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چکیده
هدف :هدف پژوهش بررسی تأثیر روش تدریس بایبی در میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بوده است.
روش :پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی با طرح پیشآزمون – پسآزمون دو گروهی بود .جامعهی آماری این پژوهش
شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان کبودرآهنگ بودند که در سال تحصیلی  39-39مشغول به
تحصیل بودند .حجم نمونه این پژوهش  92نفر بود که با روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شد و بهطور
تصادفی در دو گروه آزمایش ( 41نفر) و کنترل ( 41نفر) جایگزین شد .ابزار مورداستفاده در این پژوهش آزمون محقق
ساخته میزان یادگیری و پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس بود .برای تعیین روایی آزمون محقق ساخته
یادگیری از نظر متخصصان استفاده شد ک ه روایی صوری آزمون مورد تأیید قرار گرفت و جهت تعیین پایایی آزمون از
روش کودر و ریچاردسون استفادهشده است که پایایی این آزمون با این روش  0/93به دست آمد .برای تعیین روایی
پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی از ضریب همبستگی بین سؤاالت استفادهشده است که روایی همسانی درونی که
برای سؤاالت گزارششده به ترتیب سؤاالت پرسشنامه در دامنهای از  0/79تا  0/9میباشد ،پایایی محاسبهشده برای این
پرسشنامه نیز با دو روش آلفای کرانباخ و بازآزمایی به ترتیب  0/21و  0/29بهدستآمده است .برای تجزیه و تحلیل
دادهها از تحلیل کوواریانس استفادهشده است.
یافتهها :یافته های 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.
نتیجهگیری :پژوهش حاضر نشان میدهد که روش تدریس بایبی میتواند میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان را بهبود بخشد.
کلیدواژهها :روش تدریس بایبی ،میزان یادگیری ،انگیزش پیشرفت تحصیلی
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مقدمه
آرزوی دیرینه هر جامعه ی پیشرفت و تعالی افراد آن جامعه و داشتن شهروندانی فرهیخته و
اندیشمند است .بدیهی است که هر پیشرفتی در زمینههای مختلف ازجمله فرهنگی ،اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی مستلزم داشتن افرادی متفکر ،خالق و نقاد است که بتواند تصمیمات درست را
اتخاذ نماید و برنامهریزی صحیحی داشته باشد که این منوط به وجود نظامهای آموزش و پرورش
فعال و پویاست .پس به جرأت میتوان گفت که هر پیشرفتی از نظام کارآمد و صحیح آموزش و
پرورش جوامع نشأت میگیرد و این مهم به عوامل متعددی ازجمله تغییر شیوهها و الگوهای تدریس
در جهت استفاده از روشهای نوین و فعال بستگی دارد (یزدانپور ،یوسفی و حقانی.)4922 ،
در روند انتخاب روشهای تدریس مناسب معلمان نقش بسزایی دارند و الزم است آنها برای
تدریس ،روشهایی را به کار ببرند تا دانشآموزان به صورت فعال و متفکرانه در فرآیند یادگیری
دخالت کنند .معلمان اگر با اصول و مبانی تعلیم و تربیت ،با ویژگیهای فراگیران و نیازهای آنان و
روشها و فنون تدریس آشنایی نداشته باشند هرگز قادر نخواهند بود به عنوان سازندگان جامعه
ایفای نقش کنند و دانش آموزان را برای برخورد با شرایط مختلف زندگی و موقعیتهای جدید که
روبهرو میشوند ،آماده کنند (شعبانی .)4929 ،شیوههای آموزش سنتی ،بهدلیل عدم طرح
موضوعات بحثبرانگیز ،محیط آموزشی ماللآوری را ایجاد میکنند در آموزش سنتی به یادگیری
عمیق و معنادار که بتواند منجر به رشد شخصیت دانشآموز شود و او را در حل مشکل یاری دهد
کمتر توجه میشد و با آموزش سطحی هدف های اصلی آموزش و پرورش که همان یادگیری عمیق
و اثربخش است تحقق نمییافت (میرزابیگی4920 ،؛ به نقل از زمانی .)4921 ،برای پر کردن این
شکاف و فقدان ،میتوان با روشهای تدریس مبتنی بر خالقیت مانع از غلبه این روشهای
سطحینگر شد .در مقابل روشهای تدریس سنتی ،روشهای دیگری وجود دارد که در آنها
برخالف روشهای تدریس غیرفعال ،دانشآموزان بیشتر فعالیت دارند و قسمت اعظم کار آموزش و
تدریس را خود بر عهده میگیرند .در واقع یک تعامل چند سویه بین دانشآموزان و معلم و
دانشآموزان با یکدیگر وجود دارد .ایجاد چنین محیطهای است که سبب پیشرفت تحصیلی در
دانشآموزان میشود (شعبانی.)4929 ،
شناخت و بهرهگیری از روشهای نوین و فعال تدریس از مسائل بسیار مهم است که باید به آن
