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  دانشگاه فرهنگیان
  پژوهی آموزش رویجیتـ  میعل نامه فصل

  1400 پاییز، مهفتو یستبشماره ، هفتمسال 

بر شایستگی  5Eبایبی اي  اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوي تدریس پنج مرحله
 انآموز دانشتحصیلی و شیفتگی تحصیلی 

 

 2، باقر سرداري1نژاد فاضل رستم

 1/3/1400پذیرش:                                                                                     22/11/99دریافت:

  
 چکیده

بر  5E اي بایبیالگوي تدریس پنج مرحلهاز انجام پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر  هدف
تجربی) با آزمایشی (نیمهآموزان بود. روش پژوهش شبهشایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی دانش

آموزان پسر مقطع متوسطه دوره کلیه دانششامل بود. جامعه آماري تحقیق  آزمونپس -آزمونطرح پیش
اي گیري خوشهبه روش نمونهاز آنان نفر   30که  شد می 1398-99تحصیلی  دوم شهر ماکو در سال

 ) ديACESها از مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی (. براي گردآوري دادهشدنداي انتخاب چندمرحله

) استفاده شد. گروه FSS) فرم کوتاه (2008) و  مقیاس شیفتگی مارتین و جکسون (1999الیوت ( و پرنا
اي بایبی و گروه کنترل به روش سنتی جلسه به روش الگوي تدریس پنج مرحله هفتآزمایش طی 

. ندتحلیل شد SPSSافزار از طریق تحلیل کواریانس چندمتغیره (مانکوا) در نرم نیز هاآموزش دیدند. داده
اي بایبی بر بهبود شایستگی تحصیلی (با ضریب ایج نشان داد آموزش مبتنی بر الگوي تدریس پنج مرحلهنت

آموزان اثر مثبت دارد. در مجموع، نتایج %) دانش1/33%) و شیفتگی تحصیلی (با ضریب ایتاي 5/26ایتاي 
افزایش شایستگی ) در 5Eاي بایبی (این پژوهش برتري آموزش مبتنی بر الگوي تدریس پنج مرحله

  آموزان را نسبت به روش سنتی نشان داد.تحصیلی و شیفتگی تحصیلی دانش

  ، شایستگی تحصیلی، شیفتگی تحصیلی.5Eاي بایبی : الگوي تدریس پنج مرحلهها کلید واژه
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 مقدمه
 مواجه هاي متعدديچالش با خود آموزشی اهداف به دستیابی در هاي آموزشیآموزان در محیط دانش

 عملکرد روي انگیزش، بر زیانباري اثر شود، گرفته نظر در هایی منفیچالش چنین شوند. وقتی می

 در حضور که در حالی دیگر، عبارتی داشت. به خواهد فراگیران ختیشنا روان بهزیستی و تحصیلی

 ،آنان از برخی دیگر دارد، براي همراه به هاي خوشاینديآموزان تجربهدانش از بسیاري براي مدرسه
شد  تحصیلی خواهد فرسودگی به غیره منجر و مطالب ارائه تکالیف، ها،آزمون مانند تحصیلی مطالب
افرادي  پرورش مدرن، تربیت و هاي تعلیمنظام مهم اهداف از ). بنابراین یکی2010، و همکاران 1(براون

اجتماعی و  محیط در و روزمره زندگی در و مشکالتشان مسائل برآسانی  به باشند قادر که است
 آوردن فراهم است برخوردار اساسی اهمیت از یادگیري فرایند درآنچه بنابراین،  کنند. غلبه تحصیلی

 آید (سلکوك، حاصل دستاوردها بهترین که اي استگونه به یادگیري موقعیت و شرایط یادگیري

  ).2007، 2و ارول کالیسکان
تحصیلی،  است. شایستگی  3فقدان شایستگی تحصیلی ،هاي طول دوران تحصیلییکی از چالش

 پیشرفت نیز و ها از عملکردمعلم قضاوت به منجر که است رفتارهایی و نگرش ها،مهارت شامل

 ارزیابی آموزان راتحصیلی دانش هايها مهارتمعلم شود. وقتی می کالس آموز دردانش تحصیلی

 هاي مطالعه،مهارت هاي درون فردي،مهارت مانند تحصیلی شایستگی اجزاي تمام در واقع، کنند، می

 و رفتار دانش، از ترکیبی ،کنند. شایستگیمی وجو جست آنان را تحصیلی مشغولیدل و انگیزه

به  را خود وظایف دهد کهمی را و ظرفیت توانایی این افراد به که است ناآشکار و آشکار هاي مهارت
عنوان  بهتواند می تحصیلی ). شایستگی2006، 4منتزاس و (دراگانیدیسدهند  انجام اثربخش شکلی

 ). شایستگی2013، 5شود (گوین تعریف او مشغولی احساسیدل آموز ودانش یک رفتار از معلم ارزیابی

 ).2008، و همکاران 6است (ولینت مهم بسیار آنها بزرگسالی موفقیت براي کودکان تحصیلی
 و کودکان درك دهد برايمی نشان روانی کودکان شناسی تحولآسیب حوزه در ي اخیرها پژوهش

 مشکالت افسردگی، و اضطراب مثل شده مشکالت درونی شامل انطباق کلی حوزه سه نوجوانان

                                                             
1. Brown  
2. Selcuk, Caliska, & Erol 
3. academic competence 
4. Draganidis & Mentzas 
5. Gwyne 
6. Valiente 
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هاي نمره هاي مدرسه،نمره مثل، تحصیلی و شایستگی پرخاشگري، و سلوك مشکالت مثل شده برونی
 است ممکن ها،حوزه این از یکی در انطباق و مشکالت است برخورداراي ویژه اهمیت از هاآزمون

 نشان ها پژوهش از ). برخی2016، و همکاران 1به وجود آورد (ویکز هاي دیگرحوزه در را مشکالتی

در  کاهش به آموزان منجردانش در بیشتر اضطراب احساس تر وپایین تحصیلی اند شایستگیداده
 با پیگردي همچنین تحصیلی شود. شایستگیمی تحصیلی پیشرفت مشغولی ودل هاي انگیزه، زمینه

 از رضایت پیشرفت و و تحصیلی موفقیت التحصیلی وفارغ روان، سالمت و هیجانی سازگاري اهداف،

