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اثربخشی روش آموزش بایبی ( )5Eبر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
حیدر محمدی 1،آرزو مهدی زاده ،2فرحان محمدی ،3اطهر شریفی نجف آبادی ،4نعمت منصوری
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چکیده
بکارگیری صرف روشهای آموزش سنتی ،پاسخگوی نیاز نظام تعلیم وتربیت امروزه نیست؛ در نظامهای آموزش امروزی ،شیوه های جدید و فعال
تدریس در فرایند یاددهی -یادگیری مورد توجه بسیار قرار گرفته است .مطالعه حاضر با هدف روش آموزش بایبی ( )5Eبر انگیزش پیشرفت دانش
آموزان انجام گرفت .مطالعه به روش شبه تجربی انجام شد .جامعه آماری ،شامل کلیه دانش آموزان پسر سال سوم دوره متوسطه اول شهرستان سرپل
ذهاب در سال تحصیلی  1365 -69بود .به روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای ،تعداد 99نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس بود.اعتبار صوری در جامعه آماری برآورد شد و برای سنجش اعتبار
پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامه  0/11برآورد گردید .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخصهای میانگین
و انحراف معیار و آزمون تحلیل کواریانس انجام شد .نتایج نشان داد که میانگین نمرات انگیزش پیشرفت دانش آموزان گروه آزمایش که از الگوی
طراحی آموزشی بایبی برای آموزش آنها استفاده شده بود به شکل معنی دار آماری از گروه کنترل که به شکل متداول آموزش دیده بودند در پس
آزمون ،بیشتر بود( .)p=00001همچنین بین میانگین نمرات گروه های آزمایش و کنترل در آزمون انگیزش پیشرفت تفاوت معنی دار آماری یافت
شد( .)p<0/05با توجه به تاثیر مثبت الگوی طراحی آموزشی بایبی بر افزایش میزان انگیزش پیشرفت دانش آموزان؛ استفاده از این الگو به منظور
افزایش میزان انگیزش پیشرفت دانش آموزان ،پیشنهاد میگردد.
کلید واژه ها  :طراحی آموزشی ،الگوی پنج مرحله ای بایبی ،انگیزش پیشرفت ،دانش آموزان.
. 1کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی؛ دبیر آموزش و پرورش شهرستان سرپل ذهاب ،ایران .
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی ،مدیر مدارس ابتدایی شهرستان قصر شیرین.
 .3دانشجوی پزشکی هسته ای ،دانشکده پیراپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ،ایران
 .4کارشناس ارشد مشاوره شغلی؛ گروه مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی؛ دانشگاه اصفهان؛ ایران.

 .5دانشجوی دکترای ادبیات فارسی ،دانشگاه ازاد اسالمی واحد سنندج ،کارشناس آموزش و برنامه ریزی دانشکده سما واحد
سرپل ذهاب ،نویسنده مسئولnematmansoori126@gmail.com ،

دریافت69/2/3 :
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مقدمه
امروزه دیدگاه بشر از تدریس صرف درکالس درس فراتر رفته و به رویکردها وگرایشهای جدید در عرصه تدریس و معلمی توجه
شده است .این رویکردها سبب میشوند که معلمان با وسعت نظر بیشتری به به تدریس و نقش خود بنگرند و با بهکارگیری آنها ،کیفیت
یادگیری و رشد همه جانبه دانش آموزان را بهبود بخشند(صفوی .)1360،استفاده از این رویکردها و روشهای فعال تدریس مناسب ،باعث
تقویت اعتماد به نفس در دانش آموزان و توجه به تفاوتهای فردیآنان میشود و زمینه را برای نوآوری و ایجاد انگیزه و خالقیت فراهم
میسازد .در چنین رویکردی ،همیاری و فعالیت گروهی جایگزین رقابتهای آموزشی میشود( میلر وپیترسون ،2003 ،1به نقل از مهروز،
علی آبادی ،عبدل و مرادی.)1364،
انتخاب و بکارگیری چنین روشهای تدریسی به قدری مهم و با ارزش است که نظریه پردازان برنامه درسی معتقدند که روش تدریس،
از جمله مؤلفههای اصلی برنامه درسی و از مراحل مهم طراحی آموزشی محسوب میشود و با استفاده از آن ،می توان به اهداف نظام آموزشی
دست یافت(امام ریزی ،نجفی پور و میرشاه جعفری .)2013،در نتیجه به نظر میرسد استفاده از روشهای فعال تدریس و تجهیز کردن معلمان
با روشهای مناسب و فعال یاددهی -یادگیری از کارهای مهم وضروری در امر تعلیم وتربیت است .روشهایی که هدفشان افزایش تعامل،
همکاری و رفاقت بین دانش آموزان باشد( اوکلی ،فلدر ،برنت والحاج.)2004،2
از آنجا که با هر روشی نمیتوان هر موضوعی را تدریس کرد ،بنابراین برای تدریس موضوعات گوناگون ،روشهای تدریس مناسب
الزم است)سوسیاتی ،وینسن تری سیا ،ایسم یایتین .)2015،روشهای آموزشی را میتوان در دو دسته قرار داد :یکی روش آموزشی معلم -
محور 3یا مستقیم و دیگری ،روش یادگیرنده  -محور 4یا غیرمستقیم .منظور از آموزش معلم -محور ،آموزشی است که در آن فعالیتهای
آموزش و یادگیری عمدتأ به وسیله معلم هدایت میشود(گوآچ ،آلوارز و اسپاس .)2010،و روش یادگیرنده  -محور ،آموزشی است که در
آن یادگیرندگان به کمک معلم ،مسئولیت درک و فهم مطالب را خود به عهده میگیرند(کارسلی وآلیپاس.)2014، 5