پرداخته شود (شعبانی .)4929 ،امروزه شیوههای جدید و فعال در یادگیری نقش اساسی را بر عهده
دارند ،اما این شیوهها باید بهگونهای بهکار گرفته شوند که دانشآموزان به جای ذخیرهسازی اصول و
مطالب علمی ،درگیر مسائل اصلی زندگی شوند و مشکالتی را که با زندگی واقعی آنان مرتبط است
یاد بگیرند؛ زیرا روشهای تدریس ابتکاری و منطبق با زندگی ،موقعیت آموزشی را جذابتر و رغبت
و تالش فراگیران را در یادگیری افزونتر میکند (میرز.)4991 ،
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هر چند ما شاهد استفاده از انواع مختلف روشهای تدریس در دروس مختلف هستیم ،باوجوداین
مشاهدات نشان می دهد که در نظام آموزشی کشور ما در بیشتر مدارس ،تدریس به معنایی انتقال
معلومات از ذهن معلم به ذهن شاگرد است .باید این حقیقت را پذیرفت که امروز دیگر بعضی از
روشهای تدریس  70سال پیش کارایی و سودمندی خود را از دست دادهاند و با پایبندی و تعصب
در به کار بردن این روشها ،نمیتوان دانشآموزان را برای دنیای متحول و پویای آینده مهیا نمود
زیرا با این روشها ذهن دانشآموزان انباشته از مطالبی میشود که به صورت طوطیوار آموختهاند و
کاربردی در زندگی روزمره شان ندارد .بسیاری از معلمان هدف از تدریس را پر کردن ذهن
دانشآموزان از معلومات میدانند و در فرآیند آموزش و پرورش به تواناییهایی که یک انسان در
برخورد با جامعه به آن نیازمند است نمیپردازند.
متخصصین تعلیم و تربیت در تالش برای بهرهگیری از سودمندترین روشها ،در راستای
یادگیری بهتر و عمیقتر ،ضمن مخالفت با تعاریف قبلی تدریس به روشهایی تأکید دارند که در آن
دانشآموزان نقش عمده ای در جریان یادگیری بر عهده داشته و در اتخاذ روشها و انتخاب هدفها
با معلم همکاری میکنند .روش تدریس بایبی از جمله روشهای است که متخصصین آموزشی بر
آن تأکید دارند.
روش تدریس بایبی ،روشی مؤثر برای فعال ساختن یادگیرندگان در فرآیند یادگیری است که در
اوایل دههی  4320از سوی راجر بایبی 4مطرح شد (اسپنس .)9001 ،9چرخه تدریس مورد استفاده
در این روش بهگونهای است که ابتدا دانشآموزان از طریق یک فعالیت ساده یا بحث درباره آن
برانگیخته و سپس بهطور فعاالنه به یادگیری میپردازند ،معلم نیز دانشآموزان را به گونهی هدایت
میکند که ضمن شرکت در فعالیتهای گروهی به جستجو و کاوش بپردازند .فعالسازی ،جستجو و
اکتشاف ،تشریح و تبیین ،شرح و بسط و ارزشیابی مراحل پنجگانهای هستند که شالوده این روش را
تشکیل میدهند (ادیب نیا )4923 ،که این مراحل به شرح زیر است:
مرحله اول – فعالسازی :3در این مرحله معلم باید کاری کند که دانشآموزان با موضوع مورد بحث
درگیر شوند و با توجه تمام ،به سمت آن جذب شوند و به آن عالقه نشان دهند .اینجاست که
آموختههای قبلی دانشآموزان آشکار میشود و بر اساس آن ،با موضوع جدید درگیر میشوند.
راههای زیادی برای درگیر کردن شاگردان وجود دارد از جمله نشان دادن یک تصویر ،گفتن یک
داستان ،طرح یک سؤال ،اجرای یک نمایش ،بردن شاگردان به بیرون از کالس و نشان دادن
پدیدهها به آنان .اگر این مرحله از کار به خوبی انجام شود و شاگردان به موضوع عالقمند شوند بقیه
مراحل را خودبهخود دنبال میکنند و کار معلم آسان خواهد شد.
1. Roger bybee
2. Spence
3. Engagement
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مرحله دوم – جستوجو و اکتشاف :1در این مرحله از شاگردان خواسته میشود از طریق مشاهده،
اندازه گیری ،انجام آزمایش ،مقایسه نسبت به موضوع ،به تحقیق و جستجو بپردازند و پارهای از نکات
را که قرار است در این درس بیاموزند خودشان پیدا کنند و یا در مورد چگونگی پیدا کردن آنها به
تالش و کوشش دست بزنند .در این مرحله نقش معلم راهنمایی است و فعالیتها را طوری جهت
میدهد که به کشف موضوع نزدیکتر شوند.
مرحله سوم– تشریح و تبیین :2در این مرحله از شاگردان خواسته میشود که در مورد یافتههای
خود توضیح بدهند و آنچه را فکر میکنند درست است بدون واهمه و نگرانی بیان و از آن دفاع
کنند .درستی یا نادرستی نظرات دانشآموزان در این مرحله مهم نیست ،بلکه چیزی که اهمیّت دارد
این است که دانشآموزان بتوانند بهطور منطقی و با استدالل از یافتههای خود دفاع کرده و آنها را
خوب تشریح کنند .در این جا معلم به تصحیح نظرات شاگردان میپردازد و کلمات و مفاهیم جدید