و  2؛ مالتایس1395بهزادي،  و براتی منصور، ؛ سپاه1397است (موحدزاده و رحمتمند،  مرتبط زندگی
تواند می تحصیلی افت و انگیزه کاهش دیگر، سوي ). از2012، 3فلنگان و ارس ؛ تو،2015، همکاران

و  هانگرش و افکار رفتار، تغییر آموزان به منظوردانش باشد. آموزش تحصیلی کاهش شایستگی از ناشی
 و 4یابد (قیرگا تحقق تحصیلی شایستگی قالب تواند درمی این گیرد ومی صورتآنها  هاي مهارت

  ).   2015همکاران،  و ؛ مالتایس2013، همکاران
، و همکاران است (جلیلی 5تحصیلی شیفتگی تحصیل، زمینه در متغیرها یکی دیگر از جدیدترین

همین  به است و فرد در درونی و مداوم مثبت تشویق انگیزه در هاي مؤثرروش از یکی ). شیفتگی1397
 پیشنهاد آموزش آنها، ترین بزرگ از یکی و هاي زندگیجنبه از بسیاري براي شیفتگی کاربرد دلیل،

 مناسب یک هدف شیفتگی داشت ) عقیده1999( 7). والن2001، 6وسیکزنتمیهالی است (سلیگمن شده

نماید. شیفتگی می در یادگیري مشارکت به تشویق را کودکان که دلیل این به ،است آموزش و پرورش
). 1996، 9ابداع شده است (سوزان و هربرت  8میهالی اصطالحی است که براي اولین بار توسط سیکزنت

 حالتیعنوان  به را آن و داد قرار مثبت یشناس روان مرکز در را شیفتگی ) تجربه1990میهالی ( سیکزنت

 آن حال در که يطور به ،شو؛می غرق فعالیت یک درکامالً  فرد آن در که کرد تعریف هوشیاري از

شود باعث می و بوده لذتبخش بسیار خود خودي به تجربه رسد. ایننمی نظر به مهم دیگري چیز هیچ

                                                             
1. Weeks 
2. Maltais 
3. Tu , Erath & Flanagan 
4. Quiroga 
5. Academic flow 
6. Seligman & Csikszentmihalyi 
7. Whalen 
8. Csikszentmihalyi 
9. Susan & Herbert 
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سیکزنت میهالی  و 1شوند. ناکامورا درگیر آن در فعالیت خود خاطر به فقط زیاد، هزینه وجود با افراد
کردند.  تعریف ارزش با ذاتاً فعالیت یک در فرد یک عمیق درگیريعنوان  به را ) شیفتگی2009(

 هایی کهفعالیت انگیز یاچالش اما کنترل قابل تکالیف به که دهدمی رخ هنگامی شیفتگی تجارب

). 1990میهالی،  یابیم (سیکزنتمی اشتغال است، درونی انگیزش با اي همراهقابل مالحظه مستلزم مهارت
 سطح به تجارب هستند. این قوي بازخوردهاي و هاي روشنهدف شامل معمول طور بهها این فعالیت

 ادراك اندیشیم،نمی خود روزمره زندگی به یا خود به آن، تداوم درنتیجه که دارند نیاز تمرکز ازباالیی 

 منجر شیفتگی تجربه به هایی کهفعالیت معرف کند. ویژگیمی تغییر شیفتگی تجربه هنگام نیز به زمان

 از پس اما ،شود انجام دیگري دالیل به تکلیف است ممکن آغاز در اگرچه که است شوند اینمی

، ترجمه پاشاشریفی و همکاران، 2گردند (کارمی هدف به تبدیل خود خودي به هااین فعالیت مدتی
آموز دانش خود دارد. اول، آموز وجوددانش در و شیفتگی درونی انگیزه افزایش براي حوزه ). سه1391

هاي آموز مهارتدانش آن در که نمود مطرح را فرایادگیري نام به مفهوم میهالی یک است. سیکزنت
شود. می خودکاري به منجر کند کهمی اولیه تمرین تسلط از فراتر حدي در را نیاز مورد جدید

 به یکپارچه منحصر عملکرد یکعنوان  به مورد نظر عملکرد روي سازد برمی قادر را ذهن فرایادگیري،

 ). حوزه1997میهالی،  یابد (سیکزنتمی فرد افزایش در شیفتگی توانایی ترتیب بدین نماید، تمرکز فرد

 فرزندان براي را مورد دو باید آموز است. والدیندانش از معلمان و والدین ساختار حمایت سوم، و دوم

 دهد تامی اجازه آورد ومی هم گرد را که خانواده رسومی و پذیرش عاطفی، حمایت کنند. اولی فراهم

 به باال با انتظارات چالش گرفته است. دومی قرار حمایت مورد وي اهداف که کند احساس کودك

). 1999میهالی،  فراهم نماید (سیکزنت کودك خصوصی و شخصی رشد براي فرصتی که صورتی
سازي و انگیزش درونی مسیر در انگیزه نهایی شکل شیفتگی، است ) معتقد1990میهالی ( سیکزنت

 فعالیت و جذب انجام براي انگیزش درونی دهد. همچنین لذت حاصل از فعالیت،درونی را نشان می

متغیر شیفتگی اخیراً این که  باشند. با توجه به می شیفتگی تجربه هاي مهمجنبه فعالیت از در کامل شدن
 در اما شیفتگی ؛صورت گرفته استروي آن تحقیقات اندکی بنابراین،  ،در حوزه تحصیل وارد شده

 و 4؛ جکسون1997، 3دودا و مانند ورزش (کاتلی هاي مختلففعالیت انجام طول در بسیاري تحقیقات

                                                             
1. Nakamura 
2. Carr 
3. Kowal & Fortier 
4. Jackson 
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؛ 1997دودا،  و موسیقی (کاتلی خالق و )، هنرهاي1996، 1مارش و ؛ جکسون1999میهالی،  سیکزنت
 ) و1999، 2؛ کووال و فورتیر1996مارش،  و ؛ جکسون1995میهالی،  سیکزنت و میهالی سیکزنت

). چنانچه 2011، و همکاران 4است (باکر گرفته قرار ه) مورد توج2008، 3دستمزدي (باکر کارهاي
 در تحقیقات اند. در نموده بررسی را در حوزه کار شده شیفتگی شود بیشتر تحقیقات انجاممالحظه می

