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 چکیده
 یلیتحص شرفتی( بر پی)ژتون یا پته تیاستفاده از تقو یاثربخش یپژوهش حاضر باهدف بررس

 یشیآزما مهیپژوهش ن نیانجام ا انجام گرفت. روش یدر مدارس عاد ییدوم ابتدا هیآموزان پا دانش

 سهیمقا یها آزمون با گروه و پس آزمون شیپژوهش، طرح پ نیمورداستفاده در ا یبوده و طرح پژوهش

در شهر  39-39 یلیسال تحص ،ییدوم ابتدا هیآموزان پسر پا دانش هیشامل کل ی. جامعه آماراست

هدفمند  یریگ استفاده از روش نمونه کالس با 1( بود که تعداد یغرب جانی)استان آذربا پارهیچا

شرفت یساخته پ ها از آزمون محقق داده یآور جمع یپژوهش انتخاب شدند. برا یعنوان نمونه آمار به

هر  یسؤال )برا 96 یو امال استفاده شد که دارا ینوشتار یها مهارت ،یاضیدر دروس ر یلیتحص

 یآمار یها و با روش SPSS 21 یافزار آمار نرم داده با استفاده از لیوتحل هیسؤال( بود. تجز 16درس 

( ANCOVA) رهیتک متغ انسیکووار لی( و تحلMANCOVA) رهیچند متغ انسیکووار لیتحل

نسبت  یطور معنادار به شیدر گروه آزما یا پته تیپژوهش نشان داد استفاده از تقو جیشد. نتا انجام

 رهیچند متغ انسیوار لیتحل جینتا ن،یچن هم .شود یم یلیتحص شرفتیپ شیبه گروه کنترل باعث افزا

 شرفتیپ ،یاضیر شرفتیپ یرهاینسبت به گروه کنترل در متغ ش،ینشان داد که گروه آزما

استفاده آر  نیبودند؛ بنابرا ینمرات باالتر و معنادارتر یامال دارا شرفتیو پ ینوشتار یها مهارت

 شرفتیپ یالزم برا زشیانگ تواند یم تر نییپا یها هیمخصوصاً پا ییدر مدارس ابتدا یا پته تیتقو

 آموزان به وجود آورد. را در دانش یلیتحص

 .آموزان دانش ،یلیتحص شرفتیپ ،یا پته تیتقو کلیدی: واژگان
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 مقدمه

دنیـای   به ورود برای ها آن علمی های توانایی آموزان معرف دانش برای همواره تحصیلی پیشرفت

 معلمـان،  بـرای  همـواره  و (1،1669تاکارهیرا، ساکاموتو وده )آندو،ب باالتر تحصیلی مقاطع و کار

 جرهارت، باشد )آدامز، می اهمیت حائز، نیز آموزشی نظام مسئوالن و تربیتی والدین، متخصصان

 هـای  نظـام  ارزیـابی  هـای مهـم   شـاخ   از یکـی  عنوان به که ای گونه به (.1663 ،1رابرتز میلرز،

 بهبـود  وری و بهره ارتقای در آن تأثیر و (1669 ،9آیو و لومیانقرارگرفته )آ موردتوجه آموزشی

لواسـانی،   غالمعلـی  حجـازی،  انکـار اسـت )رسـتگار،    غیرقابـل  تربیـت  و تعلـیم  نظـام  اثربخشـی 

 اهـداف  بـه  دسـتیابی فراگیـران   میـزان  تحصیلی پیشرفت معنا، یک در (.1911 جهرمی، قربان

هـا   آن بـه  خـود  یـادگیری  هـای  کوشـش  در رود می که انتظار است شده تعیین پیش از آموزشی

 اصطالح با را آموزشی اهداف به نیل محققان نیز، برخی .(9،1660گوستافسون و برسند )اوستین

 تحصـیلی  پیشـرفت  بـرای  (.1،1611چـامورو  و هل استوم، اند )ون کرده بیان تحصیلی پیشرفت

باشـد   مـی  کـل  نگین نمـرات میـا  آن مشهورترین که گرفت نظر در های گوناگونی مالک توان می

 (.0،1661لوئیس و )بتل

 تحصـیلی  پیشـرفت  بـر  شـناختی  ذهـن و  هـای  توانـایی  تـأثیر  محققـان روی  از بسیاری

 پیشـرفت  کـه  دهـد  مـی  شـده نشـان   انجـام  هـای  پژوهش بررسی (.7،1669تأکیددارند )بوچارد

 خودپنداره ان نظیرآن انگیزشی و شناختی های توانایی بر اساس توان را می آموزان دانش تحصیلی

 کاندلر تحصیلی )تورنر، (، خودکارآمدی3،1616دوردال و هیجانی )شلدون هوش ،(1،1660پاری)

 هـارپر،  تحصـیلی )النـ ، مونـوی،    (، انگیـزش 11،1661و المـوکس  شـاموکس  ؛16،1663هفر و

( و 1936مظلومیـان،   و جهرمـی  قربـان  (، درگیری شناختی )رستگار،11،1667مورفی و نویالوچ

 صورت گرفته، تحقیقات همچنین،. بینی نمود پیش (1911همکاران، و رستگار) پیشرفت اهداف

 محیط نیز و عاطفی شرایط های آموزشی، روش برنامه مانند موقعیتی متغیرهای از تعامل حاکی

