج پژوهش  انگیـزش پیشرفت بین گروه ها تفاوت معناداری وجود ندارد. یادگیری و یادداری مـی شـود، امـا از نظـر

با تاكید بر  (تحلیل، طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی)ADDIE  ( پ با عنوان تاثیر الگوی طراحی1392) رضایی راد و همكاران

، انجام نشان داد كه استفاده از درس زبان انگلیسی دریادگیری سیار بر خودپنداره، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان 

با تاكید بر یادگیری سیار در افزایش خود پنداره، انگیزه پیشرفت، و  (تحلیل، طراحی، تولید، اجرا و ارزیابی)الگوی طراحی آموزشی 

پژوهشی  (2010) 2ئو و نئون  .گردد پیشرفت تحصیلی دانشجویان در درس زبان انگلیسی موثر است و باعث نوآوری در آموزش می

تحت عنوان ایجاد محیطی ساختن گرایانه و مشاركت و تعامل دانشجویان برای ساخت چند رسانه ای، انجام دادند. یافته ها نشان 

 .داد كه انگیزه دانشجویان در صورت تعامل و مشاركت آنها برای طراحی و تولید یک پروژه مشترك افزایش پیدا می كند

پژوهشی تحت عنوان مقایسه روش آموزش مبتنی بر نظریه ساختن گرایی و سنتی، انجام دادند. یافته ها  (2010) 3ئونیه و ال     

نشان داد كه نمرات دانش آموزانی كه با نظریه ساختن گرایی آموزش دیده بودند، بهتر از دانش آموزانی بود كه با آموزش خطی 

 كه مناسب آموزشی الگوی و رویكرد انتخاب الكترونیكی، محیط در آموزشی طراحی نقش اهمیتبا توجه به  آموزش دیده بودند.

اهمیت  از آن جهت انجام این پژوهش . لذا،است مهم بسیار دهد، ارائه تر برانگیزاننده و مؤثرتر چه هر را آموزشی شیوه این بتواند

دانشگاه زی های الزم برای مسوالن و برنامه ریزان امكان انجام برنامه ری تفاوت ها، مشخص شدن میزانبا  و ضرورت دارد كه

در جهت تقویت نقاط  به خصوص متخصصان طراحی آموزشی و تكنولوژیست های آموزشی ی جمهوری اسالمی ایرانصدا و سیما

وزشی می از این رو، طراحان آم قوت و كم كردن كاستی ها و جلوگیری از بروز و شیوع مشكالت در این زمینه را فراهم می سازد.

 پژوهش بر این اساس توانند تلفیقی از بهترین الگوهای طراحی را جهت آموزش هر چه بهتر مفاهیم به دانشجویان ارائه نمایند.

 دانش كنترلی خود و تنظیمی خود بر بایبی طراحی الگوی بر مبتنی آموزش آیا كه است سوال این به پاسخگویی پی در حاضر

 دارد؟ تاثیر ریاضی سدر در ابتدائی دوره آموزان

 روش

ر این . دشدانجام و گروه های آزمایش و كنترل آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون  نیمه )شبه( پژوهش حاضر با روش

سپس متغیرى را بر آنان وارد مى  (،گروه آزمایش) مى كند را براى اجراى آزمایش انتخاب ها آزمودنىاز گروهى پژوهشگر  روش،

پرداختند. این درحالی است كه افراد گروه كنترل متغیر بر گروه آزمایشى  و به مشاهده تأثیر آن (بایبی طراحی آموزشی الگوی) سازد

آموزش و  1در ناحیه  پسر پایه ششماز كلیه دانش آموزان  جامعه آماری متشكل به شیوه همیشگی خود تحت آموزش قرار گرفتند.

تعداد دو  در این پژوهش .نفر گزارش شده است 855كه تعداد آن ها برابر  1395 – 96شهرستان ساری در سال تحصیلی  پرورش

نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند كه با  در پایه ششم ابتدایی با استفاده از روش دختردانش آموزان نفر  47كالس با 

                                                      
1 - Self- regulation learning 
2 - Neo & Neo 
3 - Nie & Lau 
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نفر دانش  24یش و یک كالس دیگر به تعداد نفر دانش آموز به عنوان گروه آزما 23، یک كالس درس به تعداد گمارش تصادفی

گروه های هر یک از  پس از مشخص شدن آزمودنی ها و گمارش تصادفی آن ها در آموز به عنوان گروه كنترل انتخاب شد.