و  سیکزنتمیهالی نظریه اساس بر تحصیلی شیفتگی به مطالعه که تحقیقی کشور، دسترس داخل و خارج
 شیفتگی کودکاناین که  با این حال به دلیل اهمیت این سازه در تحصیل ونشد.  یافت بر آن، مؤثر عوامل

 باید آموزشی طراحان و )، مدرسان1999کند (والن، در یادگیري می مشارکت به تشویق را

 تحصیلی، شیفتگی تسهیل به منظور را یادگیرندگان درونی انگیزش که ببرند به کار هایی راسازوکار

  .افزایش دهند
شناختی و  هاي تحصیلی، رفتاري وچالش با مواجهه براي هاي متنوعیروش متمادي سالیان طول در

است. در این زمینه یکی از  شده گرفته آموزان به کارهاي عملکرد تحصیلی دانشبهبود شاخص
 زیرا ؛آموزان در کالس درس استهاي موفق آموزشی، روش تدریس معلم و شیوه تعامل دانشراهکار

آموزان ایجاد کرده و کند تدریس و آموزش معلم است تا انگیزش بیشتر را در دانش می اهمیت پیداآنچه 
توان هر موضوعی را تدریس کرد، به عملکرد بهتر تحصیلی منجر شود. از آنجایی که با هر روشی نمی

  ). 2015، 5هاي تدریس مناسب الزم است (سوسیاتیبنابراین براي تدریس موضوعات گوناگون، روش
ا ی 6محور  دسته قرار داد: یکی روش آموزشی آموزش معلم دو توان در می هاي آموزشی راروش

ی شناس روان محور در رویکردیا غیرمستقیم. آموزش یادگیرنده 7محور مستقیم و دیگري، روش یادگیرنده
دارد. تأکید هاي یادگیري گرایی بیشتر بر ایجاد و طراحی محیطریشه دارد. نظریه سازنده  8گراییسازنده
اي باشد و با آموزمحور، مشارکتی، مبتنی بر تکالیف اصیل و ارزشیابی زمینه که دانشهایی  محیط

ی همخوان تصورات شناختی موقعیتی، آموزش پیوندي، انعطاف پذیري شناختی و استاد شاگردي شناختی
هاي آموزشی که بر اساس از روش). یکی 1395داشته باشد (یاسیالنی شراهی، زارع و ساریخانی، 

                                                             
1. Marsh 
2. Kowal & Fortier 
3. Bakker 
4. Bakker 
5. Suciati 
6. teacher- centered instruction 
7. learner- centered instruction 
8. constructivism 
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 طراحی الگوي است، گرفته بر در را هاي اصلی رویکردگرا طراحی شده و بیشتر ویژگیرویکرد سازنده

باشد. این یکی از رویکردهاي آموزش ) می2006( 1پیشنهادي توسط بایبی 5Eهمان  یا بایبی آموزشی
آموزان است که در ن در ارتقاء یادگیري دانشجوکه داراي پایه و اساس محکمی براي اثربخشی آوپرس

آنها  انگیزاند و بهرا برمیآنها  آموزان را در تکالیف یادگیري درگیر و کنجکاويآن معلمان، دانش
). روش تدریس 2020، 2کنند (گیلیز و رفتر وجو جستهاي بالقوه را در کنار هم کند تا راه حلکمک می

 3رود که توسط کارپلوس و تیرگرایانه به شمار میمحور ساختن ندههاي تدریس یادگیریبی، از روشبا

 کاوش، مرحله شامل سه پیاژه شناختی رشد اصول اساس بر ابتدا ) مطرح شد. در اوایل  این روش1967(

). 2006یافت (بایبی،  گرایی تغییربه سازنده 1980بایبی در دهه  راجر توسط و است کشف بوده و اختراع
 دهد ومی افزایش متفاوت، شناختی سطوح آموزان بادانش را براي پیامدهاي یادگیري تدریس روش این

 شراحی، است (یاسبالغی 8و ارزشیابی 7، شرح و بسط6، شرح دادن5، اکتشاف4سازيفعا پنج مرحله شامل

یادگیرنده را مجري آموزش، دانش پیشین عنوان  بهسازي معلم ). در مرحله فعال1395وساریخانی،  زارع
د و هم کند که با انجام فعالیت جدید، هم درگیر مفاهیم جدید شوکمک می اوکند و به ارزیابی می

شود. آموزان تجارب اکتشافی فراهم می). در مرحله اکتشاف براي دانش2009د (بایبی، برانگیخته شو
ت اکتشافی و انجام آزمایش به سؤاال کنند و با استفاده ازآموزان از دانش قبلی خود نیز استفاده میدانش

). در مرحله شرح دادن یادگیرندگان، 2003، 9پردازند (بادي، واتسون و آوباسنتعمیم دانش قبلی خود می
تواند یادگیرندگان را به یادگیري دهند و معلم با توضیحات خود میدرکشان از از مفاهیم توضیح می

شده را در  یادگیرندگان مطالب یاد گرفته ،ر مرحله شرح و بسط). د2009تر راهنمایی کند (بایبی، عمیق
زنند (بادي و هاي جاري پیوند میهاي قبلی خود را به فعالیتگیرند و تجربههاي جدید به کار میفعالیت

دهد تا درباره تشخیص مداوم است، به معلم اجازه می فرایند ). در مرحله ارزشیابی که2003همکاران، 
 ). الگوي1390آموزان از مفاهیم و دانش جدید آگاهی پیدا کنند (رضوي، و فهم از دانشمیزان درك 

 فراهم یادگیرنده محوربودن، از: عبارتند باشد کهمی مختلفی مزایایی داراي بایبی آموزشی طراحی

                                                             
1. Bybee 
2. Gillies &Rafter 
3. Karplos   & Tayr 
4. Engaging 
5. Exploration 
6. Explanation 
7. Elaboration 
8. Evaluation 
9. Boddy, Watson, Aubusson 
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 به روش صرف اطالعات. این محفوظات از جلوگیري و دارمعنی یادگیري هاي فعالیت نمودن

 اطالعات کسب و مسأله حل از طریق اطالعات انطباق و جذب به دهد کهمی اجازه انیادگیرندگ

  ).2006کند (بایبی، می تشویق بودن و خالق انتقادي بیشتر، فعالیت به را یادگیرندگان و بپردازند
هاي عملکرد تحصیلی بایبی بر شاخص الگوي از مثبت استفاده اثرگذاري هاي مختلفیپژوهش