1- Miler,Piterson
2- Oakley, Felder, Brent, Elhajj.
3- teacher- centered instruction
4- learner- centered instruction
5- Karsli, Alipaşa
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آموزش یادگیرنده محور در رویکرد روانشناسی سازندهگرایی ریشه دارد .نظریه سازندهگرایی بیشتر بر ایجاد و طراحی محیطهای
یادگیری تأکید دارد .محیطهایی که دانش آموز -محور ،مشارکتی ،مبتنی بر تکالیف اصیل و ارزشیابی زمینه ای باشد و با تصورات شناخت
موقعیتی ،آموزش پیوندی ،انعطاف پذیری شناختی و استاد شاگردی شناختی همخوانی داشته باشد(یاسیالغی شراهی ،زارع و
ساریخانی(.)1365
این رویکرد که در عصر حاضر مورد توجه دست اندرکاران تعلیم وتربیت قرارگرفته است ،یادگیری را به صورت خطی در نظر نمیگیرند.
بلکه آنها یادگیری را به شکل یکپارچه و در عین حال پیچیده می بینند که فعالیت ذهنی یادگیرندگان را موجب میشود .در کالس درس
سازندهگرایی ،یادگیرندگان خودشان یادگیری را توسعه میبخشند ،ابداع میکنند و البته مسائلی را که در یادگیری با آن مواجه میشوند،
خالقانه حل میکنند( مرادی ،علی آبادی و درتاج .)1362،روش تدریس بایبی ،از روشهای تدریس یادگیرنده محور ساختنگرایانه به شمار
میرود که توسط کارپلوس و تیر )1699( 1مطرح شد وسپس در اوایل دهه  1610از سوی راجر بایبی اصالح شد(بایبی.)2009،2
چرخه تدریس مورد استفاده در این روش به گونهای است که ابتدا دانشآموزان از طریق یک فعالیت ساده یا بحث درباره آن برانگیخته
و سپس به طور فعاالنه به یادگیری میپردازند(آسیس لی ،یاکل کوین ،تورگات .)2011،3این روش آموزشی بر اساس اصول رشد شناختی
پیاژه در ابتدا شامل سه مرحله کاوش ،اختراع و کشف بود و توسط راجر بایبی برای سازندهگرایی تغییر یافت .این روش تدریس پیامدهای
یادگیری را برای دانش آموزان با سطوح شناختی متفاوت ،افزایش میدهد(والیا .)2012،4روش تدریس بایبی دارای مزایایی بدین شرح است:
یادگیرنده محور؛ فعالیتهای یادگیری معنادار؛ جلوگیری از محفوظات صرف اطالعات؛ جذب وانطباق اطالعات از طریق حل مسئله و کسب
اطالعات ؛ واداشتن یادگیرندگان به فعالیتهای بیشتر و تشویق آنان برای داشتن تفکر انتقادی وخالق)سوسیاتی ،وینسنت ریسیا،ایسمایتن
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.)2015،

6- Karplos,Tayr
7- Bybee
8- AcisliS, Yaclcuin, Turgut
9- Walia
11- Suciati, A. Vincentrisia, Ismiyatin
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الگوی بایبی شامل پنج مرحله به شرح زیر است:
.1

فعال سازی : 1در این مرحله معلم به عنوان مجری آموزش ،دانش پیشین یادگیرنده را ارزیابی میکند و به آنها کمک

میکند که با انجام فعالیت جدید ،هم درگیر مفاهیم جدید شوند و هم برانگیخته شوند(بایبی.)2006،
.2

اکتشاف : 2در این مرحله برای دانش آموزان تجارب اکتشافی فراهم میشود .دانش آموزان از دانش قبلی خود نیز

استفاده می کنند و با استفاده از سئواالت اکتشافی وانجام آزمایش به تعمی دانش قبلی خود می پردازند(بادی،
واتسون،آوباسن.)2003،3
.3

توضیح دادن : 4در این مرحله یادگیرندگان ،درکشان را از مفاهیم توضیح میدهند ومعلم با توضیحات خود میتواند

یادگیرندگان را به یادگیری عمیقتر راهنمایی کند(بایبی.)2006،
.4

شرح و بسط : 5در این مرحله یادگیرندگان مطالب یادگرفته شده را در فعالیتهای جدید به کار میگیرند و تجربههای

قبلی خود را به فعالیتهای جاری پیوند میزنند (بادی وهمکاران.)2003،
.5

ارزشیابی : 9مرحله ارزشیابی ،که فرایند تشخیص مداوم است ،به معلم اجازه میدهد تا درباره میزان درک و فهم