و اصطالحات علمی درست را آموزش میدهد.
مرحله چهارم– شرح و بسط :3روشن است که زمان کالس اجازه نمیدهد که همهی آنچه را که
شاگردان باید بدانند ،در کالس یاد بگیرند و الزم است برای تکمیل اطالعات خود به مطالعه
بپردازند .در این مرحله معلم ،شاگردان را راهنمایی میکند که با مراجعه به منابع مختلف از جمله
کتاب ،فرهنگ نامه ،مجالت ،افراد آگاه و خبره ،اینترنت اطالعات خود را در مورد موضوع گسترش
دهند .نکتهی مهم این است که معلم در همهی این مراحل فقط نقش تسهیلکننده و راهنما را دارد
ولی با این روش میتواند همراه دانش آموزان خودش هم یاد بگیرد بی آنکه از جایگاه و شأن معلمی
او چیزی کم شود.
4
مرحله پنجم -ارزشیابی  :در این مرحله معلم باید بداند که آیا شاگردان به هدفهای آموزشی
موردنظر رسیدهاند یا نه و اگر نرسیده اند علت چه بوده و چه اقدامات دیگری باید انجام شود تا آنان
به هدفهای درس نائل شوند ،ارزشیابی باید به شیوهی هماهنگ باشد .اگر روش تدریس ،فعالیت
محور بوده و با آزمایش و کار گروهی و تحقیق و جستوجو توسط دانشآموزان همراه باشد ،باید در
ارزشیابی نیز همین جنبهها موردتوجه قرار گیرد .گاهی اوقات علت عدم توفیق دانشآموزان در
یادگیری به علت عدم هماهنگی بین شیوههای تدریس معلم و شیوههای ارزشیابی است و لذا وجود
هماهنگی بین این دو بسیار مهم است( .ادیبنیا.)4923 ،
انسان همیشه در حال یادگرفتن است .یادگیری یکی از مهمترین زمینهها در روانشناسی امروز و
درعینحال یکی از مشکلترین مفاهیم برای تعریف کردن است .معروفترین تعریف از یادگیری را
1. Exploration
2. Explanation
3. Elaboration
4. Evaluation
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کیمبل 4ارائه داده است .از دیدگاه کیمبل یادگیری عبارت است از «تغییر نسبتاً پایدار در توان
رفتاری (رفتار بالقوه) 9که در نتیجه تمرین تقویتشده رخ میدهد»(سیف.)4921 ،
طبق نظر روانشناسان پرورشی ،یادگیری ،زمانی بهتر و تأثیرات آن ماندگارتر خواهد بود که با
فعالساز ی و مشارکت هرچه بیشتر فراگیران در امر یادگیری همراه باشد؛ بنابراین امروزه تأکید
متخصصان آموزشی ،بر استفاده از روشهای نوین و فعال یادگیری و فراگیر محوری است.
انگیزش به عنوان مهمترین شرط یادگیری ،یکی از حیطههای عاطفی است که در آموزش مطرح
و با احساس فراگیر نسبت به آموزش در ارتباط است .دانشآموز با انگیزش باال به یادگیری اشتیاق
نشان داده ،عالقمند ،کنجکاو ،سختکوش و جدی است و این دانشآموز بهراحتی موانع و مشکالت
را از پیش پای خود برداشته و زمان بیشتری برای مطالعه و انجام تکالیف مدرسه صرف میکند،
بهطورکلی نظریههای انگیزش تحصیلی پذیرفتهاند که انگیزش تحصیلی بهطور مثبت عملکرد
دانشآموزان را تحت تأثیر قرار میدهد (داداشی.)4920 ،
در نظام آموزش و پرورشی که ما باید به سوی آن گام برداریم و اصطالحاً از آن به عنوان
«آموزش و پرورش فردا» یاد می کنند ،مکان مناسب کسب دانش ،محیط است یعنی فرد به بررسی
محیط ،شناخت محیط ،کار کردن در آن و بهتر ساختن آن میپردازند .نظام آموزشی فردا دیگر
معلم مدار نیست بلکه این دانش آموزان هستند که باید فعال باشند و نقش خود را ایفا کنند .آموزش
و پرورش فردا بر فرد تأکید دارد و فرد دگرگونی میآورد (جوانبخت .)4920 ،با این اوصاف شاید
چیزی که بیشتر مورد نیاز است بازاندیشی بنیادی و اساسی درباره ساختارهای سنتی و سازماندهی
تدریس کالسی است؛ بنابراین پژوهش درباره روشهای مؤثر تدریس در کالس درس ضرورت
اجتنابناپذیر نظام آموزشی و یکی از نشانههای پویای آن است .نظریات و یافتههای جدید در
عرصهی روانشناسی تربیتی ،همواره چشماندازهای جدید در برابر متصدیان تعلیم و تربیت
میگشایند و در نتیجه برای بهکارگیری دستاوردهای نو در عرصه تعلیم و تربیت باید کارایی آنها از
طریق پژوهشهای علمی بررسی شود .در نتیجه روشهای تدریس موضوعات تازهای برای پژوهش
خواهند بود.
نارسایی های موجود در نظام آموزشی جهان یک واقعیت است که هر کس در مقام و مرحلهای از
شناخت اجتماعی که در آن قرارگرفته ،به وجود آن اذعان کرده است .در کشور ما نیز نقاط ضعف
روش های سنتی تدریس بیش از پیش نمایان شده است به طوری که بعضی از صاحبنظران تعلیم و
تربیت به این واقعیت اعتراف نمودهاند (شریعتمداری.)4997 ،

