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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی استفاده از تقویت پتهای (ژتونی) بر پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان پایه دوم ابتدایی در مدارس عادی انجام گرفت .روش انجام این پژوهش نیمه آزمایشی
بوده و طرح پژوهشی مورداستفاده در این پژوهش ،طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروههای مقایسه
است .جامعه آماری شامل کلیه دانشآموزان پسر پایه دوم ابتدایی ،سال تحصیلی  39-39در شهر
چایپاره (استان آذربایجان غربی) بود که تعداد  1کالس با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند
بهعنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند .برای جمعآوری دادهها از آزمون محققساخته پیشرفت
تحصیلی در دروس ریاضی ،مهارتهای نوشتاری و امال استفاده شد که دارای  96سؤال (برای هر
درس  16سؤال) بود .تجزیهوتحلیل داده با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS 21و با روشهای آماری
تحلیل کوواریانس چند متغیره ( )MANCOVAو تحلیل کوواریانس تک متغیره ()ANCOVA
انجام شد .نتایج پژوهش نشان داد استفاده از تقویت پتهای در گروه آزمایش بهطور معناداری نسبت
به گروه کنترل باعث افزایش پیشرفت تحصیلی میشود .همچنین ،نتایج تحلیل واریانس چند متغیره
نشان داد که گروه آزمایش ،نسبت به گروه کنترل در متغیرهای پیشرفت ریاضی ،پیشرفت
مهارتهای نوشتاری و پیشرفت امال دارای نمرات باالتر و معنادارتری بودند؛ بنابراین استفاده آر
تقویت پتهای در مدارس ابتدایی مخصوصاً پایههای پایینتر میتواند انگیزش الزم برای پیشرفت
تحصیلی را در دانشآموزان به وجود آورد.
واژگان کلیدی :تقویت پتهای ،پیشرفت تحصیلی ،دانشآموزان.
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مقدمه
پیشرفت تحصیلی همواره برای دانشآموزان معرف تواناییهای علمی آنها برای ورود به دنیـای
کار و مقاطع تحصیلی باالتر بوده (آندو ،تاکارهیرا ،ساکاموتو )1669،1و همـواره بـرای معلمـان،
والدین ،متخصصان تربیتی و مسئوالن نظام آموزشی نیز حائز ،اهمیت میباشد (آدامز ،جرهارت،
میلرز ،رابرتز .)1663 ،1بهگونهای که بهعنوان یکـی از شـاخ هـای مهـم ارزیـابی نظـامهـای
آموزشی موردتوجه قرارگرفته (آلومیان و آیو )1669 ،9و تأثیر آن در ارتقای بهرهوری و بهبـود
اثربخشـی نظـام تعلـیم و تربیـت غیرقابـلانکـار اسـت (رسـتگار ،حجـازی ،غالمعلـی لواسـانی،
قربانجهرمی .)1911 ،در یک معنا ،پیشرفت تحصیلی میـزان دسـتیابی فراگیـران بـه اهـداف
آموزشی از پیشتعیین شده است که انتظار میرود در کوشـشهـای یـادگیری خـود بـه آنهـا
برسند (اوستین و گوستافسون .)1660،9برخی محققان نیز ،نیل به اهداف آموزشی را با اصطالح
پیشرفت تحصیلی بیان کردهاند (ون استوم ،هل و چـامورو .)1611،1بـرای پیشـرفت تحصـیلی
میتوان مالکهای گوناگونی در نظر گرفت که مشهورترین آن میـانگین نمـرات کـل مـیباشـد
(بتل و لوئیس.)1661،0
بسیاری از محققـان روی تـأثیر توانـاییهـای ذهـن و شـناختی بـر پیشـرفت تحصـیلی
تأکیددارند (بوچارد .)1669،7بررسی پژوهشهـای انجـام شـده نشـان مـیدهـد کـه پیشـرفت
تحصیلی دانشآموزان را میتوان بر اساس تواناییهای شناختی و انگیزشی آنان نظیر خودپنداره
(پاری ،)1660،1هوش هیجانی (شلدون و دوردال ،)1616،3خودکارآمدی تحصیلی (تورنر ،کاندلر
و هفر1663،16؛ شـاموکس و المـوکس ،)1661،11انگیـزش تحصـیلی (النـ  ،مونـوی ،هـارپر،
نویالوچ و مورفی ،)1667،11درگیری شناختی (رستگار ،قربـانجهرمـی و مظلومیـان )1936 ،و
اهداف پیشرفت (رستگار و همکاران )1911،پیشبینی نمود .همچنین ،تحقیقات صورت گرفته،
حاکی از تعامل متغیرهای موقعیتی مانند برنامه روشهای آموزشی ،شرایط عاطفی و نیز محیط
تحصیلی ،نگرش نسـبت بـه مسـائل آمـوزش و انگیـزه بـا پیشـرفت تحصـیلی فراگیـران اسـت
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(مککوی .)1661،1رکابدار و سلیمانی ( )1917هم نشان دادند که پیشرفت تحصیلی ،نـه تنهـا
به ساختارهای شناختی وابسته است ،بلکه به عوامل انگیزشی و عاطفی نظیر باورها ،نگرشهـا و
اضطرابها نیز مربوط است.
