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  چکیده

در درس  آموزان ) بر یادگیري دانش5Eهدف از اجراي این پژوهش، بررسی تأثیر الگوي طراحی آموزشی بایبی (
آموزان پسر سال سوم دوره متوسطهۀ اول شهرستان سرپل  شامل تمامی دانشزبان انگلیسی بود. جامعه مورد مطالعه، 

ساخته  آموزان از آزمون محقق در نظر گرفته شد. به منظور بررسی میزان یادگیري دانش 1395 – 96ذهاب در سال 
ته شد که استفاده شده است. جهت بررسی روایی آزمون، از نظر معلمان زبان انگلیسی دوره متوسطه اول بهره گرف

قرار گرفت. براي به دست آوردن پایایی آزمون  پس از مطالعه و بررسی آزمون، روایی صوري آن مورد تأیید
 به دست آمد. 78/0استفاده شده که پایایی این آزمون با این روش از روش کودر و ریچاردسون ساخته، محقق

تحلیل واریانس، مورد تجزیه و تحلیل   اف معیار و آزمونهاي توصیفی شامل میانگین، انحر ها با استفاده از آماره داده
آموزانی که با الگوي طراحی آموزشی بایبی  بین میزان یادگیري دانشنتایج به دست آمده نشان داد که قرارگرفت. 

  .اند تفاوت وجود دارد آموزانی که با روش سنتی آموزش دیده با دانش اند دیده آموزش
  آموزشی بایبی، یادگیري، درس زبان انگلیسی، دوره اول متوسطه.: الگوي ها کلید واژه
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  مقدمه
ها باید به  هاي جدید و فعال در یادگیري نقش اساسی را بر عهده دارند، اما این شیوه در عصر حاضر شیوه

سازي اصول و مطالب علمی، درگیر مسائل  آموزان به جاي ذخیره اي به کارگرفته شوند که دانش گونه
هاي  زندگی شوند و مشکالتی را که با زندگی واقعی آنان مرتبط است یاد بگیرند؛ زیرا روشاصلی 

کند  تر می تر و رغبت فراگیران را در یادگیري افزون تدریس ابتکاري، موقعیت آموزشی را جذاب
ه هاي ب ). این پژوهش در پی گشودن راهی است تا بتواند جنبه1394(عزیزي، نوروزي، زارعی زوارکی، 

کننده است، بیابد. روش تدریس  در آنها معلم یک منبع تسهیل هاي نوین تدریس را که کارگیري روش
هاي نوین تدریس است که باید تحقیقات گسترده و دقیقی براي شناسایی و  بایبی از جمله روش

  آموزان صورت پذیرد.  اثرگذاري آن در میزان یادگیري دانش
رود که توسط  گرایانه به شمار می محور ساختن دریس یادگیرندههاي ت روش تدریس بایبی، از روش

از سوي راجر بایبی اصالح شد  1980) مطرح و سپس در اوایل دهه 1967( 1کارپلوس و تیر
گرایی این است که به یادگیرندگان اجازه داده شود دانش  هدف نهایی رویکرد ساختن). 2،2004(اسپانس

در این رویکرد یادگیرنده مسؤولیت یادگیري خود را  را انتقال دهند. خود را بسازند، گسترش دهند و آن
سطوح متفاوت دانش و موضوعات یادگیري متنوع را پوشش  تعامل با مواد آموزشی که به وسیله

شوند و جریان  گیرند. در این فرایند فراگیرن به یادگیرندگانی فعال تبدیل می دهند، به عهده می می
رندگان را با پردازش آگاهانه و فعال اطالعات مواجه کند و آنان را در تبادل نتایج به یادگیري باید یادگی

چرخه تدریس مورد استفاده ). 1392ها مسئول و پاسخگو قلمداد کند (مالکی، دست آمده از این فعالیت
ن آموزان از طریق یک فعالیت ساده یا بحث درباره آ است که ابتدا دانش اي در این روش به گونه