1. kimble
2. Behavioral Potentiality
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این پژوهش در پی گشودن راهی است تا بتواند جنبههای بهکارگیری روشهای نوین تدریس را
که در آنها معلم یک منبع تسهیلکننده است را بیابد .روش تدریس بایبی از جمله روشهای نوین
تدریس می باشد که باید تحقیقات گسترده و دقیقی برای شناسایی و اثرگذاری آن در میزان
یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان صورت پذیرد .در توجیه اهمیت و ضرورت
پژوهش حاضر میتوان گفت که این پژوهش میتواند در درجهی اول راهگشایی برای بهبود وضعیت
آموزش درس مطالعات اجتماعی و آداب زندگی و متعاقب آن بهبود وضعیت آموزش و یادگیری آن
در مدارس باشد .سوءبرداشتهای 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 و ضرورت پژوهش حاضر را توجیه میکنند .نظام
آموزشی کشور راهی بس دشوار برای بهکارگیری فنآوریهای نوین آموزشی در پیشرو دارد .نشان
دادن جنبههای عملی روشهای نوین تدریس میتواند معلمان را در کنار زدن حصارهای تعصب و
کهنهپرستی در تدریس و یاددهی مدد رساند و دانشآموزان را به سوی آیندهای روشن و جامعه
یادگیری فردا رهنمون سازد .بررسیهای انجامشده نشان میدهد محققان دیگر نیز در زمینه روش-
های نوین و فعال تدریس تحقیقاتی را انجام دادهاند ،از جمله:
فرخی ( ) 4922در تحقیقی تحت عنوان بررسی اثربخشی روش تدریس همیاری بر انگیزه
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر پایه پنجم ابتدایی ناحیه  9شهر مشهد انجام داد .نتایج
پژوهش نشان داد که روش تدریس همیاری بر انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،مؤثر بوده
است.
فاضلیان ،ناوه ابراهیم ،سراغی ( )4923تحقیقی را تحت عنوان اثربخشی روش تدریس  7ای در
یادگیری و نگهداری مطالب درسی علوم مقطع راهنمایی شهر نهاوند انجام دادند؛ که نتایج آن بیانگر
آن بود که مدل  7ای بهطور قابلتوجه یادگیری و نگهداری مطالب درسی علوم را افزایش میدهد.
خفته دل ( )4939در پژوهشی با عنوان مقایسه روش تدریس همیاری با روش تدریس 7ای بر
پیشرفت تحصیلی و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان پسر در درس علوم تجربی پرداخت که نتایج
تحقیق نشان داد میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی که با روش تدریس 7ای
آموزشدیده بودند بیشتر از میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزانی بود که با روش تدریس
همیاری آموزشدیدهاند.
حبیبی ( ) 4939در پژوهشی با عنوان نقش روش تدریس فعال در هندسه در افزایش انگیزش و
یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی انجام داد که نتایج تحقیق نشان داد تفاوت در میان دو گروه
آزمون و گواه معنادار است ،یعنی بهرهگیری از روشهای فعال در پیشرفت تحصیلی ،توانایی حل
مسأله و انگیزش پیشرفت دانشآموزان دوره ابتدایی مؤثر است.
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دور4332( 4؛ به نقل از هاالهان و کافمن؛ ترجمه جوادیان )4920،انگیزه پیشرفت و یادگیری را
در میان دانشآموزان ابتدایی تا انتهای دبیرستان مورد مقایسه قرارداد .یافتههای او نشان داد که
دانشآموزانی که از انگیزهی پیشرفت باالیی برخوردارند ،نمرات باالیی نیز در دروس مختلف
میگیرند.
بارباتو9000( 9؛ به نقل از خفتهدل )4939،در پژوهش خود در مورد روش مشارکتی به این
نتیجه دست یافت که میزان یادگیری در درس ریاضیات در دانشآموزانی که با روش مشارکتی
آموزشدیده بودند (گروه آزمایش) بیشتر از دانشآموزان گروه کنترل بود که با روش سنتی
(سخنرانی) آموزش دیدند.
گاش ،9الوارز ،1اسپس )9040( 7در تحقیق که روی دانشجویان پزشکی انجام داد به این نتیجه
رسید که گروه آزمایش که با روش فعال آموزشدیده بودند نسبت به گروه کنترل که با روش سنتی
آموزشدیده بودند عملکرد تحصیلی بهتری داشتند.
با توصیفی که گذشت فرضیههای پژوهش اینگونه صورتبندی شدند:
 .4روش تدریس بایبی در میزان یادگیری دانشآموزان در درس مطالعات اجتماعی و آداب
زندگی پایه ششم ابتدایی مؤثر میباشد.
 .9روش تدریس بایبی در میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در درس مطالعات
اجتماعی و آداب زندگی پایه ششم ابتدایی مؤثر میباشد.
روش
نوع پژوهش حاضر بر اساس اهداف ،از نوع کاربردی است و به دنبال فراهم کردن نتایج عملی و
قابلاستفاده و گسترش دانش در زمینه آشنایی با کاربرد روشهای تدریس میباشد به عبارت دیگر
تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشوند .روش پژوهش نیمه آزمایشی با
طرح پیشآزمون – پسآزمون با دو گروه است.
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر پایه ششم ابتدای شهرستان کبودرآهنگ
بود که در سال تحصیلی  39-39مشغول به تحصیل بودند .جهت انتخاب مدرسهای برای اجرای
تحقیق از نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفادهشده است .بهصورتیکه در ابتدا همه مدارس
ابتدایی شهرستان کبودرآهنگ به تعداد  440مدرسه بودند ،بر حسب بخش به دو بخش شیرین سو
و مرکزی تقسیم شدند (مرحله اول) سپس بهطور تصادفی بخش مرکزی که دارای  7مدرسه ابتدای
1. Dour.M
2. Barbato
3. Guasch
4. Alvarez
5. Espasa
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پسرانه بود به عنوان خوشه هدف انتخاب شد (مرحله دوم) و از میان این مدارس یک مدرسه بهطور
تصادفی انتخاب شد (مرحله سوم)؛ و در نهایت تعداد اعضایی کالس ششم ابتدایی این مدرسه 92
نفر بودند که به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش روش بایبی ( 41نفر) و
گروه آموزش سخنرانی ( 41نفر) تقسیم شدند (مرحله چهارم) .ابزار مورد استفاده در این پژوهش
آزمون محقق ساختهی میزان یادگیری و پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس بود.
جهت بررسی میزان یادگیری دانشآموزان از آزمون محقق ساخته استفادهشده است .این آزمون
دارای  90سؤال چهارگزینهای از  1درس کتاب مطالعات اجتماعی و آداب زندگی پایه ششم ابتدایی
است .جهت بررسی روایی آزمون از نظر  1نفر از معلمان پایه ششم ابتدایی استفادهشده است که
پس از مطالعه و بررسی آزمون روایی صوری آزمون مورد تأیید قرار گرفت .برای به دست آوردن
پایایی آزمون محقق ساخته از روش کودر و ریچاردسون استفاده شد که پایایی آزمون با این روش
 0/93به دست آمد.
پرسشنامه انگیزش پیشرفت ( 4)AMTهرمنس 9یکی از رایجترین پرسشنامههای مداد کاغذی
برای سنجش نیاز به پیشرفت است .هرمنس (4390؛ به نقل از شاهمیرزایی )4934 ،آن را بر مبنای
دانش نظری و تجربی موجود درباره نیاز به پیشرفت و با بررسی بیشتر پژوهشهای مربوط به آن
تهیه کرد .هرمنس برای نوشتن سؤاالت پرسشنامه انگیزش پیشرفت ده ویژگی که افراد دارای
انگیزش پیشرفت باال را از افراد باانگیزه پیشرفت پایین متمایز میکند ،به عنوان مبنا و راهنما برای
انتخاب سؤاالت برگزیده است .ابتدا وی  39سؤال برای پرسشنامه تهیه کرد و در نهایت بر اساس
میزان ضریب همبستگی که بین هر سؤال و رفتار پیشرفت گرا به دست آورد 93 ،سؤال
چندگزینهای را به عنوان پرسشنامه نهایی انگیزش انتخاب نموند.
ازآنجاکه هرمنس سؤاالت این پرسشنامه را بر اساس پژوهشهای قبلی درباره انگیزش پیشرفت
نوشته است و در نهایت ضریب همبستگی هر سؤال را با رفتارهای پیشرفتگرا محاسبه کرده است،
ازاینرو آزمون دارای روایی میباشد و این آزمون را روی نمونه  200نفری متشکل از ( 100دختر و
 100پسر) اجرا کرده و ضریب همبستگی که برای سؤاالت پرسشنامه گزارششده به ترتیب سؤاالت
پرسشنامه در دامنهای از  0/79تا  0/9میباشد.
آبگینیفرد در سال  4929در تحقیقی که با گروه  940نفری دانشآموزان دختر سال سوم
دبیرستان انجام داد ،برای محاسبه پایای آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس از دو روش
آلفای کرانباخ و بازآزمایی استفاده کرد .ضریب پایایی محاسبه برای پرسشنامه  0/21به دست آمد .با