دانشآموزان از مفاهیم و دانش جدید آگاهی پیداکنند(رضوی.)1360،
انگیزش از جمله متغیرهایی است که در نظام آموزشی بسیار مهم تلقی میشود .شاید هدف طراح آموزشی یا یکی از نقشهای کلیدی
مدرسان آموزشی پس از پیشرفت تحصیلی یا حتی قبل از آن توجه به این متغیر باشد .این نقش به ویژه در محیطهای یادگیری نوین تدریس
اهمیت دوجندان پیدا میکند(مالکی .)1362،کلمه انگیزش از دیدگاه نظریه پردازان مختلف معانی متفاوتی دارد ،اما همه روانشناسان در این
نکته که انگیزه عامل درونی است که رفتار شخص را برمی انگیزاند ،اشتراک نظر دارند(براهنی.)1614،
انگیزه و انگیزش غالبأ به صورت مترادف به کار میروند ،ولی میتوان معنای انگیزه را دقیقتر از انگیزش دانست ،بدین صورت که
انگیزش یک تمایل یا گرایش به عمل کردن است ،در حالی که انگیزه به صورت نیاز یا خواست ویژه ای که انگیزش را سبب می شود تعریف
شده است(سیف .)2001،دیوید مک کله لند بر حسب دو مفهوم رقابت و برتری جویی انگیزش پیشرفت را تعریف میکند .به نظر او افرادی

11- Exploring
12- Expanding
13- Boddy, Watson, Aubusson,
14- Elaboration
15- Evaluation
16- Excellence
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که از انگیزه پیشرفت باالیی برخوردارند ،خواهان آن هستند که تالش خود را برای دستیابی به اهداف باال و عالی به کار گیرند و کوششهای
خویش را به منظور ترازهایی از برتری جویی که خود وضع کرده اند به کار بندند(ذکری.)2002،
در توجیه اهمیت وضرورت پژوهش حاضر میتوان گفت که این پژوهش میتواند در درجه اول راهگشایی برای بهبود وضعیت آموزش
درس زبان انگلیسی و متعاقب آن بهبود وضعیت آموزش ویادگیری آن در مدارس باشد .سوء برداشتهایی که در کشور ما از این روش
تدریس وجود دارد و همچنین ضرورت معرفی روشهای جدید تدریس که میتوانند راهگشای بعضی از مسائل نظام آموزشی کشور باشند،
مهمترین دالیلی هستند که اهمیت وضرورت پژوهش حاضر را توجیه میکنند .نظام آموزشی کشور راهی بس دشوار برای به کارگیری فن
آوریهای نوین آموزشی را در پیش رو دارد .نشان دادن جنبه های عملی روشهای نوین تدریس میتواند معلمان را در کنار زدن حصارهای
تعصب وکهنهپرستی در تدریس و یاددهی مدد رساند و دانشآموزان را به سوی آیندهای روشن وجامعه یادگیری فردا رهنمون سازد.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد محققان دیگر نیز درزمینه روشهای نوین و فعال تدریس تحقیقاتی را انجام داده اند؛ از جمله:
عزیزی ،نوروزی وزارعی زوارکی( )1364مطالعه ای تحت عنوان تأثیر روش تدریس بایبی در میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان انجام دادند .یافتههای این پژوهش نشان داد که میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که با استفاده از روش
تدریس بایبی آموزشدیده بودند بیشتر از گروه سخنرانی بود .مهرورز وهمکاران ( )1364به مقایسه تأثیر روش آموزش مبتنی بر الگوی
طراحی آموزشی دیک و کری و الگوی طراحی آموزشی بایبی بر انگیزش ویادگیری دانش آموزان پرداختند .براساس نتایج بهدست آمده
روش مبتنی بر الگوی بایبی و الگوی دیک و کری تفاوتی در میزان تأثیر بر انگیزش ندارند ،اما بین این روشهای آموزشی از نظر میزان
یادگیری تفاوت معنیداری وجود دارد و روش مبتنی بر الگوی بایبی بر یادگیری دانشآموزان اثربخشتر است.
خفته دل( )1362در پژوهشی با عنوان مقایسه روش تدریس همیاری با روش تدریس بایبی بر پیشرفت تحصیلی و مهارت های اجتماعی
دانش آموزان پسر در درس علوم تجربی پرداخت که نتایج تحقیق نشان دادمیانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی که با روش بایبی
آموزش دیده بودند بیشتر از میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزانی بود که با روش تدریس همیاری آموزش دیده اند.
مالکی( )1362پژوهشی با هدف بررسی تأثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه و پنج مرحلهای بایبی در آموزش مبتنی بر شبکه بر انگیزش
پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام داد .نتایج نشان داد بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی بایبی آموزش
دیدهاند و دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیدهاند ،تفاوت معناداری وجود داشت و انگیزش پیشرفت تحصیلی
دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی پنج مرحلهای بایبی آموزش دیده بودند ،نسبت به دانشجویانی که با الگوی گانیه آموزش دیده
بودند ،بیشتر بود.
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مالکی ،علی آبادی( )1316در پژوهش خود با عنوان تأثیر الگوی طراحی آموزشی گانیه و پنج مرحله ای بایبی بر آموزش مبتنی بر شبکه،
بر یادگیری ،یادداری ،انگیزش پیشرفت دانشجویان به مقایسه تأثیر الگوی بایبی و گانیه پرداخت .یافته های پژوهشی حاکی از آن بود که
میزان یادگیری ،انگیزش پیشرفت تحصیلی و یادداری دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی بایبی آموزش دیده بودند به طور معنی
داری بیش از دانشجویانی بود که با الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیده بودند.
حیدری( )1314در پژوهشی به مقایسه تأثیر دو روش بایبی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخت و به این نتیجه رسید که
میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متوسط که با روش بایبی آموزش دیدند بیشتر از دانش آموزان قوی وضعیف بود .اما تفاوت معنی داری
بین میانگین های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان قوی و ضعیفی که با روش بایبی آموزش دیدند و دانش آموزان قوی وضعیفی که با روش
سنتی آموزش دیدند ،مشاهده نشد.
کارسلی و آلیپاسا  ) 2014( 1در پژوهشی که در مورد اثربخشی مدل بایبی در بین دانش آموزان انجام دادند ،به این نتیجه رسیدند که
استفاده از مدل بایبی باعث افزایش انگیزش پیشرفت دانش آموزان در فعالیتهای کالسی میشود و توانایی فعال بودن آنها را در یادگیری
افزایش میدهد.
تیاگی وورما )2013( 2در تحقیقی با عنوان تأثیر تدریس ساختن گرایی در موفقیت های علمی دانش آموزان ابتدایی بیان کردند که
ساختن گرایی رویکردی فلسفی آموزشی است که در آن دانش آموزان به طور فعال در یادگیری شرکت میکنند ،یا به عبارتی بهتر ،دانش
خود را می سازند و به نتایج معتبری دست می یابند .تونا وکاکار )2013( 3در پژوهشی با عنوان تأثیر مدل یادگیری پنج مرحله ای بایبی در
آموزش مثلثات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و نگهداری اطالعات شان نشان دادند که نمرههای دانش آموزان گروه آزمایش ،در
موفقیت تحصیلی و پایداری دانش مثلثاتی آنان باالتر از دانش آموزان گروه کنترل بود.
ارگین )2012( 4در تحقیقی با عنوان "رویکرد ساختنگرایی بر مبنای مدل بایبی و استفاده از آن در فیزیک "در مورد مدل بایبی به این
نتیجه رسید که چون دانش آموزان نقش فعالی در این الگو دارند ،به طور جدی از آن استفاده میکنند و این روشی اثربخش در یادگیری
است.