اسـت   پیشـرفت تحصـیلی فراگیـران    بـا  انگیـزه  و آمـوزش  مسـائل  بـه  نگرش نسـبت  تحصیلی،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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2. Adams, Gerhart, Miller, Roberts 

3. Alomyan, Au 

4. Austin, Gustafson 

5. VonStumm, Hell, Chamorro-Premuzic 

6. Battle, Lewis 

7. Bouchard 

8. Parri 

9. Sheldon, Durdella 

10. Turner, Chandler & Heffer 

11. ShumoxLomax 
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( هم نشان دادند که پیشرفت تحصیلی، نـه تنهـا   1917سلیمانی )رکابدار و . (1،1661کوی )مک

هـا و   به ساختارهای شناختی وابسته است، بلکه به عوامل انگیزشی و عاطفی نظیر باورها، نگرش

 ها نیز مربوط است. اضطراب

یکی از پارامترهای مؤثر در پیشرفت تحصیلی، برانگیختن عالقه و توجه فراگیران به سمت 

شود و چنانچه انگیزش الزم را در فراگیران  در کالس است که انگیزش نامیده می مطالبی درسی

ها نسبت به آموزش و یادگیری باشیم. ایـن مقولـه    توانیم شاهد نگرش مثبت آن ایجاد کنیم، می

ای ناشـی از فرآینـدهای رفتـاری اسـت؛      تابعی از تعامل بین شخ  و محـیط یـا اینکـه پدیـده    

آمـوزان شـاهد بـروز     کالس درس از طریق تکرار رفتار و بـرانگیختن دانـش  توان در  بنابراین، می

معلـم بـا اسـتفاده از    (. لـذا  1311، 1ها نسبت به فرآیند تحصیل شد )انتویسیل نگرش مثبت آن

آمـوزان   تواند بعد از ایجاد توجه و دقت و انگیزش مناسب در دانش اصول و تدابیر روانشناسی می

هـا   کننـده  ن را فراهم آورد. یکی از این اصـول اسـتفاده از تقویـت   موجبات پیشرفت تحصیلی آنا

( آثار چند عامل مهم ماننـد  1913 ؛ به نقل از عاشوری و همکاران،1331کیت و کول ) باشد. می

آمـوز   دانش 11666توانایی یادگیرندگان، آموزش معلمان و انگیزش بر یادگیری را در متجاوز از 

ترین عاملی که مستقیماً با میزان یادگیری رابطه مثبت نشان داد  مرا موردبررسی قراردادند و مه

هـای خـود بیـان     گیـری از بررسـی   ( در نتیجـه 1331انگیزش برای یادگیری بود. کیت و کول )

شود و همین امـر   آموزان می ها باعث ایجاد انگیزش در دانش کننده کنند که استفاده از تقویت می

 مجـدد  وقـو   احتمـال  که است چیزی کننده تقویتگردد.  یها م موجب موفقیت و پیشرفت آن

شـود   صورت رخدادی تعریـف مـی   کننده به (. تقویت169: 1931دهد )سیف، افزایش می را پاسخ

انجامـد.   شود و به افزایش بسامد وقو  همـان رفتـار مـی    که بالفاصله پس از رفتار هدف واقع می

شود کـه ارائـه آن بعـد از رفتـار منجـر بـه        می کننده گفته تنها در صورتی به یک رویداد تقویت

آموزان، پیامد رفتارهـا   در آموزش دانش (.1979شریفی درآمدی،افزایش فراوانی آن رفتار شود )

کند. در این فرایند، انگیـزش، از طریـق فهـم     نقش بسیار مهمی در یادگیری مطالب تازه ایفا می

گفتـه   کننـده  ین رویکرد به پیامد رفتـار تقویـت  آید. در ا رابطه بین رفتار و پیامدش به وجود می

شود که بالفاصله پـس از رفتـار هـدف واقـع      صورت رخدادی تعریف می کننده به تقویت شود. می

تنهـا در صـورتی بـه یـک رویـداد       انجامـد.  شود و به افزایش بسامد وقـو  همـان رفتـار مـی     می

بـه افـزایش فراوانـی آن رفتـار شـود      شود که ارائه آن بعد از رفتار منجـر   کننده گفته می تقویت

که انتخاب روش تقویت مناسب یکی از اصول اساسی آموزش به شـمار   (. ازآنجایی9،1660ذیکر)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Mc Coy 

2. Entwistle 

3. Zecker 
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تواند اثر مثبت بـر آمـوزش و ایجـاد انگیـزه      ها می کننده جا از تقویت رود، استفاده درست و به می

تأکیـد   1شی کـه بـر پیامـد رفتـار    های آموز آموزان داشته باشد؛ بنابراین روش پیشرفت در دانش

ــأثیر بیشــتری خواهنــد داشــت )ســیف نراقــی و   داشــته باشــند، در آمــوزش دانــش  آمــوزان ت

 (.1919نادری،

به آن دسته از  1ای پته کننده  باشد. تقویت ها می ای یکی از این تقویت کننده پته تقویت

ره و یا مهره )فلزی، چوبی، یا تکه کاغذ، ستا شود که با استفاده از یک ها گفته می کننده تقویت