یکی از پارامترهای مؤثر در پیشرفت تحصیلی ،برانگیختن عالقه و توجه فراگیران به سمت
مطالبی درسی در کالس است که انگیزش نامیده میشود و چنانچه انگیزش الزم را در فراگیران
ایجاد کنیم ،میتوانیم شاهد نگرش مثبت آنها نسبت به آموزش و یادگیری باشیم .ایـن مقولـه
تابعی از تعامل بین شخ و محـیط یـا اینکـه پدیـدهای ناشـی از فرآینـدهای رفتـاری اسـت؛
بنابراین ،میتوان در کالس درس از طریق تکرار رفتار و بـرانگیختن دانـشآمـوزان شـاهد بـروز
نگرش مثبت آن ها نسبت به فرآیند تحصیل شد (انتویسیل .)1311 ،1لـذا معلـم بـا اسـتفاده از
اصول و تدابیر روانشناسی میتواند بعد از ایجاد توجه و دقت و انگیزش مناسب در دانشآمـوزان
موجبات پیشرفت تحصیلی آنان را فراهم آورد .یکی از این اصـول اسـتفاده از تقویـتکننـدههـا
میباشد .کیت و کول (1331؛ به نقل از عاشوری و همکاران )1913 ،آثار چند عامل مهم ماننـد
توانایی یادگیرندگان ،آموزش معلمان و انگیزش بر یادگیری را در متجاوز از  11666دانشآمـوز
را موردبررسی قراردادند و مهم ترین عاملی که مستقیماً با میزان یادگیری رابطه مثبت نشان داد
انگیزش برای یادگیری بود .کیت و کول ( )1331در نتیجـهگیـری از بررسـیهـای خـود بیـان
میکنند که استفاده از تقویتکنندهها باعث ایجاد انگیزش در دانشآموزان میشود و همین امـر
موجب موفقیت و پیشرفت آنها میگردد .تقویتکننده چیزی است که احتمـال وقـو مجـدد
پاسخ را افزایش میدهد (سیف .)169 :1931،تقویتکننده بهصورت رخدادی تعریـف مـیشـود
که بالفاصله پس از رفتار هدف واقع میشود و به افزایش بسامد وقو همـان رفتـار مـیانجامـد.