17- Karsli, F, Alipaşa
18- Tyagi, Verma,
19-Tuna, A.; Kacar
21- Ergin
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گوپال )2006( 1در پژوهشی با عنوان "تأثیر تلفیق الگوی آموزش پنج مرحله ای بایبی تکنولوژی در درس فیزیولوژی و روانشناسی" به
مقایسه تأثیر الگوی بایبی و سنتی پرداخت و به این نتیجه رسید که انگیزش پیشرفت در یادگیری مفاهیم و تعامل در دانش آموزانی که با
روش پنج مرحله ای بایبی آموزش دیده بودند ،بیشتر از گروهی بود که با روش سنتی آموزش دیده بودند.
هیو جان ) 2009( 2در تحقیقی با عنوان تأثیر یادگیری مشارکتی بر انگیزش  ،استفاده استراتژی یادگیری و یادگیری گرامر در بین
یادگیرندگان زبان انگلیسی در کشور تایوان به این تیجه رسی که استفاده از رویکرد مشارکتی تأثیر بسیار زیادی بر انگیزش دارد.
پسیانو )2002( 3معتقد است که بکارگیری رویکرد ساختنگرایی به تعامل بیشتر یادگیرندگان منجر میشود که همین امر افزایش رضایت
و انگیزش آنها را در پی دارد.
بایبی ،تایلر ،کاردنر ،اسکاتر و پاول )2009( 4در تحقیقی با عنوان مدل آموزشی بایبی :اصول واثربخشی عنوان می کند که استفاده از این
الگو راهبردهای تدریس مختلف را به هم پیوند میدهد .همچنین با توجه به اینکه الگوی پنج مرحله ای بایبی الگوی یادگیرنده محور و
برگرفته از رویکرد ساختنگرایی است .نتیجه پژوهش نشان داد رویکرد ساختنگرایی باعث افزایش انگیزه و یادگیری میشود.
ایندر حالی است که در تحقیق ملتون  ،زینسی ،لئونارد ،پیک وتوماس )2003( 5در پژوهشی با عنوان" مقایسه روش آموزش مبتنی بر
رویکردساختنگرایی و رویکرد رفتارگرایی در آموزش روانی -حرکتی" بیان کردند که تجزیه وتحلیل نمرات نشان داد که تفاوت معنی
داری بین دو گروه وجود ندارد .تجزیه وتحلیل نمره های ارزشیابی برتری مشخصی را برای آموزش مبتنی بر رویکرد رفتاری نشان داد .این
مطالعه روند فعلی تغییر آموزش از روش رفتارگرایی به روش آموزش ساختنگرایی ،برای انجام کارهای روانی -حرکتی را پشتیبانی نمیکند.
با این حال ترجیحات قطعی دانش آموزان برای تدریس به روش رفتارگرایی وجود دارد .همچنین ماریاناکیز و آرتمیوس )2006( 9نشان داده
شد که الگوهای طراحی آموزشی مبتنی بر نظریههای رفتارگرایی وشناختگرایی میتوانند مناسبتر از نظریههای ساختنگرایی باشند .با
مرور پژوهشهای انجام شده و نتایج ضد و نقیض در زمینه روش تدریس بایبی مشاهده میشود که هیچ پژوهشی به بررسی تأثیر روش تدریس
بایبی بر میزان انگیزش پیشرفت در درس زبان انگلیسی انجام نشده است؛ پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سئوال استکه آیا بین
میزان انگیزش پیشرفت دانش آموزانی که با الگوی طراحی آموزشی بایبی آموزش دیده اند با دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش

21- Gopal
22- Hui - Chuan
23- Picciano
24- Bybee,, Taylor, Gardner, Scoter, Powell.
25- Melton, B.; Zience, Leonard, Pick, Thomass,
26- Maryannakis, Artemios
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دیده اند تفاوت وجود دارد؟ به این منظور هدف از اجرای این پژوهش ،بررسی تأثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی(  (5Eبر انگیزش پیشرفت
دانش آموزان در درس زبان انگلیسی بود .بر طبق هدف پژوهش فرضیه پژوهش عبارت است از:
-

بین میزان انگیزش پیشرفت دانش آموزانی که با الگوی طراحی آموزشی بایبی آموزش دیده اند با دانش آموزانی

که با روش سنتی آموزش دیده اند تفاوت وجود دارد.
روش شناسی تحقیق
مطالعه حاضرر از لحا هدف ،کاربردی و از لحا ماهیت ،شربه تجربی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و گروه کنترل میباشد .جامعه
مورد مطالعه شرامل کل دانشآموزان پسرر سرال سروم دوره متوسرطه اول شهرستان سرپل ذهاب در سال 1365 - 69میباشند .جامعه مذکور
دارای  2139عضررو بود که از بین آنها  99نفردر قالب  2کالس به صررورت تصررادفی خوشررهای چند مرحلهای انتخاب شرردند .انتخاب به این
صرورت بود که از فهرسرت مدارس متوسرطه اول شهرستان 2 ،مدرسه و از هر مدرسه یک کالس پایه سوم به صورت تصادفی ساده انتخاب
گردید .از این  2کالس 33 ،دانشآموز در گروه آزمایش و  33نفر در گروه کنترل به صورت تصادفی گمارش شدند .هر دو گروه همزمان
وقبرل از دخرالت متغیر مسرررتقل الگوی آموزشررری بایبی در زمینه یادگیری مورد پیش آزمون قرارگرفتند .در این مطالعه هوش را میتوان به
عنوان متغیر تعدیل کننده محسوب کرد .هر چند کنترل تمام عوامل تهدید کننده اعتبار یک پژوهش در علوم اجتماعی وتربیتی مشکل است
ولی اقداماتی نظیر عامل آزمون ،احتمال انتشار یا تقلید عمل گروه آزمایش و گروه کنترل برای حذف متغیرهای مزاحم به عمل آمده است.
برای گروه آزمرایش از الگوی طراحی آموزشررری برایبی و برای گروه کنترل توسرررط معلم زبران انگلیسررری ،آموزش کترب مربوطه به روش
متداول(سرنتی) ،طی 12جلسره تدریس شرد .پژوهش از مهر ماه شروع شد وطول مدت اجرای پژوهش حدود  3ماه طول کشید ودر هر هفته
1جلسه 90دقیقه ای دانش آموزان تحت آموزش قرار گرفتند.
ابزار اصررلی گردآوری داده ها در این پژوهش ،پرسررشررنامه انگیزش پیشرررفت( )AMTهرمنس بود .که هرمنس( ،1690به نقل از شرراه
میرزایی )1361،آن را برمبنای دانش نظری وتجربی موجود درباره نیاز به پیشرررفت و با بررسرری بیشررتر پژوهش های مربون به آن تهیه کرد.
هرمنس برای نوشرتن سرئواالت پرسرشرنامه انگیزش پیشررفت ده ویژگی که افراد دارای انگیزش پیشررفت باال را از افراد با انگیزش پیشرفت
پایین متمایز می کند .به عنوان مبنا و راهنما برای انتخاب سرئواالت برگزیده است .ابتدا وی62سئوال برای پرسشنامه تهیه کرد و در نهایت بر
اسراس ضریب همبستگی که بین هرسئوال و رفتار پیشرفت گرا به دست آورد 26،سئوال جند گزینه ای را به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزش
انتخاب نمودند .از آنجا که هرمنس سرئواالت این پرسرشرنامه را بر اساس پژوهش های قبلی درباره درباره انگیزش پیشرفت نوشته است و در
نهایت ضرریب همبستگی هر سئوال را با رفتارهای پیشرفت گرا محاسبه کرده است ،از این رو آزمون دارای روایی می باشد و این آزمون را
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بر روی نمونه 100نفری متشرکل از از(400دختر و 400پسرر) اجرا کرده و ضرریب همبسرتگی که برای سرئواالت پرسشنامه گزارش شده به