) و 2017( 3چکیر کزجو، )2016( 2)، احمد2016( 1است. براي نمونه کراره داده نشان آموزاندانش
 اي نشان دادند که استفاده از این روش باعث افزایشي جداگانهها پژوهش در )2018( 4عبدالرحیم

ساسیتا و  و )2013( 6)، کولین2012( 5د. همچنین والیاشوآموزان میدانش علمی تفکر و تحصیلی موفقیت
آموزان گزارش ) اثربخشی روش بایبی را در بهبود خالقیت و تفکرد خالق دانش2015همکاران (

) یادگار اوغلو و دیمیرسی 2014( 8)، کارسلی و علی پاشا2011و همکاران ( 7اند. همچنین اسیسلی هکرد
شود. میزان یادگیري می) دریافتند که استفاده از مدل طراحی آموزش بایبی موجب افزایش 2012( 9اوغلو

مثبت آموزش بایبی تأثیر ، ها پژوهش در ایران نیز تحقیقات متعددي در این زمینه صورت گرفته و در این
 خالقیت (زارع ،)1392؛ مرادي و همکاران، 1397بر تفکر انتقادي (جاهدي، بدري گرگري و محمودي، 

؛ عزیزي، نوروزي و زارعی زوارکی، 1395 شراهی و همکاران، یادگیري (یاسبالغی ،)1394، و همکاران
؛ 1393) و پیشرفت تحصیلی (محبی، 1398یادگیري و انگیزش پیشرفت تحصیلی (موسوي،  ،)1394
  ) نشان داده شده است.   1396زاده و همکاران،  مهدي

هاي هاي عملکرد تحصیلی و حل چالشبایبی بر شاخص مثبت الگويتأثیر  چه شواهد پژوهشی برگر
دارند، اما در خصوص اثر این نوع مداخله بر شایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی تأکید تحصیلی 

پردازد. بر این حاضر به این موضوع مهم می آزمایشی تحقیقبنابراین،  .تحقیقی صورت نگرفته است
 5Eیبی اي بااساس هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوي تدریس پنج مرحله

است که  سؤال یی به اینگو پاسخ آموزان بوده و درصددبر شایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی دانش

                                                             
1. Qarareh 
2. Ahmed 
3. Kozcu Cakir 
4. AbdulRaheem 
5. Walia 
6. Colin 
7. Acisli 
8. Karsli & Alipaşa 
9. Yadigaroglu & Demircioglu 
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بر شایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی  5Eاي بایبی آیا آموزش مبتنی بر الگوي تدریس پنج مرحله
  آموزان اثربخشی دارد؟ دانش
  
  شناسی پژوهش روش

آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماري پس - آزمونبا طرح پیش آزمایشی واین پژوهش از نوع شبه
  سال تحصیلیآموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهر ماکو در پژوهش حاضر شامل کلیه دانش

آید که حجم  میچنین برها  کلی، از برخی مطالعات و بررسی طور به. استنفر  1100به تعداد   99-1398
نفر در هر گروه براي  15معلولی و تجربی وجود حداقل - سی روابط علتنمونه تحقیقات از نوع برر

گروه عنوان  بهنیز نفر  15). در پژوهش حاضر 1386داند (نادري و سیف نراقی، مقایسه را کافی می
در این پژوهش  گیري نمونه). روش n=15( ندگروه کنترل انتخاب شدعنوان  بهنفر هم  15آزمایش و 

تصادفی براي تعیین صورت  بهمدرسه  2مدرسه،  5به این صورت که از  ؛ي استااي چندمرحلهخوشه
تصادفی انتخاب و  طور بهکالس  4گروه کنترل و آزمایش انتخاب شد. سپس از مدارس مزبور تعداد 

قرار گرفتند که در نهایت در یکی  شایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلیآموزان آن تحت آزمون دانش
تر از  آموزانی که همزمان در شایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی نمره پاییننفر از دانش 15از مدارس 

گروه آزمایش و در مدرسه دیگر هم بدین منوال گروه کنترل عنوان  به ،کسب کردند نامه پرسش برش
   تعیین شدند.

در مقیاس شایستگی و  نامه پرسش تر از نقطه برشسب نمره پایینرضایت آگاهانه، کورود: هاي  مالك
  شیفتگی تحصیلی، وضعیت جسمی و روانی مطلوب براي شرکت در مطالعه.

ختی همزمان با اجراي مطالعه، استفاده از داروهاي شنا روان هايدریافت سایر مداخلهخروج: هاي  مالك
  شدید جسمانی و یا روانی. هاي  ابتال به بیماري هفته قبل از شروع مداخله، 2پزشکی دست کم  روان

  براي گردآوري اطالعات استفاده شد: زیردر این پژوهش از ابزارهاي 

 تحصیلی مقدار شایستگی سنجش منظوره ب آزمون این: 1تحصیلی شایستگی ارزیابی مقیاس

 که دارد پرسش 66 یاد شده شد. آزمون الیوت ساخته و پرنا دي وسیله به 1999 سال آموزان در دانش

   داراي شود وگذاري می) نمره5موافقم (کامالً  ) تا1مخالفم (کامالً  از تایی 5 لیکرت طیفصورت  به

                                                             
1. academic competence evaluation scales(ASES) 
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 ) پایایی2006پرنا ( دي پژوهش است. در 2تحصیلی توانمندسازهاي و 1هاي تحصیلیمهارت مقیاس دو

 88/0بین  بازآزمایی روش به و 99/0تا  94/0ها بین مقیاس خرده براي کرونباخ آلفاي روش به این ابزار
 همبستگی بین که شد بررسی کارشناسان وسیله به ابزار محتوایی روایی چنین ه و آمدبه دست  97/0تا 

 ) ضریب1397بود. در ایران نیز سرباز ( 65/0تا  31/0ها بین مقیاس خرده مورد ها درارزیاببندي  درجه

  ه است.گزارش کرد 87/0ا ر نامه پرسش براي کل کرونباخ آلفاي

بلند چندعاملی  فرم از برگرفته حاضر، مقیاس: 3) فرم کوتاه2008جکسون ( و مارتین شیفتگی مقیاس
جکسون  و مارتین مورداستفاده ) است. ابزار1996مارش،  و ؛ جکسون2002، 4اوکلند و (جکسون