 و خود تنظیمی (2004)خودكنترلی تاجنی و همكاران ، تقاضا شد به سواالت پرسشنامه های آزمودنی ها، از كلیه كنترلآزمایش و 

آموزش مبتنی بر به عنوان پیش آزمون پاسخ دهند. سپس، برای آزمودنی های گروه آزمایش جلسات  (1990پینتریچ و دی گروت )

روز در هفته )روزهای  دودقیقه( و  45تا  30جلسه )هر جلسه به مدت  6طی  الگوی برنامه ریزی درسی بایبی در درس ریاضی،

 درس ریاضیخاطر نشان می سازد، محتوای جلسات از بخش دهم از كتاب  .اجرا شدماه  زوج: دوشنبه و چهارشنبه( و به مدت یک

از آزمودنی ها خواسته شد كه مجدد به سواالت پرسشنامه های  ششمدر پایان جلسه  انتخاب شد. درس ریاضی معلم با نظر

در پیش آزمون و  پس جمع آوری شده  مخا هایبه عنوان پس آزمون پاسخ دهند. سپس، مجموع داده و  خود تنظیمی خودكنترلی

 مورد تحلیل قرار گرفت. 23IBM SPSS 1 افزار آماری نرم   از طریقآزمون 

  ابزار اندازه گیری

 (2004یگران )دجنی و از پرسشنامه فرم كوتاه خود كنترلی تا كنترلی : به منظور سنجش خودپرسشنامه خود كنترلیالف ( 

صله ای و بر اساس مقیاس اندازه گیری فا رلیكنت گذاری مقیاس خودنمره .است تشكیل شده عبارت 13 از. فرم كوتاه استفاده شد

: 1ارم، : نظری ند2، زیاد: 3، بسیار زیاد: 4)گیرد امتیاز تعلق می 4تا  صفربه هر ماده از  طیف نگرش سنج لیكرت است، به طوری كه

آزمودنی یعنی  است ری به صورت معكوساگذنمره 13و  12، 10، 9 ،7 ،5، 4، 3های سوال. اما در پاسخ به (هرگز: 0و  تا حدی

با ( 2004) دیگرانتاجنی و می كند.  امتیاز كسب 4هرگز: و  3تا حدی: ، 2: نظری ندارم، 1 زیاد: ،0 بسیار زیاد: برای انتخاب گزینه

 ند.گزارش كرد 80/0مقدار پایایی این مقیاس را برابر ضریب آلفای كرونباخ  محاسبه

پینتریچ و دی راهبردهای یادگیری خود تنظیمی : به منظور سنجش خود تنظیمی از پرسشنامه پرسشنامه خود تنظیمیب(

خودتنظیمی  یادگیری راهبردهای و انگیزشی باورهای بخش دو درگویه است و  47این مقیاس دارای  استفاده شد.( 1990) گروت

مقیاس بر اساس مقیاس اندازه گیری فاصله ای و طیف این گذاری نمره .است شده فراشناختی( تنظیم شناختی و راهبردهای(

، تا حدی موافقم: 5، موافقم: 6 ،كامال موافقم: 7)گیرد امتیاز تعلق می 4تا  1به هر ماده از  نگرش سنج لیكرت است، به طوری كه

، 30، 29، 25، 23، 18 ،15 ،13، 7، 3های سوالپاسخ به  . اما در(كامال مخالفم: 1و  مخالفم: 2، تا حدی مخالفم: 3 : نظری ندارم،4

، 3 ، تا حدی موافقم:2 ، موافقم:1 كامال موافقم: آزمودنی برای انتخاب گزینهیعنی  است ری به صورت معكوساگذنمره 41و  40

روش همسانی  با پایایی، در تعیین ضرایب امتیاز كسب می كند. 7كامال مخالفم: و  6، مخالفم: 5تا حدی مخالفم: ، 4: نظری ندارم