ترتیب سئواالت پرسشنامه در دامنه ای از  0/59تا 0/3می باشد.
آبگینی فرد در سررال 1312در تحقیقی که با گروه 210نفری دانش آموزان دختر سررال سرروم دبیرسررتان انجام داد  ،برای محاسرربه پایایی
آزمون انگیزش پیشررفت تحصریلی هرمنس از دو روش آلفای کرانباخ و بازآزمایی استفاده کرد .ضریب پایایی محاسبه برای پرسشنامه0/14
به دسرت آمد .با اسرتفاده از روش بازآزمایی بعد از 3هفته پرسرشرنامه مجددب به دانش آموزان داده شرد و ضریب پایایی به دست آمده با این
روش نیز در حد 0/12به دست آمد .در این تحقیق برای سنجش اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ اعتبار پرسشنامه 0/11
برآورد گردید پس از اتمام جلسررات در هر دو گروه پسآزمون یادگیری اجرا شررد .داده ها با اسررتفاده از آماره های توصرریفی شررامل
میانگین و انحراف معیار و آزمون تحلیل واریانس و به کمک نرمافزار  ،SPSS21مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
روش اجرای پژوهش
گام اول؛ فعال سازی  :این مرحله برای جلب توجه کالس به موضوع مورد آموزش و ایجاد هیجان و افزایش یادگیری در فراگیران
طراحی شد .ابتدا از دانش آموزان خواسته شد تا با نگاه کردن به تصاویر هر شماره معانی کلماتیکه زیرشان خط کشیده شده است بنویسند.
در پایان معانی کلمات داده شده توسط افراد در کالس خوانده میشد و معانی مختلف مورد بررسی قرارگرفت .اگر معنی ارائه شده مطابق
با واژه جدید نبود ،معلم با راهنمایی و هدایت به بچه ها کمک میکرد تا معنی اصلی را به دست آورند.
گام دوم؛ اکتشاف :معلم چند سئوال را روی تابلو می نوشت و به دانش آموزان کمک میکرد تا نکته گرامری درس را از طریق مثالها
کشف کنند.معلم از مثال های کتاب استفاده میکرد و به تدریج مثالهای خارج از کتاب را هم ارائه می داد .سپس تصاویر آموزشی را ارئه
میداد و از آن ها خواست یک جمله آزاد و دلخواه در باره تصاویر مذکور بنویسند .دانش آموزان مختار بودند با تصاویری که به آن ها داده
شد خودشان تازه ها را کشف کنند .سپس از آن ها خواسته شد جملهها را بخوانند .گام سوم؛ توضیح :در این مرحله معلم رشته کار را به
دست دانش آموزان داد .از آن ها خواست برای کار و فعالیت هاییکه انجام داده اند توضیح منطقی و مستدل ارائه کنند.دربخش مکالمه؛ که
به صورت نوشتن آزاد چند پرسش و پاسخ را در قالب یک مکالمه بر روی برگه هایی بنویسند و بعد آنها را با دوستان خود رد و بدل کنند.
معلم یک نمونه ارائه داد سپس بچه ها شروع به ساختن مکالمات جدید کردند.
گام چهارم؛ شرح و بسط :در این مرحله به دانش آموزان کمک شد تا خودشان مشکالت را حل کرده وبا استفاده از منابع مختلف
اطالعات خود را گسترش و بسط دهند .به طورمثال؛ در بخشآموزش صدای کلمات؛ ابتدا معلم چند واژه را تلفظ می کرد سپس از بچه ها
خواسته شد تا به صورت آزاد و داوطلبانه کلماتی را که فکر می کنند دارای این صداها هستند و قبأل خوانده اند بیان کنند.
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گام پنجم؛ ارزشیابی :استفاده از کلمات آخر درس برای ساختن جمله و پاراگراف؛ در این جلسه کلمات آخر درس با بچه ها مرور
شدند.جمالت ناقص که یک کلمه یا بیشتر از آنها حذف شده بود به بچه ها داده می شد وآنها باید آن را کامل می کردند .و باید دانش

آموزان به تنهایی تکلیف مربوطه را انجام می دادند ومورد ارزشیابی قرار میگرفتند.
یافته های پژوهش
جدول :1آمار توصیفی پیش آزمون
محتوای آزمون