توسط  اصل در که ) بودFSSشیفتگی ( حالت مقیاس شیفتگی، مقیاس کوتاه فرم تهیه ) براي2008(
شامل  مذکور، اعتباریابی شد. مقیاسآنها  توسط پس از آن و بود ) ساخته شده1996مارش ( و جکسون

 تا مخالفکامالً  هاي گزینهبه  5تا  1نمرات  ترتیب که به است اي لیکرتدرجه 5مقیاس  در گویه 9
 قابلیت ، و92/0 را کوتاه کرونباخ فرم ) آلفاي2008جکسون ( و گیرد. مارتینمی تعلق موافقکامالً 

 08/0نیز  5برآورد خطاي مربعات میانگین ریشه شاخص اند. اندازهبه دست آورده 95/0 را سازه اطمینان
 9/0از  ) باالترCFIبرازش تطبیقی ( شاخص و است عاملی تک مدل ها بهداده برازش از حاکی که بود
 ) پس1397همکاران ( و . در ایران جلیلیاست عاملی تک مدل ها بهداده خوب برازش از حاکی که بود

 دانشجوي 291روي  بر اجرا با را مقیاس پایایی و روایی کوتاه، مقیاس ترجمه معکوس و ترجمه از

کرونباخ  آلفاي برحسب مقیاس کل درونی همسانی قرار دادند. ضریب ارزیابی مورد دانشگاه فرهنگیان
  آمد.  دست به 82/0تنصیفی  پایایی ارزیابی براي گاتمن ضریب و 85/0

این برنامه آموزشی الگوي تدریس پنج  :5Eبایبی اي  ابزار مداخله؛ بسته الگوي تدریس پنج مرحله
باشد که به کرات در ایران و خارج از کشور مورد استفاده قرار گرفته است ) می2006اي بایبی (مرحله

). این بسته 2018؛ عبدالرحیم، 1396زاده و همکاران،  مهدي ؛1397نه: جاهدي و همکاران، (براي نمو
ی طی هفت جلسه شناس روان روایی محتوایی بر اساس ضریب توافق بین استادانتأیید  آموزشی پس از

                                                             
1. Academic Skills 
2. Academic Enablers 
3. Flow State Scale(FSS) 
4. Jackson & Eklund 
5. Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA) 
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سازي، اکتشاف، (فعال 5Eاي بایبی پنج مرحله بسته، اینبر اساس اي) اجرا شد.  دقیقه 90(هر جلسه 
  :شد داده آموزش زیر شرح به هشت جلسه طی یابی) درتوضیح، شرح و بسط و ارزش

، اهداف و اهمیت آن، 5Eاي بایبی ارائه توضیحات مقدماتی در زمینه تدریس پنج مرحل اول: جلسه
  آزمون شایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی.اجراي پیش

 درس مورد موضوع درآموزان دانش دانشِ و اطالعات میزان ابتدا جلسه در این سازي؛ فعال دوم: جلسه 

. ..و کاربرد اهمیت، در زمینه برانگیز چالش سؤال یکارائه  با سپسگرفت.  قرار ارزیابی مورد جدید
  .موضوع شدند به توجه به تفکر و وادار و برانگیخته آموزاندانش ،موضوع زمینه در
 یا طریق آزمایش از عملیصورت  به تا شد آموزان خواستهدانش از دوم جلسه در اکتشاف؛ سوم: جلسه

 قبلی اطالعات راستا از این بپردازند. در موضوع زمینه در آوري اطالعاتجمع به میدانی بررسی

 پایان در و نمایند ارتباط برقرار خود اطالعات و ها آزمایش نتایج بین و گیري نمایندبهره نیز خود

  .نماید یادداشت را هاي اعضایافته اي ازخالصه گروه منشی
 به کالس با موضوع زمینه در را خود تجربیات و اطالعات این جلسه طی توضیح؛ در چهارم: جلسه

 دهند و، ارائه دالیل با و منطقیصورت  به را خود تجارب ها ویافته ممکن حد تا و اشتراك بگذارند

  .کند تر راهنماییعمیق یادگیري سمت به آموزان رادانش هاي خودراهنمایی با کرد سعی معلم
 افراد را سایر و هاي خودیافته شد آموزان خواستهدانش از این جلسه طی شرح و بسط؛ در :پنجم جلسه

 از یک هر هایی متناسب باموقعیت ،برسند شدهارائه  مفاهیم تمام بین ارتباط یک به، کرده بررسی

  .نمایند برقرار ارتباطمختلف  مفاهیم بین ذهنیصورت  به و کنند تداعی خود ذهن در را مفاهیم این
هاي در موقعیت را هاي خودشد آموخته آموزان خواستهدانش از جلسه این در ارزشیابی؛ ششم: جلسه

  .بگیرند کار به واقعی
  آزمون شایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی.و اجراي پسبندي  جمع هفتم: جلسه

  
  روش اجرا و تحلیل

در این جلسه  .کنندگان در یک جلسه توجیهی شرکت کردندبعد از انتخاب گروه نهایی، ابتدا شرکت
تشریح و سعی شد انگیزه و موافقت الزم آنان براي شرکت در پژوهش، جلب آنها  اهداف پژوهش براي

کنندگان، این اطمینان داده شد که کلیه مطالب ارائه شده در جلسات آموزشی و شود. همچنین به شرکت
کنندگان تحلیل ن ذکر نام شرکتوگروهی و بدصورت  بهو نتایج محرمانه است  نامه پرسش نتایج

شایستگی و  نامه پرسش ،آزمونکنندگان دو گروه در مرحله پیششود. در این پژوهش شرکت می
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و سپس محتواي دروس براي گروه آزمایش به روش تدریس پنج کردند شیفتگی تحصیلی را تکمیل 
سنتی براي گروه کنترل ارائه شد. بعد از اتمام جلسات، مجدد  هجلسه و شیو 7به مدت  5Eاي بایبی مرحله

تمکیل کردند. تجزیه  را هاي شایستگی و شیفتگی تحصیلی در مرحله پس آزموننامه پرسش هر دو گروه
  انجام شد. SPSSدر برنامه  1با استفاده از تحلیل کواریانس چند متغیره (مانکوا)ها  و تحلیل داده