1. Achieve ment motivation test
2. Hermans
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استفاده از روش باز آزمایی بعد از سه هفته پرسشنامه مجدداً به دانشآموزان داده شد و ضریب
پایایی بهدستآمده با این روش نیز در حد  0/29به دست آمد.
پس از نمونهگیری ،پیشآزمون (آزمون محقق ساخته میزان یادگیری و پرسشنامه انگیزش
پیشرفت تحصیلی) برای هر دو گروه (کنترل و آزمایش) اجرا شد؛ و سپس به مدت  1هفته و در هر
هفته یک جلسه آموزش  4ساعته با استفاده از روش تدریس بایبی برای گروه آزمایش ( 41نفر) اجرا
شد و گروه آموزش سخنرانی ( 41نفر) تحت شرایط مشابه در معرض متغیر مستقل قرار نگرفت.
پس از پایان  1جلسه یکساعته و در پایان آموزش ،پس آزمون از هر دو گروه (آزمایش و سخنرانی)
گرفته شد تا میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در طول دورهی آموزش
سنجیده شود؛ و در نهایت دادههای جمعآوریشده مربوط به متغیر مورد بررسی در دو بخش آمار
توصیفی و استنباطی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت .در بخش آمار توصیفی از میانگین ،انحراف
معیار و در بخش آمار استنباطی از تجزیه تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAاستفاده شد .ازآنجاکه
طرح مورداستفاده در این پژوهش طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل نامعادل بود ،تهدید
عمده اعتبار درونی در این طرح وجود این احتمال است که تفاوت گروهی در پسآزمون به جای
نشأت گرفتن از عمل آزمایشی ،از تفاوتهای موجود قبلی گروهها ناشی شده باشند .معموالً برای
غلبه بر این مشکل از تحلیل کوواریانس استفاده میشود .تحلیل کوواریانس بهطور آماری اثر
تفاوتهای قبلی گروه را از طریق تعدیلهای جبرانی میانگین پسآزمون و گروه کاهش میدهد؛
بنابراین برای بررسی فرضیهها دادهها از طریق تحلیل کوواریانس یک عاملی استفادهشده است.
تحلیل آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSانجامگرفته است.
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یافتههای پژوهش
جدول  :1شاخصهای آمار توصیفی در متغیرهای اصلی پژوهش در دو گروه
متغیرها