  ).3،2011پردازند (آسیشلی، یاکوین، تورگات شوند و سپس به طور فعاالنه به یادگیري می برانگیخته می
این روش آموزشی بر اساس اصول رشد شناختی پیاژه در ابتدا شامل سه مرحله کاوش، اختراع و 

یادگیري را  گرایی تغییر یافت. این روش تدریس پیامدهاي کشف بود و توسط راجر بایبی براي سازنده
). فعال سازي، اکتشاف، 4،2012دهد (والیا آموزان با سطوح شناختی متفاوت، افزایش می براي دانش

دهند  اي هستند که شالوده این الگو را تشکیل می گانه توضیح، شرح و بسط و ارزشیابی مراحل پنج
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هاي  محور است؛ فعالیت ). روش تدریس بایبی داراي مزایایی بدین شرح است: یادگیرنده1،2006(بایبی
کند؛ جذب و انطباق اطالعات از  یادگیري معنادار دارد؛ از محفوظات صرف اطالعات جلوگیري می

شوند  هاي بیشتر واداشته می پذیرد؛ یادگیرندگان به فعالیت طریق حل مسأله و کسب اطالعات صورت می
  ).2،2015نسرتییا، اسمیتشوند (ساچیاتی، وی و براي داشتن تفکر انتقادي وخالق تشویق می

تواند در درجه اول  توان گفت که این پژوهش می در توجیه اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می
راهگشایی براي بهبود وضعیت آموزش درس زبان انگلیسی و متعاقب آن بهبود وضعیت آموزش و 

وجود دارد و  هایی که در کشور ما از این روش تدریس یادگیري آن در مدارس باشد. سوء برداشت
توانند راهگشاي بعضی از مسائل نظام آموزشی  هاي جدید تدریس که می همچنین ضرورت معرفی روش

  کنند. ترین دالیلی هستند که اهمیت وضرورت پژوهش حاضر را توجیه می کشور باشند، مهم
و دارد. هاي نوین آموزشی در پیش ر کارگیري فناوري نظام آموزشی کشور راهی بس دشوار براي به 

تواند معلمان را در کنار زدن حصارهاي تعصب و  هاي نوین تدریس می هاي عملی روش نشان دادن جنبه
اي روشن و جامعه یادگیري  آموزان را به سوي آینده پرستی در تدریس و یاددهی مدد رساند و دانش کهنه

هاي نوین و فعال  در زمینه روشدهد محققان دیگر نیز  شده نشان می هاي انجام بررسی فردا رهنمون سازد.
مشخص کردند که  )2011تدریس تحقیقاتی انجام داده اند؛ از جمله در پژوهشی (آسیش و همکاران، 

مدل طراحی آموزشی بایبی، موجب افزایش میزان یادگیري در دانشجویان شده است. کارسلی  استفاده از
ایبی بر یادگیري انجام دادند، به این نتیجه ) در پژوهشی که در مورد اثربخشی مدل ب2014( 3و آلیپاس

شود و  هاي کالسی می آموزان در فعالیت رسیدند که استفاده از مدل بایبی باعث افزایش انگیزش دانش
) در 2012( 4یادیگاروگلو و دمیررکیوگلو دهد. توانایی فعال بودن آنها را در یادگیري افزایش می

به این » آموزان کالس دهم از مفهوم گاز مدل بایبی بر یادگیري دانشهاي  تأثیر فعالیت«پژوهشی با عنوان 
تدریس سنتی در افزایش سطح درك  هاي نتیجه رسیدند که استفاده از مدل بایبی نسبت به روش

) در پژوهشی نشان دادند که 2015آمیزتر است. ساسیتا و همکاران ( آموزان از مفهوم گاز موفقیت دانش
 5شود. پسیانو آموزان می ی موجب افزایش یادگیري و بهبود میزان خالقیت دانشکارگیري مدل بایب به
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شود که  گرایی به تعامل بیشتر یادگیرندگان منجر می کارگیري رویکرد ساختن ) معتقد است که به2002(
 1این در حالی است که در تحقیق ماریاناکیز .همین، افزایش رضایت و انگیزش آنها را در پی دارد