 
  پژوهشهاي  یافته

آزمون در مطابق با اطالعات توصیفی، براي نمرات شایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی در مرحله پس
اما در گروه کنترل، تغییرات محسوسی است، آزمون براي گروه آزمایش تغییرات زیاد مقایسه با پیش

کواریانس  بنابراین به منظور بررسی معناداري تفاوت بین دو گروه از روش تحلیل .شودمشاهده نمی
هاي پرت هاي آن بررسی شدند. ابتدا از نبود دادهفرضپیش ،چندمتغیره (مانکوا)  استفاده شد. قبل از اجرا

اطمینان حاصل  ،هاي کجی و کشیدگی در جدولتأثیرگذار در متغیر پژوهش، با توجه به شاخص
هستند. به منظور بررسی  ها داراي توزیع نرمالاسمیرنوف نشان داد که داده- شد.آزمون، کولموگروف

حاکی از برقراري همگنی  ،باکس استفاد شد که نتایج Mکواریانس از آزمون - فرض همگنی ماتریس پیش
 M= 148/6آزمون بود (آزمون و پسدر مراحل پیشها  کواریانس متغیرها براي گروه- ماتریس واریانس

متغیرهاي  ها درفرض همگنی واریانسپیش ). نتایج آزمون لوین نشان دادP=129/0و  F=891/1باکس، 
) در مرحله P ،841/0=F=367/0) و شیفتگی تحصیلی (P ،048/1=F=315/0شایستگی تحصیلی (

سطوح  در ها)آزمونوابسته (پس و آزمون) کمکی (پیش متغیرهاي تعامل آزمون برقرار است. همچنین پس
 در رگرسیون همگنی فرض بنابراین ).< 05/0Pنبود ( دار معنی کنترل) و هاي آزمایش(گروه عامل

داري المبداي  است. سطح معنی شده نمرات شایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی رعایت خصوص
آزمون شایستگی و آزمون و پساست، بنابراین دست کم از نظر یکی از مراحل پیش 01/0ویکلز کمتر از 

  ). 1ري وجود دارد (جدول داشیفتگی تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی
 

  داري تحلیل کواریانس چندمتغیره. نتایج شاخص اعتباري معنی1جدول 
 داريمعنی خطا dF فرضیه F dF مقدار نام آزمون

 000/0 25 2 922/23 343/0 آزمون المبداي ویلکز

P< 01/0  

                                                             
1. Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) 



 پژوهی  ترویجی آموزش-علمی نامه فصل    12

 1400 پاییز م/وهفت بیست شماره /هفتم سال

  ،2ƞ=365/0شایستگی تحصیلی ( آزمونپس نمرات بین شودمی مشاهده 2 جدول در چنانچه
554/36 F= ،01/0<P) 2=431/0) و شیفتگی تحصیلیƞ  ،209/25 F=  01/0و<Pگروه آزمایش و ( 

درصد  5/26دهد دارد. مجذور ایتا نشان می وجود دارمعنی تفاوت آزمونپیش اثر حذف از کنترل بعد
شیفتگی درصد تغییرات مربوط به واریانس  1/33تغییرات مربوط به واریانس شایستگی تحصیلی و 

  ).2شود (جدول آزمون به واسطه دریافت مداخله تبیین میتحصیلی در مرحله پس
 

  . نتایج تحلیل کوواریانس چندراهه2جدول 

 مرحله متغیر
منبع 

 تغییرات
 مجموع

 مجذورات
درجه 
 آزادي

میانگین 
 مجذورات

F يدار معنی 
مجذور 

 ایتا

شایستگی 
 تحصیلی

 آزمون پس

 021/0 467/0 545/0 789/31 1 789/31 آزمون پیش

 265/0 001/0 964/14 138/873 1 138/873 گروه

    350/58 26 096/1517 خطا

شیفتگی 
 تحصیلی

 آزمونپس

 076/0 156/0 140/2 734/7 1 734/7 آزمونپیش

 331/0 000/0 674/19 110/71 1 110/71 گروه

    614/3 26 975/93 خطا

  
آزمون شایستگی و شیفتگی تحصیلی براي دهد نمره پسجدول نشان میچنانچه اطالعات مندرج در 

شود که آموزش مبتنی بر گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل است. ضمن رد فرض صفر، نتیجه گرفته می
آموزان اثر مثبت بر بهبود شایستگی و شیفتگی تحصیلی دانش 5Eاي بایبی الگوي تدریس پنج مرحله

  ).3دارد (جدول 
  

  . نمرات تعدیل شده متغیرهاي پژوهش3جدول 
 خطاي استاندارد میانگین گروه مرحله متغیر

شایستگی 
 تحصیلی

 آزمونپس
 974/1 731/160 کنترل

 974/1 536/171 آزمایش

شیفتگی 
 تحصیلی

 آزمونپس
 491/0 025/22 کنترل

 491/0 108/25 آزمایش
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  گیري نتیجهبحث و 
اي بایبی در شایستگی و بررسـی تـأثیر آموزش مبتنی بر الگوي تدریس پنج مرحلهاین پژوهش بـا هـدف 

هاي حاصل از روي داده شده بر هاي آماري انجامشد. نتایج تحلیلآموزان انجام شیفتگی تحصیلی  دانش
آموزان اثر مثبت بر شایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی دانش 5Eدهد که پژوهش حاضر نشان می

اي  و بنابراین عضویت در گروه آزمایش و دریافت آموزش مبتنی بر الگوي تدریس پنج مرحلهداشته 
اي در مقایسه با گروه بایبی توانسته است شایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی را به شکل قابل مالحظه

در  اند، افزایش دهد. هرچند کنترل که این نوع آموزش دریافت نکرده و به روش سنتی آموزش دیده
اي بایبی بر شایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی، زمینه اثر آموزش مبتنی بر الگوي تدریس پنج مرحله

اما این نوع روش تدریس هم از سوي متخصصان آموزش و پرورش و هم  ،پژوهش متناظري وجود ندارد
ی زیادي هاي پژوهشروش تدریس فعال معرفی شده است و یافتهعنوان  بهاز سوي متخصصان آموزش 

یادگیري، خالقیت، تفکر انتقادي، همچون  هاي تحصیلیاند این روش باعث بهبود شاخصنشان داده
؛ 2013؛ کولین، 2018شود (عبدالرحیم، می آموزاندانش پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی

 1398همکاران، ؛ افسري و 1397؛ جاهدي و همکاران، 2016؛ کراره، 2017چکیر،  ؛کزجو2016احمد، 
) این روش 2012کنند. از نظر والیا (هاي پژوهش حاضر حمایت می) که به نوعی از یافته1398و موسوي، 

دهد. از آنجایی آموزان در سطوح شناختی متفاوت، افزایش میتدریس پیامدهاي یادگیري را براي دانش
حصیلی و انگیزش پیشرفت تحصیلی یادگیري، خالقیت، تفکر انتقادي، پیشرفت تهمچون  که متغیرهایی

نتایج به بنابراین،  باشد،آموزان به تحصیل میشیفتگی دانشي شایستگی تحصیلی و نتیجه عالقه هانشانه
  باشد. می ،ي اشاره شدهها پژوهش دست آمده در پژوهش حاضر به نوعی همسو به

آموزشی که بر اساس رویکرد هاي توان گفت که یکی از روشدر تبیین نتایج به دست آمده می
 طراحی الگوي است، گرفته بر در را اصلی رویکرد هايگرا طراحی شده و بیشتر ویژگیسازنده

که داراي پایه و اساس محکمی  است جووباشد. این یکی از رویکردهاي آموزش پرسمی بایبی آموزشی
آموزان را در تکالیف علمان، دانشدر آن مآموزان است و ارتقاء یادگیري دانشبراي اثربخشی آن در 

هاي بالقوه را د تا راه حلنکنکمک میآنها  ند و بهنانگیزارا برمیآنها  و کنجکاوي کرده یادگیري درگیر
داشتن یادگیرندگان  این رویکرد بر فعال نگهتأکید ). 2020کنند (گیلیز و رفتر،  وجو جستدر کنار هم 

 سطوح با آموزاندانش را براي پیامدهاي یادگیري تدریس روش یادگیري است. این فرایند در طی

 بایبی آموزشی طراحی ). الگوي1395شراحی و همکاران،  دهد (یاسبالغیمی افزایش متفاوت، شناختی
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 یادگیري هاي فعالیت نمودن فراهم بودن، محور یادگیرنده از: عبارتند که است مختلفی مزایایی داراي

  صرف اطالعات.  محفوظات از جلوگیري و دار،معنی
 و مسأله حل از طریق اطالعات انطباق و جذب به که دهدمی اجازه یادگیرندگان به روش این

کند (بایبی، می تشویق بودن و خالق انتقادي بیشتر فعالیت به را یادگیرندگان و بپردازند اطالعات کسب
مرتبط با موضوع هاي  طرحوارهکند که باید در زمان یادگیري ). این روش تدریس بیان می2006

با انجام این عمل  .یادگیري فعال شده و از حافظه بلند مدت به حافظه کوتاه مدت (فعال) آوره شود
و میزان  دهدهاي قبلی خودش ربط وارهوضوعات جدید را به موضوعات و طرحتواند میادگیرنده می

)، 2014). بر اساس یافته کارسلی و آلیپاسا  (2012افزایش یابد (امام ریزي و همکاران، آنها  یادگیري در
شود و توانایی فعال هاي کالسی میآموزان در فعالیتاستفاده از مدل بایبی باعث افزایش انگیزش دانش

 روانی نیازهاي دهد. بر اساس تئوري انگیزه درونی، شیفتگی،یادگیري افزایش می فرایند را درآنها  بودن

 انگیزش و لذت عاطفه، افزایش با که پروراندمی ارتباط را و خودمختاري ی،شایستگ شامل بنیادین

 است ) معتقد1990میهالی ( ). سیکزنت2003همکاران،  و دارد (شرنف داريمعنی ارتباط درونی

 لذت دهد. همچنینمی نشان را درونی و انگیزش سازيدرونی مسیر در انگیزه نهایی شکل شیفتگی،

 مهم هايجنبه فعالیت از در کامل شدن فعالیت و جذب انجام براي درونی انگیزشفعالیت،  از حاصل

 درونی انگیزش ). کسی که داراي2009و کلوي،  ؛ فوالگا2005، 2008باشند (باکر، می شیفتگی تجربه

 ؛ به1998الیوت،  و شود (هاراکویزمی شیفته انجام کارش و دهدمی نشان عالقه فعالیتش به باالیی است

کند ها افزایش پیدا میهاي فرد براي مواجهه با چالش). همچنین در این روش مهارت2008باکر،  از قلن
 شرایطی که است باور این بر شخص که ) هنگامی1975و بر اساس نظریه تجربه شیفتگی سیکزنتمیهالی (

 نتیجه در و استرس است، هایشحد توانایی از بیش هاییچالش داراي است، فعالیتی مشغول آن در که

 هنوز، اما ،باالست هاي شخصتوانایی نسبت زمانی که حال این با . کندمی تجربه را اضطراب

 این در اما کند ومی تجربه را نگرانی احساس وي باشد، فرد هايتوانایی حد از بیش رو پیش هاي چالش

 رخ شود، شیفتگی برقرار تعادلی فرد هايمهارت ها) ورو (چالش پیش يها فرصت بین که حالتی بین

 از ناشی شده درك چالش که این اول باشد؛می عامل دو از تابعی شیفتگی، تجربه داد.کیفیت خواهد

 و هاچالش چنین که این دوم و باشد فرد هايمهارت و هاتوانایی با در تعادل باید فعالیت، یک

 تجربه، این حالت ). بهترین2004، 1باشند (آساکاوا باالیی نسبتاً سطح در باید ايشده ادراك هاي مهارت

                                                             
1. Asakawa 
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 و هاتوانایی با تعادل در که هاچالش از زیادي يها فرصتشامل  را محیط فرد، که بود خواهد زمانی
 باالیی نسبتاً سطح در هامهارت هم و هاچالش هم که نماید. زمانی درك باشد، شخص هاي مهارت

 هايقابلیت افزایش به تمایل شدیدي بلکه ،برد خواهد لذت لحظه، آن در بودن از تنها نه فرد باشند،

 هايپیچیدگی و خودباوري افزایش جدید، هايمهارت یادگیري طریق از که دارد خود شخصی

  شود. می داده نشان فرد شخصی
ي بهتري ها فرصت، محور است بایبی رویکرد دانشاي  که روش تدریس پنج مرحله در واقع از آنجا