زمان

گروه

تعداد

میانگین

فصول مربون به

پیش

انحراف

میانگین خطای معیار

معیار

محتوای مورد آموزش

آزمون

آزمایش

33

19/10

2/50

9/30

کنترل

33

15/10

2/62

1/59

همانگونه که در جدول  1آمده است نمونه پژوهش حاضر شامل دو گروه کنترل و آزمایش می باشد که گروه کنترل دارای میانگین
 ،15/10انحراف معیار  2/62و میانگین خطای  1/59و گروه آزمایش دارای میانگین  ،19/10انحراف معیار  2/50و میانگین خطای 9/30
میباشد که از این داده ها می توان نتیجه گرفت که بین نمرات پیش آزمون گروه آزمایش و کنترل اختالف چندانی نمی باشد.
جدول :2آمار توصیفی پس آزمون
محتوای آزمون

زمان

گروه

تعداد

میانگین

فصول مربون به

پس

محتوای مورد آموزش

آزمون

انحراف

میانگین خطای معیار

معیار
آزمایش

33

22/93

2/23

4/66

کنترل

33

15/30

4/04

19/35

همانگونه که در جدول  2آمده است نمونه پژوهش حاضر شامل دو گروه کنترل و آزمایش می باشد که گروه کنترل دارای میانگین
 ،15/30انحراف معیار  4/04و میانگین خطای  19/35و گروه آزمایش دارای میانگین  ،22/93انحراف معیار  2/23و میانگین خطای 4/66

اثربخشی روش آموزشی بایبی بر انگیزش ...
میباشد که از این دادهها میتوان نتیجه گرفت که میانگین آزمون نمرات دانش آموزانی که با استفاده از روش تدریس بایبی آموزش دیده
اند خیلی بیشتر از میانگین دانش آموزان گروه کنترل است.
فرضیه پژوهش :بین میزان انگیزش پیشرفت دانش آموزانی که با الگوی طراحی آموزشی بایبی آموزش دیده اند با دانش آموزانی که با روش
سنتی آموزش دیده اند تفاوت وجود دارد.
جدول  :3آزمون پیش فرض همگنی ضرایب رگرسیون در متغیر انگیزش پیشرفت
منبع تغیرات

مجموع
مجذورات

درجه

مقدار F

میانگین

آزادی

سطح معناداری

مجذورات

پیش آزمون

123/143

1

123/143

1/539

0/006

گروه آزمایش

151/11

1

151/11

1/913

0/200

تعامل گروه

0/000

1

0/000

0/000

61/0

خطا

1913/114

19

101/152

با توجه به نتایج جدول  3نتایج آزمون همگنی ضرایب رگرسیون عامل انگیزش پیشرفت گزارش شده است  .جون مقدار( )Fمحاسبه شده
( p<%5؛ ( F )0/000برای تعامل گروه و پیش آزمون در سطح کمتر از  5درصد معنی دار نیست ،بنابراین داده ها از فرضیه همگنی شیبهای
رگرسیونی پشتیبانی میکند واین فرضیه پذیرفته میشود .نرمال بودن این متغیر با آزمون کولوموگروف اسمیرنف محاسبه و این پیش فرض
هم تأیید شد.

جدول  :4آزمون بررسی نرمال بودن توزیع متغیرانگیزش پیشرفت
متغیرها

تعداد

میانگین

انگیزش پیشرفت

99

14025

انحراف
معیار
3/90

آماره
کولموگروف
00113

سطح معنی داری
00094
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جدول  :5آزمون پیش فرض همگنی ضرایب رگرسیون در متغیر یادگیری
منبع تغیرات

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین

مقدار F

مجذورات

سطح
معناداری

مجذور
اتا

گروه

190/104

1

190/104

9/441

0/01

0/206

پیش آزمون

334/619

1

334/619

12/553

0/002

0/336

واریانس خطا

110/229

41

2/41

کل

231/114

51

با توجه به نتایج جدول  5پس از تعدیل نمرات پیش آزمون ،اثر معنی دار آموزش با استفاده از الگوی تدریس بایبی در انگیزش پیشرفت
تحصیلی در بین آزمودنی ها وجود داشت ) Eta=0/211 ، F= 9/441 ، p<0/01( .بنابراین می توان گفت که" :بین میزان انگیزش پیشرفت
دانش آموزانی که با الگوی طراحی آموزشی بایبی آموزش دیده اند با دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش دیده اند تفاوت وجود
دارد" (.)p < 0005

بحث و نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین نمرات دانش آموزان در میزان انگیزش پیشرفت گروه کنترل و گروه آزمایش تفاوت معنادار وجود دارد
و این تفاوت به سود گروه آزمایش است .در این تحقیق فرضیه پژوهش "بین میزان انگیزش پیشرفت دانش آموزانی که با الگوی طراحی
آموزشی بایبی آموزش دیده اند با دانش آموزانی که با روش سنتی آموزش دیده اند تفاوت وجود دارد" مورد تأیید قرار گرفت.
همانطور که در بررسی تحقیقات صورت گرفته مشخص شد روش سازندهگرایی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی بایبی نقش مهمی
در افزایش میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد (عزیزی وهمکاران (،)1364خفته دل(،)1362مالکی(،)1362مالکی ،علی
آبادی(،)1316کارسلی و آلیپاسا(، )2014تیاگی وورما( ،)2013تونا وکاکار( ،)2013ارگین(، )2012گوپال( ،)2006هیو جان( ،)2009بایبی،
تایلر ،کاردنر ،اسکاتر و پاول( ))2009که نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای صورت گرفته همسو میباشد .دلیل این تفاوت در افزایش