 گزارش كردند.89/0ترتیب  به كرونباخ آلفای درونی و محاسبه ضریب

وواریانس كحلیل ت به منظور آزمون فرضیه های پژوهش و تعمیم اطالعات حاصل از نمونه به جامعه آماری از آزمون ،

(ANCOVA.استفاده شد )  

 یافته ها

پس آزمون از طریق  بودن داده های به دست آمده در این پژوهش در مراحل پیش آزمون و جهت مشخص شدن نرمال      

اسمیرنوف، استفاده شد، چرا كه از -نفره كنترل، از آزمون كولموگوروف 24نفره آزمایش و  23پرسشنامه های مربوطه در گروه های 

ودن متغیرها است. بر این اساس، نتایج بررسی داده ها پیش شرط های اساسی، جهت بكارگیری آزمون تحلیل كوواریانس، نرمال ب

خود و  خود كنترلی(، هر یک از متغیر های پژوهش یعنی α=05/0درصد ) 95، نشان می دهد كه در سطح اطمینان 3-4در جدول 

كه مقدار سطح تنظیمی در پیش آزمون و پس آزمون و در گروه های آزمایش و كنترل از یک توزیع نرمال برخوردار هستند، چرا 

                                                      
1 - International Business Machines Statistical Package for Social Science 
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، بزرگتر است. بنابراین، یكی از شروط استفاده از آزمون تحلیل كوواریانس برقرار است، زیرا، α= 05/0(، از مقدار .Sigمعناداری )

 متغیرها از توزیع نرمال برخوردار هستند.  

 جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش K-S: جدول آزمون  1جدول 

 گروه كنترل آزمایشگروه  آزمون ها متغیرها

n K-S Sig. n K-S Sig. 

 

 خود كنترلی

 200/0 089/0 24 109/0 164/0 23 پیش آزمون

 112/0 160/0 24 131/0 160/0 23 پس آزمون

 

 خود تنظیمی

 200/0 129/0 24 200/0 149/0 23 پیش آزمون

 200/0 075/0 24 200/0 104/0 23 پس آزمون

 هابررسی همگنی واریانس

 آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس ها در گروه های آزمایش و كنترل :2دول ج

 Levene's Test گروه ها متغیرها

 سطح معناداری Fآماره   تعداد

   23 آزمایش

 

 

 خود كنترلی

  24 كنترل

246/1 

 

 23 آزمایش 270/0

 

 خود تنظیمی

  24 كنترل

221/2 

 

 23 آزمایش 143/0

 23 آزمایش

ش در این پژوه مده در( داده های به دست آتساوی خطای واریانس) هاهمگن بودن واریانس جهت مشخص شدن               

 یگر از پیشدشد. چرا كه یكی  ، استفادهها(لِون )آزمون همگنی واریانس آزموننفره كنترل، از  24نفره آزمایش و  23گروه های 

اده د نتایج بررسی اساس، متغیرها است. بر این همگن بودن واریانسآزمون تحلیل كوواریانس،  شرط های اساسی جهت بكارگیری

نترل ك(، فرض همگنی واریانس گروه های آزمایش و α=05/0درصد ) 95، نشان می دهد كه در سطح اطمینان 6-4ها در جدول 

، بزرگتر است. لذا برابری α= 05/0(، از مقدار  .Sigی )مورد تایید داده ها است، چرا كه مقدار به دست آمده برای سطح معنادار

رایط جهت شده اند و شقسیم تواریانس ها در گروه های مورد مطالعه نشان می دهد كه آزمودنی ها به طور یكنواخت در دو گروه 

  استفاده از آزمون تحلیل كوواریانس برقرار  می باشد.
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 ارد.دتاثیر  خودكنترلی دانش آموزانبر  وی برنامه ریزی درسی بایبیآموزش مبتنی بر الگ: 1فرضیه     

 خودكنترلیبر  آموزش مبتنی بر الگوی برنامه ریزی درسی بایبی؛ بررسی تاثیر ANCOVA: آزمون 3جدول 

 منبع تغییرات

 

میانگین  درجه آزادی مجموع مربعات

 مربعات

 سطح معناداری Fآماره 

 002/0 25/11 70/0 1 70/0 آزمون

 000/0 57/357 26/22 1 26/22 گروه

 - - 06/0 44 74/2 خطا

 - - - 46 70/25 كل

دانش ی نترلك بر خود بایبی آموزش مبتنی بر الگوی برنامه ریزی درسیبررسی تاثیر ، یعنی 2آزمون آماری فرضیه  جهت        