هاي رفتارگرایی و شناخت گرایی  ) نشان داده شد که الگوهاي طراحی آموزشی مبتنی بر نظریه2009(
) در پژوهشی با 2003( 2همچنین ملتون و همکاران .گرایی باشد هاي ساختن تر از نظریه توانند مناسب می

 -ش روانیمقایسه روش آموزش مبتنی بر رویکرد ساختن گرایی و رویکرد رفتارگرایی در آموز«عنوان 
داري بین دو گروه وجود ندارد.  بیان کردند که تجزیه و تحلیل نمرات نشان داد تفاوت معنی» حرکتی

هاي ارزشیابی، برتري مشخصی را براي آموزش مبتنی بر رویکرد رفتاري نشان داد.  تجزیه و تحلیل نمره
گرایی، براي انجام  اختناین مطالعه روند فعلی تغییر آموزش از روش رفتارگرایی به روش آموزش س

آموزان براي تدریس به  کند. با این حال ترجیحات قطعی دانش حرکتی را پشتیبانی نمی -کارهاي روانی
تأثیر تلفیق الگوي آموزش «) در پژوهشی با عنوان 2009( 3روش رفتارگرایی وجود دارد. گوپال

به مقایسه تأثیر الگوي بایبی و سنتی  »شناسی اي بایبی تکنولوژي در درس فیزیولوژي و روان مرحله پنج
اي  مرحله آموزانی که با روش پنج پرداخت و به این نتیجه رسید که یادگیري مفاهیم و تعامل در دانش

) در 2012( 4ارگین بایبی آموزش دیده بودند، بیشتر از گروهی بود که با روش سنتی آموزش دیده بودند.
در مورد مدل » بر مبناي مدل بایبی و استفاده از آن در فیزیک گرایی رویکرد ساختن«تحقیقی با عنوان 

آموزان نقش فعالی در این الگو دارند، به طور جدي از آن استفاده  بایبی به این نتیجه رسید که چون دانش
  کنند و این روشی اثربخش در یادگیري است. می

کند  عنوان می» : اصول و اثربخشیمدل آموزشی بایبی«) در تحقیقی با عنوان 2006بایبی وهمکاران ( 
هاي آموزشی  دهد، بین فعالیت که استفاده از این الگو راهبردهاي تدریس مختلف را به هم پیوند می

آموزانشان تصمیم بگیرند.  کند تا در مورد نوع ارتباط دانش ارتباط برقرار کرده و به معلمان کمک می
ي بایبی الگوي یادگیرنده محور و برگرفته از رویکرد ا مرحله همچنین با توجه به این که الگوي پنج

  شود. گرایی باعث افزایش یادگیري می گرایی است، نتیجه پژوهش نشان داد رویکرد ساختن ساختن
اي بایبی در آموزش مثلثات بر  مرحله تأثیر مدل یادگیري پنج«) در پژوهشی با عنوان 2013( 5تونا وکاکار 

آموزان گروه  هاي دانش نشان دادند که نمره» آموزان و نگهداري اطالعاتشان پیشرفت تحصیلی دانش
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 1ل بود. سیالنآموزان گروه کنتر آزمایش، در موفقیت تحصیلی و پایداري دانش مثلثاتی آنان باالتر از دانش
اي بایبی بر درك حاالت مواد و مفاهیم  مرحله تأثیر مدل یادگیري پنج«) نیز در پژوهشی با عنوان 2008(

اي بایبی باعث کسب بهتر مفاهیم علمی مربوط به  مرحله نشان داد که آموزش بر اساس الگوي پنج» حاللیت
  شود. شدة درس شیمی می یحالت ماده و مفاهیم حالل بودن، نسبت به آموزش سنتی طراح

شود  شده و نتایج ضد و نقیض در زمینه روش تدریس بایبی مشاهده می هاي انجام با مرور پژوهش 
که هیچ پژوهشی به بررسی تأثیر روش تدریس بایبی بر میزان یادگیري درس زبان انگلیسی انجام نشده 