اثربخشی روش آموزشی بایبی بر انگیزش ...
میزان انگیزش پیشرفت وموفقیت در عملکرد تحصیلی را میتوان چنین تحلیل کرد :از آنجا که روش تدریس بایبی در زمره رویکرد
سازندهگرایی قرار میگیرد ،لذا تأکید این رویکرد بر فعال نگهداشتن یادگیرندگان در طی فرایند یادگیری است.
مراحل پنج گانه بایبی (فعال سازی؛ اکتشاف؛ توضیح؛ شرح و بسط و ارزشیابی) به نوعی است که دانش آموزان را در یادگیری مطالب
درسی بیشتر درگیر میکند و باعث انگیزش بیشتر میشود یادگیری عمیقتر و پایدارتر صورت گیرد و میزان یادگیری در دانش آموزان
افزایش یابد .جو این کالسها فرصت کشف فعال ،کاوشگری و آزمایش را در اختیار دانش آموزان قرار میدهد .مطابق با رویکرد یادگیری
شناخت گرایی وساختن گرایی اگر یادگیری به صورت معنی دار صورت بگیرد میزان یادگیری افزایش پیدا میکند .این روش تدریس بیان
می کند که باید در زمان یادگیری طرحواره های مرتبط با موضوع یادگیری فعال شده و از حافظه بلند مدت به حافظه کوتاه مدت(فعال)
آورده شود؛ که با انجام این عمل یادگیرنده میتواند موضوعات جدید را به موضوعات و طرحواره های قبلی خودش ربط داده و میزان
یادگیری در آنها افزایش یابد(امام ریزی وهمکاران.)2013،
نتایج پژوهش حاضر با نتایج ماریاناکیز( )2006و ملتون وهمکاران(،)2003مهرورز وهمکاران( ،)1364حیدری( )1314ناهمسو بود.
تحقیق ماریاناکیز( )2006نشان داده شد که الگوهای طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه های رفتارگرایی وشناختگرایی میتوانند مناسبتر از
نظریههای ساختنگرایی باشند .همچنین ملتون وهمکاران( )2003در پژوهشی با عنوان" مقایسه روش آموزش مبتنی بر رویکردساختنگرایی
و رویکرد رفتارگرایی در آموزش روانی -حرکتی" بیان کردند که تجزیه وتحلیل نمرات نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود
ندارد .تجزیه وتحلیل نمره های ارزشیابی برتری مشخصی را برای آموزش مبتنی بر رویکرد رفتاری نشان داد .این مطالعه روند فعلی تغییر
آموزش از روش رفتارگرایی به روش آموزش ساختن گرایی ،برای انجام کارهای روانی -حرکتی را پشتیبانی نمیکند ..دلیل این تضاد این
است که این دو محققین در تحقیق خود به رویکرد ساختن گرایی بدون ساختار وبدون هیج طراحی از قبل می نگریستند .در صورتی که
الگوهای ساختنگرایی به ویژه الگوی پنج مرحله ای بایبی؛ الگویی فعال ویادگیرنده محور است که نیاز به برنامه ریزی و طراحی دقیق دارد.
طبق نتایج پژوهش های یاد شده و نتایج به دست آمده از این پژوهش ،به کارگیری الگوی طراحی آموزشی بایبی در تدریس نه تنها
باعث افزایش یادگیری وانگیزش پیشرفت تحصیلی میشود ،بلکه باعث افزایش روحیه کاوشگری ،مشارکت و هم فکری گروهی در بین
آنان می شود .بنابراین طراحان آموزشی ومعلمان طبق مراحل آموزش الگوی بایبی باید تالش کنند تا دانش آموزان را با مسائل مختلف روبرو
سازند و برای این منظور در ابتدای تدریس ،دانش آموزان را دجار حیرت وسردرگمی کنند ،یعنی آنها را در موقعیت های نامعین وابهام انگیز
قرار دهند .معلمان سپس باید فرصت دهند تا دانش آموزان به بررسی موقعیت نامعین و تعریف مسئله بپردازند و به طور منظم وفکورانه درباره
مسئله تحقیق کنند.
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درکل با توجه به یافته های این پژوهش وسایر پژوهش های همسو با این پژوهش متأسفانه هنوز در بسیاری از مدارس ،مؤسسهها و
دانشگاه ها رویکرد سنتی مورد استفاده قرار می گیردد و این در حالی است که رویکرد آموزش الگوی بایبی دارای توانمندی ها ومزایا وحتی
معایبی است که الگوهای سنتی پاسخگو به آنها نیست .بر همین اساس پیشنهاد میشود:
-

رعایت اصل جلب توجه یادگیرندگان در جریان آموزش

-

رعایت اصل فعال بودن یادگیرنده در جریان آموزش

-

رعایت نقش تسهیل گری برای معلم در جریان آموزش

-

تعامل هرجه بیشتر یادگیرندگان ومعلمان در جریان آموزش

اثربخشی روش آموزشی بایبی بر انگیزش ...
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