كه پس از تعدیل نمرات پیش  دادشان ن (5-4جدول )ه ها آموزان از آزمون تحلیل كوواریانس استفاده شد. خالصه نتایج بررسی داد

الف زمون و پس آزمون، اختآآزمودنی ها در پیش نترلی ك خود نمرات بین میانگین (،α=05/0درصد ) 95آزمون، در سطح اطمینان 

، 8-4جدول  دوم در برسی سطر(. از دیگر سو، .α  <002/0 =Sig= 05/0(، چرا كه )8-4معناداری وجود دارد )سطر اول جدول 

نترلی ك مرات خودنبین میانگین  درصد، 95در سطح اطمینان مشخص می شود كه (، .α  <000/0 =Sig= 05/0از آن جا كه )

در بخش تجزیه و  2-4دول به ج آزمودنی ها در گروه های كنترل و آزمایش نیز اختالف معناداری وجود دارد، به طوری كه با توجه

افزایش  روه كنترلقایسه با گپس آزمون و در گروه آزمایش در م  آزمودنی ها در نترلی ك میانگین خود تحلیل توصیفی داده ها،

ده بودند ، شیش تقسیم آزما قابل مالحظه ای یافته است. لذا از آن جا كه آزمودنی ها به طور یكنواخت در گروه های كنترل و

ست. بر این ا بوده یشروه آزماگآزمودنی های  برای امه ریزی درسی بایبیالگوی برن بكارگیریاختالف به وجود آمده نتیجه تاثیر 

 .یش می دهدن را افزاآتاثیر داد و  دانش آموزاننترلی ك بر خود آموزش مبتنی بر الگوی برنامه ریزی درسی بایبیاساس، 

 ارد.دتاثیر  خود تنظیمی دانش آموزانبر  آموزش مبتنی بر الگوی برنامه ریزی درسی بایبی: 2فرضیه    

 خود تنظیمیبر  آموزش مبتنی بر الگوی برنامه ریزی درسی بایبی؛ بررسی تاثیر ANCOVA: آزمون 3جدول 

 منبع تغییرات

 

 سطح معناداری Fآماره  میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات

 000/0 41/16 24/0 1 24/0 آزمون

 000/0 12/9185 95/135 1 95/135 گروه

 - - 02/0 44 65/0 خطا

 - - - 46 84/136 كل

دانش  تنظیمی  بر خود آموزش مبتنی بر الگوی برنامه ریزی درسی بایبیبررسی تاثیر ، یعنی 2آزمون آماری فرضیه  جهت        

ت پیش كه پس از تعدیل نمرا دادنشان  (6-4جدول )آموزان از آزمون تحلیل كوواریانس استفاده شد. خالصه نتایج بررسی داده ها 

آزمودنی ها در پیش آزمون و پس آزمون، تنظیمی  خود نمرات بین میانگین (،α=05/0درصد ) 95آزمون، در سطح اطمینان 

 در برسی سطر دوم(. از دیگر سو، .α  <000/0 =Sig= 05/0(، چرا كه )9-4اختالف معناداری وجود دارد )سطر اول جدول 

بین میانگین نمرات  درصد، 95در سطح اطمینان مشخص می شود كه (، .α  <000/0= Sig= 05/0، از آن جا كه )6-4جدول 

در  3-4آزمودنی ها در گروه های كنترل و آزمایش نیز اختالف معناداری وجود دارد، به طوری كه با توجه به جدول تنظیمی  خود

در گروه آزمایش در مقایسه با گروه  آزمودنی ها در پس آزمون وتنظیمی  بخش تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها، میانگین خود

كنترل افزایش قابل مالحظه ای یافته است. لذا از آن جا كه آزمودنی ها به طور یكنواخت در گروه های كنترل و آزمایش تقسیم 

ی های آزمودن برای آموزش مبتنی بر الگوی برنامه ریزی درسی بایبی بكارگیریشده بودند ، اختالف به وجود آمده نتیجه تاثیر 
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تاثیر داد و  دانش آموزانتنظیمی  بر خود آموزش مبتنی بر الگوی برنامه ریزی درسی بایبیاست. بر این اساس،  بوده گروه آزمایش

 آن را افزایش می دهد.