آموزانی که با  بین میزان یادگیري دانش که آیا گویی به این سؤال است است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ
اند تفاوت  آموزانی که با روش سنتی آموزش دیده اند با دانش الگوي طراحی آموزشی بایبی آموزش دیده

) 5Eوجود دارد؟ به این منظور هدف از اجراي این پژوهش، بررسی تأثیر الگوي طراحی آموزشی بایبی (
  نگلیسی بود. در درس زبان ا آموزان بر یادگیري دانش

آموزانی که با  بر اساس هدف پژوهش فرضیه پژوهش عبارت است از: بین میزان یادگیري دانش
اند تفاوت  آموزانی که با روش سنتی آموزش دیده با دانش اند دیده الگوي طراحی آموزشی بایبی آموزش

  وجود دارد.
  

  روش تحقیق
آزمون و  پس - آزمون تجربی با طرح پیش ، شبهمطالعه حاضر از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ ماهیت

آموزان پسر سال سوم دوره متوسطه اول  باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کل دانش گروه کنترل می
 66عضو بود که از بین آنها  2136است. جامعه مذکور داراي  1395 – 96شهرستان سرپل ذهاب در سال 

انتخاب شدند. انتخاب به این صورت   اي مرحله چند   اي کالس به صورت تصادفی خوشه 2نفر در قالب 
مدرسه و از هر مدرسه یک کالس پایه سوم به  2بود که از فهرست مدارس متوسطه اول شهرستان، 
نفر در گروه  33آموز در گروه آزمایش و  دانش 33صورت تصادفی ساده انتخاب شد. از این دو کالس، 

هر دو گروه همزمان و قبل از دخالت متغیر مستقل الگوي  کنترل به صورت تصادفی گمارش شدند.
  آزمون قرارگرفتند.  آموزشی بایبی در زمینه یادگیري مورد پیش

کنترل تمام عوامل  چند کننده محسوب کرد. هر توان به عنوان متغیر تعدیل در این مطالعه هوش را می
ل است، ولی اقداماتی نظیر عامل آزمون، تهدیدکننده اعتبار یک پژوهش در علوم اجتماعی و تربیتی مشک
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احتمال انتشار یا تقلید عمل گروه آزمایش و گروه کنترل براي حذف متغیرهاي مزاحم به عمل آمده 
و براي گروه کنترل توسط معلم زبان انگلیسی،  الگوي طراحی آموزشی بایبیاست. براي گروه آزمایش از 

جلسه استفاده شد. پژوهش از مهر ماه شروع شد و  12طیآموزش کتب مربوطه به روش متداول (سنتی)، 
اي تحت آموزش قرار  دقیقه 60آموزان یک جلسه ماه طول کشید و در هر هفته، دانش 3اجراي آن حدود 

آموزان، آزمون  ها در این پژوهش، جهت بررسی میزان یادگیري دانش گرفتند. ابزار اصلی گردآوري داده
پایه سوم دوره  درس کتاب زبان انگلیسی 5اي از  گزینه 4سؤال  20دارايساخته است. این آزمون  محقق

نفر از معلمان زبان انگلیسی دوره متوسطه اول  4متوسطه اول است. جهت بررسی روایی آزمون از نظر
استفاده شد که پس از مطالعه و بررسی آزمون، روایی صوري آن مورد تأیید قرار گرفت. براي به دست 

استفاده شده که پایایی این آزمون با این  روش کودر و ریچاردسون از ساخته آزمون محقق آوردن پایایی
  به دست آمد. 78/0روش 

هاي  ها با استفاده از آماره دادهآزمون یادگیري اجرا شد.  پس از اتمام جلسات در هر دو گروه، پس
، تجزیه و SPSS21افزار  تحلیل واریانس و به کمک نرم  توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آزمون

  تحلیل شد. 
  