سازي، اکتشاف، توضیح، ها از طریق فعالآموزان براي غلبه بر چالشهاي دانشبراي افزایش مهارترا 
مهارت  و چالش آورد و بر اساس نظریه تجربه شیفتگی تعادلشرح و بسط و ارزشیابی به وجود می

  . خواهد آوردوجود ه فلو (شیفتگی) را ب ) تجربه2009میهالی،  و (ناکامورا
) در افزایش 5Eاي بایبی (وان گفت آموزش مبتنی بر الگوي تدریس پنج مرحلهتدر مجموع می

شود  می بنابراین به روشنی معلوم ؛مثبت داردتأثیر  آموزانشایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی دانش
توانند این الگو را در در تدریس کارگیري این الگو در تدریس بسیار حیاتی است و معلمان می هکه ب

 این، استفاده ازوجود ها بسیار نویدبخش خواهد بود. با گیرند و مطمئن باشند که ثمره آن آموزش رکا هب
اجتماعی  - خودگزارشی، عدم کنترل دقیق بعضی از متغیرها مانند وضعیت اقتصادي  نامه پرسش
یی، محدود گو پاسخ ها به هنگامها، امکانات آموزشی و تربیتی، وضعیت عاطفی و روانی آزمودنی خانواده

از جمله  ،آموزان پسر مقطع متوسطه دوره دوم شهر ماکو با جامعیت پایینکردن نمونه به دانش
با توجه به این بنابراین،  .توانست در نتایج تحقیق مؤثر باشدهاي پژوهش حاضر بود که می محدودیت
نین استفاده از مصاحبه کیفی به شود تعمیم نتایج با احتیاط صورت گیرد و همچها پیشنهاد میمحدودیت

تواند گر و انجام پژوهش در سایر سطوح تحصیلی می، کنترل برخی متغیرهاي مداخلهنامه پرسش جاي
  .شودثر واقع ؤمفید و م
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  منابع
 ) بر5Eیا ( بایبی آموزشی طراحی الگوي تأثیر«). 1397محمودي (فیروز و رحیم بدري گرگري جاهدي، رباب؛ 

 مطالعات و انسانی علوم پژوهشگاه ،کودك و تفکر نامه فصلدو ».ششم پایۀ انآموز دانشانتقادي  تفکر

 .120-97)، 2(9، فرهنگی

نشریه  ».سنجی مقیاس شیفتگی تحصیلی در دانشجویان رواني ها ویژگی«). 1397( و همکاران جلیلی، فرخ رو
 .155-172)، 41(11، ارزشیابی و آموزش

در  شناختی بار و خالقیت میزان بر سنتی و بایبی تدریس روش تأثیر همقایس«). 1394( و همکاران زارع، محمد
 .55-76)، 2(5، ابتکار و خالقیت در علوم انسانی نامه فصل ».درس شیمی

 و تحصیلی اساس شایستگی بر تحصیلی آوري تاب مدل«). 1395بهزادي (ساره  و براتیزهرا  مژگان، منصور، سپاه
 25-44)، 1(7، ختیشنا روانهاي  مدل وها  روش .»شاگرد-معلم رابطه

روش تدریس بایبی در میزان یادگیري و تأثیر « ).1394(  زارعی زوارکیاسماعیل نوروزي و داریوش عزیزي، حسین؛ 
 .39- 55)، 5(3، راهبردهاي شناختی در یادگیري نامه فصلدو  ».انآموز دانشانگیزش پیشرفت تحصیلی 

 نجفی جعفر حسن پاشاشریفی، ترجمه .انسان هاينیرومندي و شادمانی علم مثبت: سیشنا روان ).1391(آلن.  کار،

 .)2004ثنایی، تهران: سخن (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی،  باقر و زند

بایبی و اي  روش مبتنی بر الگوي پنج مرحلهتأثیر  مقایسه«). 1392درتاج (فریبرز و  آبادي خدیجه علیمرادي، مهسا؛ 
ابتکار و خالقیت در  نامه فصل ».ان سال سوم راهنمایی در درس علومآموز دانشسنتی بر خالقیت و یادگیري 

  .19-37)، 1(3، علوم انسانی
) بر انگیزش پیشرفت تحصیلی 5Eاثربخشی روش آموزش بایبی («). 1396( و همکاران زاده، آرزو مهدي

 .67-86)، 9(3، آموزش پژوهی نامه فصل ».انآموز دانش

روش آموزش مبتنی بر الگوي طراحی آموزشی دیک و کري و تأثیر  همقایس«). 1394( و همکاران مهرورز، محبوبه
گیري و ارزشیابی  همطالعات انداز نامه فصل ».آموزان الگوي طراحی آموزشی بایبی بر انگیزش و یادگیري دانش

 .11-30، صص 10، دوره پنجم، شماره آموزشی

حصیلی با در نظر بررسی رابطه بین ادراك شایستگی و پیشرفت ت«). 1397رحمتمند (مرجان ، بهرام و موحدزاده
». شیراز 2ان دختر مقطع متوسطه ناحیه آموز دانششده در  کنندگی خودکارآمدي ادراك گرفتن نقش تعدیل
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Abstract 
The aim of the present study was to determine the effectiveness of education 
based on the Bybee's (5E) instructional design model on students' academic 
competence and academic fascination. The research method was quasi-
experimental (semi-experimental) with pre-test-post-test design. The statistical 
population of the study consisted of 100 second period high school male 
students of Mako in the academic year of 2020-2021, of which 30 were selected 
by multi-stage cluster sampling. DiPerna and Elliott's (1999) Academic 
Competency Assessment Scale (ACES) and Martin and Jackson's (2008) Short 
Form Fascination Scale (FSS) were used to collect data. The experimental 
group was trained in 7 sessions using the five-step teaching method of Bybee 
and the control group was taught in the traditional way. Data were analyzed by 
multivariate analysis of covariance (MANCOVA) in SPSS software. The results 
showed that teaching based on the five-step teaching model of Bayby has a 
positive effect on improving the academic competence (Eta of 26.5%) and 
academic fascination (Eta of 33.1%). Overall, the results of this study showed 
the superiority of teaching based on the five-step teaching model of Bybee (5E) 
in increasing students' academic competence and academic fascination 
compared to the traditional method. 
 
Keywords: Bybee's Five-step Teaching Pattern (5E), Academic Competence, 
Academic Fascination . 
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