پیش آزمون میزان یادگیری

پیش آزمون انگیزش پیشرفت
تحصیلی

پس آزمون
میزان یادگیری

پس آزمون انگیزش پیشرفت
تحصیلی

گروه سخنرانی

گروه آزمایش

کمترین

9

9

بیشترین

1

9

میانگین

7/97

7/41

انحراف استاندارد

4/99

4/97

کمترین

79

74

بیشترین

12

19

میانگین

72/92

14

انحراف استاندارد

7/11

1/33

کمترین

40

49

بیشترین

41

43

میانگین

49/92

49

انحراف استاندارد

4/49

4/90

کمترین

71

11

بیشترین

91

39

میانگین

11/94

29/94

انحراف استاندارد

7/72

9/22

همانطور که نتایج بیانشده در جدول  4نشان میدهد در پیشآزمون مربوط به میزان یادگیری
میانگین بهدستآمده برای گروهی که با روش آموزش سنتی آموزش دیدهاند ( ،)7/97نسبت به
گروه آزمایشی ( )7/41بیشتر میباشد و در پیشآزمون مربوط به انگیزش پیشرفت تحصیلی نیز
گروه سنتی میانگین پایینتری ( )72/92را نسبت به گروه آزمایش ( )14کسب کردهاند؛ اما اختالف
بین گروهها زیاد نیست و بهطورکلی میتوان گفت دو گروه همسطح هستند .پس از اعمال متغیر
آزمایشی (روش تدریس بایبی) به گروه آزمایش نتایج نشان از برتری نسبی گروه آزمایش دارد .به
طوری که میانگین بهدستآمده برای این گروه در میزان یادگیری ( )49و در انگیزش پیشرفت
تحصیلی ( )29/94نسبت به گروه کنترل باالتر است .برای بررسی فرضیه اول از تحلیل کوواریانس
استفاده شد .برای اینکه بتوان از تحلیل کوواریانس استفاده کرد الزم است ابتدا پیشفرضهای این
نوع تحلیل بررسی شود .برای بررسی پیشفرضهای تحلیل کوواریانس الزم است نرمال بودن توزیع
دادهها ،همسانی واریانسها ،همبستگی خطی متغیر مستقل و همپراش و همگنی شیب خطوط
رگرسیون موردبررسی قرار گیرد .نتیجه آزمون کالموگروف-اسمیرنف ( )K-Sنشان داد که توزیع
نمرات متغیر میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون ،در
دو گروه نرمال است (دامنه نمرات بین  0/714تا  .)0/199سطح معنیداری آزمون لوین به منظور
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بررسی همگنی واریانسها نیز معنیدار نشده است ( P<0/07و )F)4-42(=9/12؛ بنابراین فرض
همگنی واریانسها نیز تأیید میشود .جدول  9نتایج بررسی دو مفروضهی اساسی تحلیل کوواریانس
شامل همبستگی متعارف متغیر مستقل و همپراش و همگن بودن شیبهای رگرسیون در مورد
متغیر میزان یادگیری را نشان میدهد.
جدول  :2بررسی مفروضههای همبستگی خطی متغیر مستقل و همپراش و همگن بودن شیبهای
رگرسیون (متغیر وابسته :میزان یادگیری)
منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معنیداری

پیشآزمون

9993/491

4

9993/491

90/79

0/000

تعامل
گروه×پیشآزمون

994/919

4

994/919

9/93

0/470

خطا

4147/74

41

404/479

با توجه به نتایج جدول  9مشاهده میشود که اثر پیشآزمون معنیدار شده است؛ این بدان معنی
است که پیش فرض همبستگی خطی متغیر مستقل و همپراش رعایت شده است .از طرف دیگر،
سطح معنیداری مربوط به تعامل گروه و پیشآزمون معنیدار نشده است؛ این بدان معنی است که
پیشفرض همگنی شیب خطهای رگرسیون نیز برقرار است؛ بنابراین در ادامه میتوان از تحلیل
کوواریانس به منظور بررسی تفاوتهای بینگروهی استفاده کرد.
جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس برای میزان یادگیری
میانگین