  روش اجراي پژوهش
این مرحله براي جلب توجه کالس به موضوع مورد آموزش و ایجاد هیجان و : سازي گام اول، فعال

هر  آموزان خواسته شد تا با نگاه کردن به تصاویر افزایش یادگیري در فراگیران طراحی شد. ابتدا از دانش
شده توسط  که زیرشان خط کشیده شده، بنویسند. در پایان معانی کلمات داده شماره، معانی کلماتی را 

گرفت. اگر معنی ارائه شده مطابق  شد و معانی مختلف مورد بررسی قرار می می افراد در کالس خوانده
  عنی اصلی را به دست آورند. کرد تا م ها کمک می با واژه جدید نبود، معلم با راهنمایی و هدایت به بچه

کرد تا نکته  آموزان کمک می نوشت و به دانش معلم چند سؤال روي تابلو می: گام دوم، اکتشاف
کرد و به تدریج  هاي کتاب استفاده می ها کشف کنند. معلم از مثال گرامري درس را از طریق مثال

خواست  داد و از آنها می زشی را ارئه میداد. سپس تصاویر آمو هاي خارج از کتاب را هم ارائه می مثال
آموزان مختار بودند با تصاویري که به  در باره تصاویر مذکور بنویسند. دانش یک جمله آزاد و دلخواه

             را بخوانند. ها شد جمله آموزان خواسته می ها را کشف کنند. سپس از دانش آنها داده شده خودشان تازه
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خواست  داد. از آنها می آموزان می ین مرحله معلم رشته کار را به دست دانشدر اگام سوم، توضیح: 
اند توضیح منطقی و مستدل ارائه کنند. در بخش مکالمه باید به  که انجام داده هایی براي کار و فعالیت

 نوشتند و بعد آنها را با هایی می صورت آزاد، چند پرسش و پاسخ را در قالب یک مکالمه بر روي برگه
ها شروع به ساختن مکالمات  داد، سپس بچه کردند. معلم یک نمونه ارائه می دوستان خود رد و بدل می

  کردند.                 جدید می
شد تا خودشان مشکالت را حل  آموزان کمک می در این مرحله به دانش گام چهارم، شرح و بسط:

گسترش و بسط دهند. به طور مثال، در بخش آموزش کرده و با استفاده از منابع مختلف اطالعات خود را 
خواست تا به صورت آزاد و  ها می کرد، سپس از بچه صداي کلمات، ابتدا معلم چند واژه را تلفظ می

  اند بیان کنند. کنند داراي این صداها هستند و قبالً خوانده داوطلبانه کلماتی را که فکر می

ت آخر درس براي ساختن جمله و پاراگراف؛ در این جلسه استفاده از کلماگام پنجم، ارزشیابی: 
شد. جمالت ناقص که یک کلمه یا بیشتر از آنها حذف شده بود به  ها مرور می کلمات آخر درس با بچه

آموزان باید به تنهایی تکلیف مربوطه را انجام  کردند. دانش شد و باید آنها را کامل می ها داده می بچه
 گرفتند.            شیابی قرار میدادند و مورد ارز می

  
  هاي پژوهش یافته

اند  دیده آموزانی که با الگوي طراحی آموزشی بایبی آموزش بین میزان یادگیري دانش فرضیه پژوهش:
  اند، تفاوت وجود دارد. آموزانی که با روش سنتی آموزش دیده با دانش

  
  یادگیريفرض همگنی ضرایب رگرسیون در متغیر  : آزمون پیش1جدول 

 سطح معناداري Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغیرات

 000/0 36/451 105/972 1 105/972 آزمون پیش
 0/21 28/640 11/953 1 11/953 گروه آزمایش
 0/98 000/0 000/0 1 000/0 تعامل گروه

   298/ 59 114/231 خطا

  
نتایج آزمون همگنی ضرایب رگرسیون عامل یادگیري گزارش شده است .  1با توجه به نتایج جدول 

 5آزمون در سطح کمتر از  براي تعامل گروه و پیش  F) 000/0؛ ( p<%5محاسبه شده ( Fجون مقدار 
واین  کند هاي رگرسیونی پشتیبانی می ها از فرضیه همگنی شیب دار نیست، بنابراین داده درصد معنی
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فرض  اسمیرنف محاسبه و این پیش شود. نرمال بودن این متغیر با آزمون کولوموگروف فرضیه پذیرفته می
  هم تأیید شد.