 بحث و نتیجه گیری

جویان دانش دتنظیمیخو میزان بایبی بر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی، مشخص شد كه 1در بررسی فرضیه     

در گروه های كنترل و  وپس آزمون  پیش آزمون و در آزمودنی هاانگیزش بررسی  و مقدار آن را افزایش می دهد. تاثیر دارد

 آزمودنی هاش انگیزیزان مانگین می نشان دادطور یكنواخت در گروه های كنترل و آزمایش ه آزمودنی ها ببا توجه به توزیع  آزمایش

ود آمده تالف به وجاخطعا قكه  یافته است افزایش قابل مالحظه ایگروه آزمایش در مقایسه با گروه كنترل در پس آزمون و در 

مبتنی بر الگوی طراحی  روش آموزش یعنی، بایبی بوده است. آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشیاستفاده از نتیجه تاثیر 

  و مقدار آن را افزایش می دهد. داردتاثیر خودتنظیمی دانش آموزان  میزان بایبی بر آموزشی

دانش آموزان  ودكنترلیخ میزان بایبی بر روش آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی، مشخص شد كه 2در بررسی فرضیه      

 در گروه های كنترل وو ون پس آزم پیش آزمون و در آزمودنی ها بررسی خودكنترلی و مقدار آن را افزایش می دهد. تاثیر دارد

 نترلییزان خو.دكمانگین می نشان دادطور یكنواخت در گروه های كنترل و آزمایش ه آزمودنی ها ببا توجه به توزیع  آزمایش

اختالف به ا كه قطع ستفته ایا افزایش قابل مالحظه ایدر پس آزمون و در گروه آزمایش در مقایسه با گروه كنترل  آزمودنی ها

بتنی بر الگوی روش آموزش م یعنی، بایبی بوده است. آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشیاز استفاده وجود آمده نتیجه تاثیر 

ده از ه بدست آماین نتیج د.و مقدار آن را افزایش می ده تاثیر داردخودكنترلی دانش آموزان  میزان بایبی بر طراحی آموزشی

 ،(1391همكاران ) ورضایی راد  ،(1393و همكاران )برزگر  (،1398فرضیات فوق با نتایج پژوهش های احمدی و همكاران)

بر بایبی  وی طراحی آموزشیآموزش مبتنی بر الگمشخص شد كه  1فرضیه همسو است. همانطور كه در الئو  و نیه( و 2010نئونئو)

تحصیلی،  پیشنهاد  مقاطعلیه می در ك، از این رو، به معلمان گراو مقدار آن را افزایش می دهد تاثیر دارد دانش آموزان خود كنترلی

تری برخوردار  مدی پاییندكارآمی شود، خصوصا برای آن دسته از دانش آموزانی كه از انگیزه، خودپنداره، اعتماد به نفس، و خو

 مبتنی بر الگوی طراحی آموزشو یا آموزش های تلفیقی)استفاده از بایبی  آموزش مبتنی بر الگوی طراحی آموزشیهستند، از 

آموزش مبتنی د كه ش، مشخص 2در بررسی فرضیه  استفاده نمایید.و غیره همراه با روش های سنتی تدریس(  ADDIEآموزشی

امی ربه معلمان گ ، از این رو،ی دهدو مقدار آن را افزایش م تاثیر دارد دانش آموزان خود تنظیمیبر بایبی  بر الگوی طراحی آموزشی

انش دسته از   آن د جهت افزایش میل خود تنظیمی در دانش آموزان به خصوص در كلیه مقاطع تحصیلی،  پیشنهاد می شود،

وزشی و طراحی آم ی مناسبالگوی طراحی بایبی، الگوهامبتنی بر آموزش  آموزانی كه ضعف آن ها در این زمینه مشهود است از

طالعه و مانشی، با عف دایی و یا ضدر صورت نا آشن سایر روش ها در كنار روش های سنتی تدریس استفاده نمایید. الزم است

 پژوهش، آگاهی و دانش خود را در خصوص الگوهای طراحی افزایش دهید.
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