شود رفتار در  کننده، به او داده می عنوان تقویت پالستیکی( که پس از رفتار مطلوب شخ ، به

های  کننده تواند بعداً آن را با غذا، شیرینی و یا سایر تقویت شود و شخ  می فرد تقویت می

ای در مدارس با  پته  تم تقویت(. سیس1331، 9اش معاوضه نماید )لوکاسون و همکاران موردعالقه

مُهر یا  واسطه عملکرد مطلوب، نیازهای ویژه معموالً به این صورت است که دانش آموزان به

ها به جایزه، خوراکی یا  که مهرها به حد خاصی رسید، آن کنند. وقتی نشانه خاصی دریافت می

عنوان  ای به های پته کننده (. تقویت1333، 9آل شوند )تورنبال، شانک و لی پول نقد تبدیل می

شده است  آموزان پیشنهاد یکی از قدرتمندترین راهبردهای ایجاد انگیزه در دانش

؛ الپاق و 7،1331الفلین ؛ ناوتون و مک0،1311الفلین و ویلیامز ؛ مک1،1311)کازدین

تاری آموزان با اختالالت رف آموزان از جمله دانش ( و برای طیف وسیعی از دانش1،1669همکاران

، 16الفلین و ماالبی آموزان مدارس عادی )مک (، دانش3،1331الفلین )سویم و مک

( و 11،1331الفلین های یادگیری )اینکستر و مک (، دانش آموزان با ناتوانی1371،1371،1370

باشد.  ( مؤثر می1313، 11دانش آموزان با معلولیت ذهنی )ویلیامز، ویلیامز و مک الفلین

کنند که اگر  ای عنوان می ( در مورد استفاده از تقویت پته1307ر )براور و الوهمچنین 

ها بسیار  کننده آموزی پیامدهای حاصل از نتایج رفتارهای گوناگون را بداند، تقویت دانش

آموزان روشن  داشتنی هستند، بنابراین نکته بااهمیت و طالیی این است که برای دانش دوست

 ژتونی را کسب کنند یا ممکن است آن را از دست بدهند.توانند  سازیم که در چه صورت می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. behavioral consequent 

2. token reinforcement 

3. Luckasson et al 

4. Turnbull, Turnbull, Shank, Leal 
5. Kazdin 

6. Mc Laughlin & Williams 

7. Naughton & McLaughlin 

8. LaPage et al 

9. Swain & McLaughlin 

10. McLaughlin & Malaby 

11. Inkster & McLaughlin 

12. Williams, Williams & McLaughlin 
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های متعددی درباره رابطه بین انگیزش و یـادگیری انجـام شـد     های اخیر پژوهش در سال

داری بـین   ها همبسـتگی مثبـت و معنـی    که توجه رهبران آموزشی را به خود جلب کردند و آن

ســیف نراقــی و هده کردنــد )هــای آموزشــی مشــا آمــوزان در محــیط انگیــزه و یــادگیری دانــش

( شش عامل اصـلی را بـرای موفقیـت سیسـتم اقتصـاد ژتـونی       1660) 1تامسون (.1919نادری،

هـای   ها، تعریف واضح هدف رفتـاری، نیـاز بـه تقویـت     شمارش بودن ژتون دهد: قابل پیشنهاد می

سـیله  و هـا و قابلیـت اجـرا بـه     ها، سیستمی بـرای ثبـت داده   مکمل، سیستمی برای مبادله ژتون

( نیز معتقد بود کـه تغییردهنـدگان رفتـار بهتـر اسـت بکوشـند تـا در        1370میلسون ) پرسنل.

های جدید استفاده کننـد و بـرای    های متنو  و موقعیت کننده های آموزشی خود از تقویت برنامه

 (.1660طور تکراری استفاده ننمایند )به نقل از تامسون، کننده به مدت طوالنی از یک تقویت

 تـوان  کـم  آمـوزان  دانـش  برای تقویتی های برنامه بهترین از یکی ای پته های کننده یتتقو

؛ 1936سرشـکی،   ادیـب  آبکنـار، عاشـوری و   جلیـل  عاشوری،؛ 1،1973احمدیباشد ) می ذهنی

(. 9،1661واگـی  ؛9،1669اینتـاییر  ؛ مک1913آبکنار و ادیب سرشکی، جلیل عاشوری، میرزمانی،

گـردد )مـارتین و    توان ذهنـی قلمـداد مـی    آموزان کم هبود رفتار دانشهای ب همچنین یکی از راه

(. 1913سرشکی، ادیب آبکنار و جلیل عاشوری، میرزمانی،؛ به نقل از 1666؛ لوئیس،1331پیتر،

 انجـام  مـاه  1 در یادگیری با ناتوانی پسر آموز دانش 17 روی ( در پژوهش خود بر1661واگی )

 این دانـش  تحصیلی پیشرفت بهبود باعث ای پته کننده تقویت هرسید ک نتیجه این به بود، داده

ای در کـاهش   ( در تحقیقی که برای تعیین اثربخشی تقویت پته1977ابرقویی )شود.  می آموزان

آموزان عادی مقطـع ابتـدایی تحـت پوشـش      افت تحصیلی و افزایش انگیزش پیشرفت در دانش

دختـر( انجـام داد، دریافـت     16پسـر و   16نفـر )  96ای  کمیته امداد شهرستان ابرکوه با نمونـه 