  
  : آزمون بررسی نرمال بودن توزیع متغیر یادگیري2جدول 

 میانگین تعداد متغیرها
انحراف 

 معیار

آماره 
 کولموگروف

 داري سطح معنی

 074/0 1 60/3 22/14 66 یادگیري

  
  

  فرض همگنی ضرایب رگرسیون در متغیر یادگیري : آزمون پیش3جدول 
 سطح معناداري Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادي مجموع مجذورات منبع تغیرات

 000/0 364/51 804/116 1 804/116 پیش آزمون

 000/0 459/34 521/77 1 521/77 گروه آزمایش

   48/2 48 227/110 واریانس خطا
    51 114/231 کل

  
و تحلیل کوواریانس آزمون، فرضیه اصلی اثر معنادار کاربرد الگوي طراحی  3با توجه به نتایج جدول 

توان  بنابراین می گیرد.) مورد تأیید قرار می:459/34F) و (:000/0Sigآموزشی بایبی با سطح معناداري (
با  اند دیده طراحی آموزشی بایبی آموزشآموزانی که با الگوي  گفت بین میزان یادگیري دانش

  .)p>05/0اند تفاوت وجود دارد ( آموزانی که با روش سنتی آموزش دیده دانش
  

  گیري بحث و نتیجه
آموزان در میزان یادگیري گروه کنترل و گروه آزمایش  نتایج تحقیق حاضر نشان داد بین نمرات دانش 

تفاوت معنادار وجود دارد و این تفاوت به سود گروه آزمایش است. در این تحقیق فرضیه پژوهش یعنی 
آموزانی  با دانش ندا دیده آموزانی که با الگوي طراحی آموزشی بایبی آموزش بین میزان یادگیري دانش«

  مورد تأیید قرار گرفت.» اند تفاوت وجود دارد که با روش سنتی آموزش دیده
گرایی مبتنی بر الگوي طراحی آموزشی بایبی  ها مشخص شد روش سازنده طور که در بررسی همان 

ت هاي صور نتایج پژوهش حاضر با پژوهش آموزان دارد. نقش مهمی در افزایش میزان یادگیري دانش
یادیگاروگلو و دمیررکیوگلو  )،2014کارسلی و آلیپاس( ،)2011گرفته از جمله (آسیش و همکاران،
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بایبی و همکاران  )،2012ارگین( )،2009)، گوپال (2002)، پسیانو(2015)، ساسیتا وهمکاران (2012(
میزان یادگیري براي تبیین تفاوت در افزایش  ) همسو است.2008) و سیالن (2013)، تونا وکاکار (2006(

گیرد، تأکید این  گرایی قرار می توان گفت از آنجا که روش تدریس بایبی در زمره رویکرد سازنده می
  رویکرد، فعال نگه داشتن یادگیرندگان طی فرایند یادگیري است.

سازي، اکتشاف، توضیح، شرح و بسط و ارزشیابی) به نوعی است که  گانه بایبی (فعال مراحل پنج 
تر و  شود یادگیري عمیق کند و باعث می را در یادگیري مطالب درسی بیشتر درگیر می وزانآم دانش

فرصت کشف فعال،  ها آموزان افزایش یابد. جوّ این کالس پایدارتر صورت گیرد و میزان یادگیري دانش
گرایی و  دهد. مطابق با رویکرد یادگیري شناخت آموزان قرار می کاوشگري و آزمایش را در اختیار دانش

کند. این روش  دار صورت بگیرد، میزان آن افزایش پیدا می گرایی اگر یادگیري به صورت معنی ساختن
هاي مرتبط با موضوع یادگیري، فعال و از حافظه  کند که باید در زمان یادگیري طرحواره تدریس بیان می