درجه آزادی

شاخص F

معناداری

مجذور اتا

گروه
پیش آزمون

40/994
9/344

4
4

9/499
9/910

0/04
0/44

0/994
0/404

خطا

1/994

91

4/199

کل

1999/000

99

مجذورات

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر معنیدار آموزش با استفاده از روش تدریس بایبی در بین
آزمودنیها وجود دارد ()Partial Eta Squared=0/994 ،F= 9/172،p>0/04؛ بنابراین میتوان گفت
بین دانشآموزانی که با استفاده از روش تدریس بایبی آموزش دیدهاند و دانشآموزانی که با روش
سخنرانی آموزش دیده بودند در میزان یادگیری تفاوت معناداری وجود دارد؛ و بدین ترتیب فرضیه
اول تحقیق تأیید میشود .در ادامه به بررسی تحلیل کوواریانس در متغیر انگیزش تحصیلی
میپردازیم.
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جدول  1نتایج بررسی دو مفروضهی اساسی تحلیل کوواریانس شامل همبستگی خطی متغیر
مستقل و همپراش و همگن بودن شیبهای رگرسیون در مورد متغیر انگیزش را نشان میدهد.
سطح معنیداری آزمون لوین به منظور بررسی همگنی واریانسها نیز معنیدار نشده است
( P<0/07و )F)4-42(=9/19؛ بنابراین فرض همگنی واریانسها نیز تأیید میشود.
جدول  :4بررسی مفروضههای همبستگی خطی متغیر مستقل و همپراش و همگن بودن شیبهای رگرسیون
(متغیر وابسته :انگیزش)
منبع تغییرات

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

F

سطح
معنیداری

پیشآزمون

491/411

4

491/411

2/713

0/003

تعامل گروه ×
پیشآزمون

91/929

4

91/929

4/921

0/900

خطا

4147/74

41

404/479

با توجه به نتایج جدول  1مشاهده میشود که اثر پیشآزمون معنیدار شده است؛ این بدان معنی
است که پیش فرض همبستگی خطی متغیر مستقل و همپراش رعایت شده است .از طرف دیگر،
سطح معنیداری مربوط به تعامل گروه و پیشآزمون معنیدار نشده است؛ این بدان معنی است که
پیشفرض همگنی شیب خطهای رگرسیون نیز برقرار است؛ بنابراین در ادامه میتوان از تحلیل
کوواریانس به منظور بررسی تفاوتهای بین گروهی استفاده کرد.
جدول  :5نتایج تحلیل کوواریانس برای انگیزش پیشرفت تحصیلی
میانگین