ها بـه شـکل تـاخیردار داده شـوند در      صورتی که در آن کارت ای به کارگیری روش تقویت پته به

آموزان مؤثر است )به نقل از عاشـوری، میرزمـانی، جلیـل آبکنـار و ادیـب       افزایش عملکرد دانش

ای را در بهبـود رفتارهــای   پتـه  ( کــاربرد اقتصـاد 1916عـالوه محمـدی )   (. بـه 1913سرکشـی،  

ای انگیـزه پیشـرفت تحصـیلی     اجتماعی مؤثر یافت. همچنـین دریافـت کـه روش تقـویتی پتـه     

آموزان دچار افت تحصیلی را افزایش داد )به نقل از عاشـوری، میرزمـانی، جلیـل آبکنـار و      دانش

کننده را بـر   یتعنوان تقو ( استفاده از پاداش ورزشی به1916محمدی ) (.1913ادیب سرکشی، 

آموز پسر پایه چهارم ابتدایی مؤثر دانسته است. همچنـین دریافـت    دانش 91پیشرفت تحصیلی 

دهـد.   آموزان دچار افت تحصـیلی را افـزایش مـی    ای، انگیزه پیشرفت دانش که روش تقویتی پته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Thomson 

2. Ahmadi 

3. McIntyre 
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خودکارآمـدی،   بـه احسـاس   آمـوزان  دانـش  در یادگیری که است ( معتقد1616) 1آبرومایتیس

 و فـرد  الگوهـای رفتـاری   بـا  عوامل این است، وابسته آنان عاطفی روانی و وضعیت ختارهایسا

 آمـوز  دانش توسط شده دریافت تقویت و شرایط اجتماعی تکلیف، ماهیت مانند محیطی عوامل

 مانع و کند می تداخل آموز دانش یادگیری با کم نرخ با رفتار یک که هنگامی باشند. تعامل می در

 مثبـت  نتـایج  بـه  یـابی  دست برای تقویت اصول از با استفاده باید معلم شود، می او ییادگیر از

ای بـر پیشـرفت    پتـه  بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسـی تـأثیر اسـتفاده از تقویـت    اقدام کند؛ 

باشد که در مطالعات پیشین بسیار اندک بـه ایـن    آموزان می آموزان در بین دانش تحصیلی دانش

 ده است.ش موضو  پرداخته

 روش پژوهش

این پژوهش از نو  تحقیقات شبه آزمایشی بوده و طرح پژوهشی مورداستفاده در ایـن پـژوهش،   

هـای   های شبه آزمایشی بـه طـرح   های مقایسه است. طرح آزمون با گروه آزمون و پس طرح پیش

رگـان و  ها نتوان از انتساب تصادفی اسـتفاده کـرد )سـرمد، باز    شود که در آن آزمایشی گفته می

هـای کنتـرل و    (. در این پژوهش برای جلوگیری از تبادل اطالعـات بـین گـروه   1936حجازی، 

عنوان گـروه آزمـایش انتخـاب شـد.      عنوان گروه کنترل و مدرسه دیگر به آزمایش یک مدرسه به

همچنین هر دو مدرسه دارای وضعیت تحصیلی و جغرافیایی و اجتماعی مشـابه بـه هـم بودنـد.     

های ناشی از معلم، از معلمانی استفاده شد که دارای سابقه تدریس یکسان و  ویژگیبرای کنترل 

مدرک تحصیلی مشابه به هـم بودنـد. جامعـه آمـاری مربـوط بـه ایـن پـژوهش شـامل تمـامی           

بـود کـه تعـداد کـل      39-39آموزان پسر پایه دوم ابتدایی شهر چایپاره در سال تحصـیلی   دانش

گیری هدفمند استفاده شد کـه دلیـل    گیری از روش نمونه ای نمونهنفر برآورد شد. بر 911ها  آن

های پژوهش از لحاظ شرایط خاص کنتـرل متغیرهـای اثرگـذار، مسـائل      این انتخاب محدودیت

ها و امکانات بود. در ایـن پـژوهش بـرای همگـونی متغیرهـای پـژوهش        اداری، رضایت آزمودنی

هـای   دند که از نظـر سـواد اطالعـاتی در آزمـون    ای انتخاب ش گونه های گواه و آزمایش به کالس

ــه هــم داشــتند و همچنــین از نظــر    کالســی مدرســه و پوشــه کــار آن  ــادی ب هــا شــباهت زی

های آموزش ابتدایی شهرستان هر دو مدرسه دارای وضعیت تحصیلی نزدیک به هـم   کارشناسی

داشـتند.   بودند. موقعیت اجتمـاعی و جغرافیـایی مـدارس انتخـاب شـده بـا همـدیگر همگـونی        

انـد   عنوان گواه و آزمایش انتخاب شـده  همچنین سطح تحصیالت و سابقه معلمان مدارس که به

کـالس دوم ابتـدایی از دو مدرسـه     1آموزان پسر  های پژوهش شامل دانش یکسان بود. آزمودنی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Abromaitis 
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ه ای( و گروه گوا عنوان گروه آزمایش )استفاده ازتقویت پته بودند که از یک مدرسه یک کالس به