تواند موضوعات  یادگیرنده می بلند مدت به حافظه کوتاه مدت (فعال) آورده شود. با انجام این عمل،
  هاي قبلی خودش ربط داده و میزان یادگیري در آنها افزایش یابد.  جدید را به موضوعات و طرحواره

) ناهمسو بود. تحقیق 2003) و ملتون و همکاران (2009نتایج پژوهش حاضر با نتایج ماریاناکیز (
گرایی  هاي رفتارگرایی و شناخت مبتنی بر نظریه) نشان داد که الگوهاي طراحی آموزشی 2009ماریاناکیز (

) در پژوهشی با 2003گرایی باشند. همچنین ملتون و همکاران ( هاي ساختن تر از نظریه توانند مناسب می
 -گرایی و رویکرد رفتارگرایی در آموزش روانی مقایسه روش آموزش مبتنی بر رویکردساختن«عنوان 

هاي ارزشیابی، برتري  ري بین دو گروه وجود ندارد. تجزیه و تحلیل نمرهدا بیان کردند تفاوت معنی» حرکتی
مشخصی را براي آموزش مبتنی بر رویکرد رفتاري نشان داد. این مطالعه روند فعلی تغییر آموزش از روش 

کند. دلیل  حرکتی را پشتیبانی نمی - گرایی، براي انجام کارهاي روانی رفتارگرایی به روش آموزش ساختن
گرایی بدون ساختار و بدون هیج طراحی  د این است که این دو محقق در تحقیق خود به رویکرد ساختنتضا

اي بایبی، الگویی فعال  مرحله گرایی به ویژه الگوي پنج نگریستند. در صورتی که الگوهاي ساختن از قبل می
  ریزي و طراحی دقیق دارد.  و یادگیرنده محور است که نیاز به برنامه

هاي یادشده و نتایج به دست آمده از این پژوهش، به کارگیري الگوي طراحی  تایج پژوهشطبق ن
شود، بلکه باعث افزایش روحیه کاوشگري،  آموزشی بایبی در تدریس نه تنها باعث افزایش یادگیري می

ل شود. بنابراین طراحان آموزشی و معلمان طبق مراح فکري گروهی در بین آنان نیز می مشارکت و هم
آموزان را با مسائل مختلف روبرو سازند و براي این منظور  آموزش الگوي بایبی باید تالش کنند تا دانش
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هاي نامعین  آموزان را دچار حیرت و سردرگمی کنند، یعنی آنها را در موقعیت در ابتداي تدریس، دانش
ه بررسی موقعیت نامعین و تعریف آموزان ب انگیز قرار دهند. معلمان سپس باید فرصت دهند تا دانش و ابهام

هاي این  مسأله بپردازند و به طور منظم و فکورانه درباره مسأله تحقیق کنند. در کل با توجه به یافته
ها رویکرد  و دانشگاه ها هاي همسو، متأسفانه هنوز در بسیاري از مدارس، مؤسسه پژوهش و سایر پژوهش

حالی است که رویکرد آموزش الگوي بایبی داراي  گیرد و این در سنتی مورد استفاده قرار می
ها ومزایا و حتی معایبی است که الگوهاي سنتی پاسخگوي آنها نیست؛ بر همین اساس موارد  توانمندي

  شود: زیر پیشنهاد می
  رعایت اصل جلب توجه یادگیرندگان در جریان آموزش -
 رعایت اصل فعال بودن یادگیرنده در جریان آموزش -

 گري براي معلم در جریان آموزش نقش تسهیل رعایت -

 تعامل هرپه بیشتر یادگیرندگان و معلمان در جریان آموزش. -
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of Baibee's educational 
design model (5E) on students' learning of English language. In order to check 
students' learning, a researcher-made test was used.  The validity of the test was 
confirmed by the opinions of English language teachers. Kuder and Richardson 
methods was used to to get the reliability of the test( 0.78). Data were analyzed 
using descriptive statistics including mean and standard deviation and analysis 
of variance.The results showed that there was a significant difference between 
the level of learning in the students who used Baibee's educational design model 
(5E) with those used the traditional way to learn. 
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