درجه

مجذورات

آزادی

گروه

494/317

4

1/199

پیشآزمون

997/349

4

49/710

خطا

114/1311

91

کل

471923/000

92

منبع تغییرات

شاخص F

معناداری

مجذور اتا

0/04

0/944

0/009

0/919

پس از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر معنیدار آموزش با استفاده روش تدریس بایبی در انگیزش
پیشرفت تحصیلی در بین آزمودنیها وجود داشت (Partial Eta =0/211 ،F=1/432 ،p>0/04
)Squared؛ بنابراین میتوان گفت بین دانشآموزانی که با استفاده از روش تدریس بایبی
آموزشدیدهاند و دانشآموزانی که با روش سنتی آموزشدیده بودند در میزان انگیزش پیشرفت
تحصیلی تفاوت معناداری وجود دارد.
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همانطور که در ردیف معناداری پیشآزمون در جدول  7مشخصشده دو گروه در پیشآزمون
تفاوت معناداری با هم دارند یعنی دو گروه از لحاظ پیش دانستهها تفاوت معناداری با هم دارند
( 0/009در ردیف پیشآزمون).
بحث و نتیجهگیری
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین نمرات دانشآموزان در میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت
تحصیلی گروه آزمایش و سخنرانی تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت به سود گروه آزمایش
است؛ به عبارت دیگر روش تدریس بایبی در میزان یادگیری و انگیزش پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان مؤثرتر از روشهای سنتی (سخنرانی) بوده است .همانطور که در بررسی تحقیقات
صورت گرفته مشخص شد روشهای مبتنی بر فعالیت و مشارکت نقش عمدهی در افزایش میزان
یادگیری دانشآموزان دارند (فاضلیان ،ناوه ابراهیم ،سراغی ( ،)4923خفتهدل ( ،)4939حبیبی
( ،)4939بارباتو9000(4؛ به نقل از خفتهدل ،)4939 ،گاش ،9الوارز ،9اسپس ))9040(1که نتایج
پژوهش حاضر با پژوهشهای صورت گرفته همسو میباشد .علت باال بودن میزان یادگیری
دانشآموزانی که با روش تدریس بایبی آموزش دیدهاند این است که مراحل پنجگانه این روش
(فعالسازی ،اکتشاف ،توضیح ،شرح و بسط و ارزشیابی) بهنوعی است که دانشآموزان را در یادگیری
مطالب درسی بیشتر درگیر میکند و باعث میشود یادگیری عمیقتر و پایدارتری صورت گیرد و
میزان یادگیری در دانشآموزان افزایش یابد .جو این کالسها فرصت کشف فعال ،کاوشگری و
آزمایش را در اختیار دانشآموزان قرار میدهد .معلم ،نقش زمینهسازی و هدایت جریان تدریس را
بر عهده دارد .این روش تدریس مکاشفهای بوده و بر تالش و سختکوشی مبتنی است؛ یعنی معلم
بهطور مستقیم پاسخ سؤاالت دانشآموزان را نمیدهد ،بلکه کوششی دوجانبه ،از طـرف معلم و
شاگرد سبب افــزایش میزان یـادگیری در دانـشآموزان میشود .مطابق با رویکرد یادگیری
شناختگرایی و ساختنگرایی اگر یادگیری به صورت معنیدار صورت بگیرد میزان یادگیری افزایش
پیدا میکند .روش تدریس بایبی با دیدگاه شناختگرایی و ساختنگرایی سنخیت بیشتری دارد .این
روش تدریس بیان میکند که باید در زمان یادگیری طرحوارههای مرتبط با موضوع یادگیری
فعالشده و از حافظه بلندمدت به حافظه کوتاهمدت (فعال) آورده شود؛ که با انجام این عمل
یادگیرنده میتواند موضوعات جدید را به موضوعات و طرحوارههای قبلی خودش ربط داده و میزان
یادگیری در آنها افزایش یابد.
1. Barbato
2. Guasch
3. Alvarez
4. Espasa
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انگیزش به صورت یک آمادگی روانی یک پیشنیاز یادگیری بهحساب میآید و تأثیر آن بر
یادگیری کامالً آشکار است .همانطور که در بررسی پیشینه پژوهش مشخص گردید روشهای
تدریس مبتنی بر همیاری نقش عمده در افزایش میزان انگیزش دانشآموزان دارند (فرخی (،)4922
دور4332(4؛ به نقل از هاالهان و کافمن؛ ترجمه جوادیان )4920 ،روش تدریس بایبی از جمله
روشهای مبتنی بر همیاری میباشد که استفاده از آن باعث افزایش میزان انگیزش در دانشآموزان
میشود که نتایج این پژوهش با پژوهشهای صورت گرفته همسو میباشد .روش تدریس بایبی
ازآنجاکه انگیزه درونی و ذوق و عالقه به یادگیری و فعالیت را در دانشآموزان افزایش میدهد ،باعث
میشود که دانشآموزان خود فعالیتهای آموختن را دنبال کنند و از این امر احساس رضایت
بیشتری می کنند؛ در این صورت مقدار زیادی از بار کاری معلم کاسته میشود و در مقابل وقت
بیشتری در اختیار دانشآموز قرار میگیرد .هنگامیکه دانشآموز احساس کند که در یادگیری نقش
اصلی را دارد و بازخورد مناسب از معلم دریافت کند -که همگی از اصول روش تدریس بایبی
هستند -باانگیزه بیشتری به کار ادامه میدهد و لذت حاصل از یادگیری به عنوان یک منبع
انگیزشی میتواند باعث پیشرفت تحصیلی او شود .بهطورکلی کیفیت یادگیری در روشهای که
همراه با فعالیت بیشتر دانش آموزان باشد ،منجر به یادگیری بیشتر و انگیزش پیشرفت باالتری در
دانشآموزان میشود.
با توجه به اینکه روش تدریس بایبی از روشهای نوین و فعال تدریس است و بیشتر دانشآموز
محور است تا معلم محور ،به نظر میرسد که استفاده از آن میتواند دانشآموزان را از حالت انفعالی
خارج کرده و در جریان یادگیری قرار دهد .هنگامیکه دانشآموز احساس کند که در یادگیری نقش
اصلی را دارد باانگیزه بیشتری به کار ادامه میدهد و لذت حاصل از یادگیری به عنوان یک منبع
انگیزشی میتواند باعث پیشرفت تحصیلی او شود.
ازجمله اهداف آموزش درس مطالعات اجتماعی و آداب زندگی رشد دانش ،مهارتهای ارتباطی و
نگرشهای ضروری در دانشآموزان است و تالش برای رسیدن به این اهداف ،آموزش مطالعات
اجتماعی را در اولویت برنامههای درسی مدارس قرار میدهد؛ بنابراین باید روشهای تدریسی برای
این درس اتخاذ شود که امکان دستیابی به تمام اهداف را به صورت متعادل فراهم کند تا شاهد
تربیت افرادی شایسته و کامل در جامعه باشیم که توانایی حل مسائل مربوط به خود و جامعه را
داشته باشند.
ازآنجاکه روش تدریس بایبی اصوالً دانشآموز محور میباشد و موقعیتهای فراهمشده بهگونهای
است که بین معلم و دانشآموزان و دانشآموزان با یکدیگر کنش و واکنش وجود دارد میتواند در
ایجاد یک محیط مبتنی بر صمیمیت و مشارکت مؤثر افتد و دانشآموزان میتوانند در چنین
1. Dour. M
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محیطهای تواناییهای خود را برای اظهارنظر و ابراز عقاید تقویت کنند .چنین ساختاری اگرچه
ممکن است اندکی پیچیده به نظر آید ،اما در کار یادگیری و آموزش مؤثر و برانگیزاننده است و
موجب میشود که دانشآموزان با میل و رغبت خود به جستجوی اطالعات و حل مسائل بپردازند.
لذا معلمان محترم می توانند با استفاده از روش تدریس بایبی در زمان و هزینه ،بازدهی بیشتری
در فرآیند یاددهی -یادگیری به دست آورند.
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