 ها( انتخاب شدند. کننده )عدم استفاده از تقویت

 روش اجرا

ی تدریس تقریباً یکسـانی  پژوهشگر برای اجرای این پژوهش از معلمانی استفاده نمود که سابقه

سال( برخوردار بودند تا تجربه کاری تأثیری بر چگونگی اعمال متغیر مستقل نداشـته   16تا  7)

 های زیر بود: مراحل یا گام باشد. روش اجرای پژوهش نیز شامل

ها )گواه و آزمـایش(: بـرای ایـن منظـور دو کـالس از دو دبسـتان        انتخاب گروه گام اول؛

عنوان گروه کنتـرل و دانـش    صورت تصادفی به آموزان یک کالس به پسرانه انتخاب شدند. دانش

 صورت تصادفی جایگزین شدند. عنوان گروه آزمایش به آموزان کالس دیگر به

برگزاری جلسه توجیهی: قبل از اجرای روش موردنظر در کـالس درس توسـط    دوم؛ گام

های الزم طی دو جلسـه داده شـد و او خواسـته     معلم مربوطه و کاربندی متغیر مستقل، آموزش

صورت کامل در کالس اجرا نماید. روش اجرا به این صورت بود که ابتدا  شد موارد موردنظر را به

خواستند از این نو  تقویت در کالس استفاده نماید، روند کـار بـرای    که میای  و در اولین جلسه

 آموزان شرح بدهد. دانش

روز و به عبـارتی   06ماه )در حدود  9برای کاربندی متغیر مستقل که به مدت  گام سوم؛

ساعت( به طول انجامید از معلمان مربوطه خواسته شد تا در امر آموزش و ایجاد انگیـزش   966

ای در این پـژوهش شـامل    ای استفاده نمایند. تقویت پته آموزان از تقویت پته ی در دانشتحصیل

هـا و   امتیازی بود که از معلمان خواسته شده بود با توجه بـه اهمیـت آزمـون    16و  1های  کارت

آموزی کـه بتوانـد بـه     صورت انفرادی تعلق بگیرد. مقرر شده بود دانش آموز به پیشرفت هر دانش

برسد، امتیازهای خود را با جوایزی که محقق بر اساس شـناختی کـه    166یا  16متیاز مجمو  ا

ی ابتدایی داشت، تهیه کرده بود معاوضه نماید. تفـاوتی کـه مجمـو     آموزان دوره از عالیق دانش

امتیازی در انتخاب جایزه خود از میان  166آموز  داشت این بود که دانش 16با  166امتیازهای 

آمـوزان   اش را خـودش انتخـاب نمایـد. حتـی دانـش      توانسـت جـایزه   ز آزاد بود و میکیسه جوای

های کالسی همچون نماینده کـالس، نماینـده پخـش     توانستند امتیازات خود را با مسئولیت می

 زمان دو هفته معاوضه نمایند. صورت مدت شیر در کالس و... البته به

ـ   بینـی  بعد از اتمام زمان پـیش  گام پنجم؛ رای کاربنـدی متغیـر مسـتقل، آزمـون     شـده ب

های آزمایش و کنترل طی سه روز به عمـل   برای گروه شده پیشرفت تحصیلی از دروس مشخ 

 آمد.
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 ابزار پژوهش

 16سـؤالی شـامل    96آزمـون   این پژوهش، در مورداستفاده ابزار :تحصیلی پیشرفت آزمون

ؤال از امال بـود. سـؤاالت درس   س 16های نوشتاری و  سؤال از مهارت 16سؤال از درس ریاضی، 

گیـری زمـان و    ریاضی شامل نوشتن اعداد به رقم و حروف، حل مسئله، اشکال هندسـی، انـدازه  

هـای نوشـتاری شـامل     طول، جمـع و تفریـق اعـداد و مفهـوم احتمـال؛ سـؤاالت درس مهـارت       

بندی  بقهسازی با کلمات، نوشتن مخالف و هم معنی کلمات، متن کوتاه در مورد تصویر، ط جمله

ریخته؛ سؤاالت درس امال شـامل امـالی تصـاویر، پیـدا کـردن       هم سازی کلمات به کلمات، مرتب

هـا بـرای    ی ایـن آزمـون  در تهیـه  های امالیی متن، امالی پر کردنی و امـالی سـنتی بـود.    غلط

هـایی چـون اعتبـار و     سازی و نیز در نظر داشـتن شـاخ    شدن اصول آزمون اطمینان از رعایت

 اجـزای  هـای  جـدول  تهیـه  (درسی، ب کتب نویسی هدف الف(چندین مرحله به شرح،  پایایی

 پنج از محتوا طی شد. همچنین و هدف دوبعدی مشخصات جدول ( تهیهها و ج کتاب محتوایی

 نظرسـنجی  سـؤاالت  محتـوایی  مورد روایی در سال 11 تدریس سابقه میانگین با مربوطه معلم

 گردیـد. در  تهیـه  روایـی  آزمون را نداشتند الزم روایی که تیسؤاال تعویض با درنهایت و گردید

 39/6روز  11 مـدت  بـه  آمـوز  دانش 11باز آزمایی  روش از استفاده با ها آزمون این پایایی مورد

برای درس امال محاسبه شد.  36/6های نوشتاری و  برای درس مهارت 31/6برای درس ریاضی، 

آمـوزان پایـه    ون به دلیل حجم باالی سؤاالت برای دانـش باشد هنگام اجرای آزم الزم به ذکر می

دوم ابتدایی، آزمون ذکر شده در سه روز متوالی اجرا گردیـد. همچنـین نمـرات درس ریاضـی،     

عنـوان آزمـون آغـازین در     آموزان در آغاز سال تحصیلی که بـه  های نوشتاری و امال دانش مهارت

ـ   آموزان ثبت و نگهداری می پوشه کار دانش آزمـون در ایـن پـژوهش مـورد      عنـوان پـیش   هشـد ب

 استفاده قرار گرفت.

 ها یافته

 کوواریانس تک تحلیل ( وMANCOVAمتغیره ) چند کوواریانس تحلیل از ها داده تحلیل برای

توصـیفی، نمـرات    -کـه ارزشـیابی کیفـی    ایـن  بـه  توجـه  بـا  .شد ( استفادهANCOVAمتغیره )

 .شـدند  تبدیل 16 نمره مقیاس به فرعی های آزمون نمرات جهت باشد، ازاین صورت کیفی می به

نتـایج  شـد.   بررسی متغیری تک و متغیری چند های آزمون های فرض پیش ها داده تحلیل از قبل

نشـان داد کـه اثـر تعـاملی      متغیـره  کوواریانس تک تحلیل ها در های اثرات بین آزمودنی آزمون

و  P <71/6؛ F=19/11و  P <61/6باشــد ) متغیــر کووریــت و متغیــر مســتقل معنــادار نمــی 
70/11=F 611/6؛> P  11/19و=Fفـرض همگنـی    توان نتیجه گرفـت کـه پـیش    ( بنابراین می

 و بارتلـت  کرویـت  هـای  آزمـون  نتایج ها رعایت شده است. های رگرسیونی در داخل گروه شیب
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 تهوابسـ  متغیرهـای  همـه  نمرات توزیع که داد نشان متغیری تک آزمون کولموکروف اسمیرنف

هـای کوواریـانس    مـاتریس  نشان باکس آزمون آماره دار غیرمعنی مقدار همچنین .هستند نرمال

 تحلیل مورد در نیز لون آزمون . نتایجمتغیر وابسته در سطوح مختلف متغیرهای مستقل برابرند

 و ندارند هم با داری معنی تفاوت گروهی درون واریانس لحاظ از ها که گروه داد نشان متغیره تک

 است. خطی نو  از وابسته متغیرهای بین ارتباط که شد های مشخ  نقطه نمودار مشاهده با

آزمون نمرات  آزمون و پس در پیش گروه آزمایش و گروه کنترلمعیار  انحراف و میانگین: 1جدول 

 پیشرفت تحصیلی

 آزمون پس آزمون پیش 

 ها بازده

 آزمایش

 انحراف) میانگین

 (معیار

 گواه

 نحرافا) میانگین

 (معیار

 آزمایش

 انحراف) میانگین

 (معیار

 گواه

 انحراف) میانگین

 (معیار

 (96/1)11/11 (17/1)10/11 (96/1)11/19 (17/1)19/11 امال

های  مهارت

 نوشتاری
01/11(61/1) 91/19(16/1) 01/11(61/1) 19/19(16/1) 

 (37/1)19/19 (76/1)11/17 (37/1)69/19 (76/1)19/19 ریاضی

آزمـون   آزمون و پـس  در پیش گروه آزمایش و گروه کنترلمعیار  انحراف و ، میانگین1در جدول 

شـود میـانگین نمـرات     گونـه کـه مشـاهده مـی     ارائه شده است. همان نمرات پیشرفت تحصیلی

آزمـون گـروه کنتـرل     آزمون گروه آزمایش نسبت بـه پـس   آموزان در هر سه درس در پس دانش

 کوواریـانس  تحلیل دهد. برای اطمینان از معنادار بودن این تفاوت از ان میمقادیر باالتری را نش

 متغیره استفاده شد. چند

 نمرات پیشرفت تحصیلی بر گروه اثر مورد در چندمتغیری کوواریانس تحلیل : خالصه2جدول 

 داری معنی سطح خطا df فرضیه F df آماره چندمتغیری آزمون

 661/6 01 9 11 11/6 پیالیی اثر

 661/6 01 9 11 91/6 ویلکز الندای

 661/6 01 9 11 61/1 الولی-هتلین  اثر

 661/6 01 9 11 61/1 روی ریشه ترین بزرگ

 

نمـرات پیشـرفت    بـر  گـروه  اثـر  مـورد  در چندمتغیری کوواریانس تحلیل خالصه، 1در جدول  

 11/6نـدای ویلکـز   ی الشود در مقدار آمـاره  گونه که مشاهده می شده است. همان ارائهتحصیلی 

توان نتیجه گرفت  (؛ بنابراین می=F 11؛≥P 661/6باشد ) باشد که از نظر آماری معنادار می می
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داری وجـود   بین گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ نمرات پیشرفت تحصیلی اخـتالف معنـی  

ی وجود دارد یک از نمرات پیشرفت تحصیل دارد. در ادامه برای بررسی اینکه تفاوت در بین کدام

 متغیری استفاده گردید. کوواریانس تک تحلیلاز آزمون 

 نمرات بر ای استفاده از تقویت پته شیوه اثر مورد در متغیری تک کوواریانس تحلیل خالصه :3 جدول

 پیشرفت تحصیلی

 سطح معناداری SS Df MS F متغیرها

 661/6 10/91 99/30 1 99/30 امال

 661/6 77/10 10/19 1 10/19 های نوشتاری مهارت

 661/6 11/19 19/10 1 19/10 ریاضی

 

 ای استفاده از تقویت پته شیوه اثر مورد در متغیری تک کوواریانس تحلیل خالصه ،9 جدولدر 

در  Fشـود مقـدار    گونـه کـه مشـاهده مـی     نمرات پیشرفت تحصیلی ارائه شده اسـت. همـان   بر
کـه   11/19و  77/10، 10/91ریاضی به ترتیب های نوشتاری و  مهارتمتغیرهای پیشرفت امال، 

لحاظ پیشـرفت   از ها گروه(؛ بنابراین P≤0/661باشند ) هر سه متغیر از لحاظ آماری معنادار می

 تفـاوت  هم به های نوشتاری و ریاضی نسبت مهارتپیشرفت امال،  تحصیلی در سه آزمون فرعی

ها از آزمون تعقیبـی بـن فرونـی اسـتفاده      در ادامه برای بررسی دقیق این تفاوت .دارند دار معنی

 گردید.

 های میانگین تفاوت مورد در دار معنی اختالف حداقل آزمون بن فرونی برای بررسی :4جدول 

 فرعی پیشرفت تحصیلی های آزمون

 های مقایسه گروه

 فرعی پیشرفت تحصیلی های آزمون

 پیشرفت امال
های  پیشرفت مهارت

 نوشتاری
 پیشرفت ریاضی

 

تفا
ن
گی
یان
ت م
و

 
 ها

یار
مع
ی 
طا
خ

ی 
دار
عنا
ح م
سط

 

ن
گی
یان
ت م
فاو
ت

 
 ها

یار
مع
ی 
طا
خ

ی 
دار
عنا
ح م
سط

 

ن
گی
یان
ت م
فاو
ت

 
 ها

یار
مع
ی 
طا
خ

ی 
دار
عنا
ح م
سط

 

 661/6 99/6 11/1 661/6 91/6 19/1 661/6 16/6 19/1 کنترل آزمایش
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 های میانگین مورد در دار معنی اختالف حداقل آزمون بن فرونی برای بررسی ، نتایج9در جدول 

 هـای نوشـتاری و پیشـرفت ریاضـی     پیشـرفت مهـارت   پیشـرفت امـال،   فرعی های آزمون نمرات

های گـروه آزمـایش و کنتـرل در     شود تفاوت میانگین گونه که مشاهده می است. همان شده ارائه

هـای نوشـتاری و پیشـرفت ریاضـی بـه ترتیـب        پیشرفت مهارت پیشرفت امال، فرعی های آزمون

(؛ بنـابراین  P≤0/661باشـند )  باشد کـه از لحـاظ آمـاری معنـادار مـی      می 11/1و  19/1، 19/1

ای اسـتفاده گردیـده بـود     توان نتیجه گرفت گروه آزمایش، گروهی که در آن از تقویـت پتـه   می

های نوشـتاری   نسبت به گروه کنترل دارای پیشرفت تحصیلی باالتری در دروس ریاضی، مهارت

 باشد. و امال می

 گیری تیجهبحث و ن

ای )ژتونی( بر پیشـرفت تحصـیلی    پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی استفاده از تقویت پته

آمـوزانی   آموزان ابتدایی پایه دوم در مدارس عادی صورت گرفت که نتایج نشان داد دانـش  دانش

ای  ت پتهها تقوی آموزانی که در آن ای استفاده شده بود نسبت به دانش ها از تقویت پته که در آن

صورت نگرفته بود از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردار بودند؛ بنابراین نتایج ایـن پـژوهش بـا    

(، ابرقـویی  1370میلسـون ) (، 1660(، تامسـون ) 1667) 1اسـکات و پروتـر   هـای  نتایج پـژوهش 

؛ به نقـل از عاشـوری و   1331کیت و کول ) (،1616و آبرومایتیس )( 1916(، محمدی )1977)

ای بـر   ( نشان داد تقویـت پتـه  1667باشد. مطالعات اسکات و پروتر ) همسو می( 1913،همکاران

آموزان مؤثر اسـت؛ عـالوه بـر ایـن      آموزان، حضور فعال و پیشرفت تحصیلی دانش انضباط دانش

(، 1660تامسـون ) مطالعـات  آموزان در امر یادگیری شود.  تواند باعث افزایش مشارکت دانش می

( نیـز نشـان دادنـد    1616و آبرومایتیس )( 1916(، محمدی )1977رقویی )(، اب1370میلسون )

 آموزان تأثیرگذار است. ای بر روی پیشرفت تحصیلی دانش پته که تقویت

گیرنـد تـا    مند مورداستفاده قرار می ای نظام ای به شیوه های پته کننده در این شیوه، تقویت

یت شوند. هدف اقتصاد ژتونی ایـن اسـت کـه    رفتارهای مطلوب در برنامه آموزشی یا درمانی تقو

بسـامد مراجعـان تقویـت شـود و      در یک محیط درمانی یا آموزشی رفتارهـای مطلـوب امـا کـم    

کنـد   رفتارهای نامطلوبشان کاهش یابد. هر امتیازی که فرد در ازای رفتار مطلـوب دریافـت مـی   

ای اسـت کـه    کننـده  یـت کننده مثبت ایـده آل تقو  تقویت (.1931، 1یک ژتون است )برگر و جی

آمـوز، آن را بکـار گیـرد هـم رفتـار نابهنجـار در        زمانی مربی در امر تغییر رفتار ناشایست دانش

آموز شود و  آموز خاموش شود و هم رفتار مطلوب و بهنجار جایگزین رفتار ناشایست دانش دانش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Scot & Porter 

2. Berger & Gy 
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هـای   گیری از بررسی ( در نتیجه1331کیت و کول ) .آموز از انجام رفتار بهنجار لذت ببرد دانش

شـود و   آموزان می ها باعث ایجاد انگیزش در دانش کننده کنند که استفاده از تقویت خود بیان می

 گردد. ها می همین امر موجب موفقیت و پیشرفت آن

های مؤثر جهت  های جدی برای توسعه راه امروزه مدارس کشور در حال انجام دادن تالش

گیـری   آموزان هستند که در این میان بهره مناسب برای دانشهای آموزشی  فراهم کردن فرصت

آموزان مخصوصاً مدارس ابتدایی تأثیرگذار  تواند در پیشرفت و انگیزه دانش ها می کننده از تقویت

ها در کـالس درس بـه نحـو مـؤثری باعـث تشـویق        دانند که پاداش باشد. همچنین معلمان می

بیه هرکسی تغییـر عملکردهـا و رفتارهـای بنیـادی در     آموزان ش شود. دانش رفتارهای مثبت می

خواهید یک رفتار جدید را رواج دهیـد هـر بـاری کـه      یک دوره کوتاه را دوست دارند. وقتی می

جـای   که آن رفتار جایگزین شد به ها پاداش دهید. وقتی دهند به آن آموزان آن را انجام می دانش

ها را تشویق کنیـد تـا آن رفتـار را     آموزان آن ر دانشتوانید برای حفظ آن رفتار د جایزه دیگر می

آموزان کمک کنید تا رفتـار   ترین هدف از پاداش دادن این است که به دانش ترجیح دهند. اصلی

مطلوب را در جای خود درونی کنند تا دیگر نیازی بـه پـاداش نباشـد و خـود انگیزشـی کـافی       

(. برگر 1660نده آن عمل را انجام دهد )ذیکر،کن آموز با میل و بدون تقویت موجب شود تا دانش

ی سـاختگی اسـت و   اقتصاد ژتونی یک برنامه به این نکته اشاره دارند و معتقدند( 1931و جی )

شود باید پیش از آنکه مراجع، برنامه درمـانی را تـرک    های طبیعی و روزمره یافت نمی در محیط

نند با روندی مداوم بـه موفقیـت دسـت یابنـد     تدریج متوقف شود. زمانی که مراجعان بتوا کند به

های طبیعی تقویت مانند تشویق و نمرات خـوب بـه کـار     شود و وابسته اقتصاد ژتونی متوقف می

 .روند تا رفتار مطلوب حفظ شود می

ای اندک و محدود به درس ریاضی و  توان به نمونه های این پژوهش می از جمله محدودیت

هـای در خـارج از اختیـار پژوهشـگر      اسـت و از جملـه محـدودیت   آموزان پسـر   محدود به دانش

آموزی توسط معلم اشاره کرد. به پژوهشـگران آتـی پیشـنهاد     توان به تقویت ناخودآگاه دانش می

گردد حجم نمونه موردمطالعه افزایش یابد و پژوهش در مورد هر دو جنس )پسر و دختر( در  می

وجه به نتـایج پـژوهش حاضـر بـه معلمـان مـدارس       های مختلف تحصیلی صورت گیرد. با ت پایه

ای )ژتـونی( را در برنامـه    ویـژه تقویـت پتـه    ها به کننده گردد استفاده از تقویت ابتدایی توصیه می

کاری خود قرار دهند تا از این طریق بتوانند انگیزش الزم برای پیشرفت تحصیلی و حس رقابت 

ان را به وجود آورند. همچنین نباید این نکتـه را  هایش کالسی آموزان با خودشان و هم سالم دانش

در سطح مدارس مقطع ابتدایی باید خوشایند و باب  ای مثبت کننده پته تقویتفراموش کرد که 

طبع دانش آموزان باشد. ضمناً با توجه بـه موقعیـت جغرافیـایی و فرهنگـی مـدارس در سـطح       

 .ثبت نهایت دقت را نمایندهای م کننده بایست در انتخاب تقویت کشور، مربیان می
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 ( .1931گال، مردیت؛ بورگ، والتر و گال، جویس .)های تحقیق کمیی و کیفیی در علیوم     روش

 ی: نصر، احمدرضا و همکاران، تهران: سمت.ترجمه، شناسی تربیتی و روان

  ( .1931برگر، میلتن و جی، ریمونـد .)ترجمـه شـهناز    فتیار های تغییر و اصالح ر اصول و روش(

 محمدی، کبری جمشیدی(. تهران: انتشارات ارسباران )سال انتشار به زبان اصلی وجود ندارد(.
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