تنها در صورتی به یک رویداد تقویتکننده گفته می شود کـه ارائـه آن بعـد از رفتـار منجـر بـه
افزایش فراوانی آن رفتار شود (شریفی درآمدی .)1979،در آموزش دانش آموزان ،پیامد رفتارهـا
نقش بسیار مهمی در یادگیری مطالب تازه ایفا میکند .در این فرایند ،انگیـزش ،از طریـق فهـم
رابطه بین رفتار و پیامدش به وجود میآید .در این رویکرد به پیامد رفتـار تقویـتکننـده گفتـه
میشود .تقویتکننده بهصورت رخدادی تعریف میشود که بالفاصله پـس از رفتـار هـدف واقـع
می شود و به افزایش بسامد وقـو همـان رفتـار مـیانجامـد .تنهـا در صـورتی بـه یـک رویـداد
تقویتکننده گفته می شود که ارائه آن بعد از رفتار منجـر بـه افـزایش فراوانـی آن رفتـار شـود
(ذیکر .)1660،9ازآنجایی که انتخاب روش تقویت مناسب یکی از اصول اساسی آموزش به شـمار
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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میرود ،استفاده درست و بهجا از تقویتکنندهها میتواند اثر مثبت بـر آمـوزش و ایجـاد انگیـزه
پیشرفت در دانش آموزان داشته باشد؛ بنابراین روشهای آموزشی کـه بـر پیامـد رفتـار 1تأکیـد
داشــته باشــند ،در آمــوزش دانــشآمــوزان تــأثیر بیشــتری خواهنــد داشــت (ســیف نراقــی و
نادری.)1919،
1
تقویتکننده پتهای یکی از این تقویتها میباشد .تقویتکننده پتهای به آن دسته از
تقویتکنندهها گفته میشود که با استفاده از یکتکه کاغذ ،ستاره و یا مهره (فلزی ،چوبی ،یا
پالستیکی) که پس از رفتار مطلوب شخ  ،بهعنوان تقویتکننده ،به او داده میشود رفتار در
فرد تقویت میشود و شخ می تواند بعداً آن را با غذا ،شیرینی و یا سایر تقویتکنندههای
موردعالقهاش معاوضه نماید (لوکاسون و همکاران .)1331 ،9سیستم تقویت پتهای در مدارس با
نیازهای ویژه معموالً به این صورت است که دانش آموزان بهواسطه عملکرد مطلوب ،مُهر یا
نشانه خاصی دریافت میکنند .وقتیکه مهرها به حد خاصی رسید ،آنها به جایزه ،خوراکی یا
پول نقد تبدیل میشوند (تورنبال ،شانک و لیآل .)1333 ،9تقویتکنندههای پتهای بهعنوان
یکی از قدرتمندترین راهبردهای ایجاد انگیزه در دانشآموزان پیشنهاد شده است
(کازدین1311،1؛ مکالفلین و ویلیامز1311،0؛ ناوتون و مکالفلین1331،7؛ الپاق و
همکاران )1669،1و برای طیف وسیعی از دانشآموزان از جمله دانشآموزان با اختالالت رفتاری
(سویم و مکالفلین ،)1331،3دانشآموزان مدارس عادی (مکالفلین و ماالبی،16
 ،)1371،1371،1370دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری (اینکستر و مکالفلین )1331،11و
دانش آموزان با معلولیت ذهنی (ویلیامز ،ویلیامز و مک الفلین )1313 ،11مؤثر میباشد.
همچنین براور و الور ( )1307در مورد استفاده از تقویت پتهای عنوان میکنند که اگر
دانش آموزی پیامدهای حاصل از نتایج رفتارهای گوناگون را بداند ،تقویتکنندهها بسیار
دوست داشتنی هستند ،بنابراین نکته بااهمیت و طالیی این است که برای دانشآموزان روشن
سازیم که در چه صورت میتوانند ژتونی را کسب کنند یا ممکن است آن را از دست بدهند.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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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در سالهای اخیر پژوهشهای متعددی درباره رابطه بین انگیزش و یـادگیری انجـام شـد
که توجه رهبران آموزشی را به خود جلب کردند و آنها همبسـتگی مثبـت و معنـیداری بـین
انگیــزه و یــادگیری دانــشآمــوزان در محــیطهــای آموزشــی مشــاهده کردنــد (ســیف نراقــی و
نادری .)1919،تامسون )1660( 1شش عامل اصـلی را بـرای موفقیـت سیسـتم اقتصـاد ژتـونی
پیشنهاد میدهد :قابلشمارش بودن ژتونها ،تعریف واضح هدف رفتـاری ،نیـاز بـه تقویـتهـای
مکمل ،سیستمی برای مبادله ژتونها ،سیستمی بـرای ثبـت دادههـا و قابلیـت اجـرا بـهوسـیله
پرسنل .میلسون ( ) 1370نیز معتقد بود کـه تغییردهنـدگان رفتـار بهتـر اسـت بکوشـند تـا در
برنامههای آموزشی خود از تقویتکنندههای متنو و موقعیتهای جدید استفاده کننـد و بـرای
مدت طوالنی از یک تقویتکننده بهطور تکراری استفاده ننمایند (به نقل از تامسون.)1660،
تقویتکنندههای پتهای یکی از بهترین برنامههای تقویتی برای دانـشآمـوزان کـمتـوان
ذهنی میباشد (احمدی1973،1؛ عاشوری ،جلیـل آبکنـار ،عاشـوری و ادیـب سرشـکی1936 ،؛
عاشوری ،میرزمانی ،جلیل آبکنار و ادیب سرشکی1913،؛ مکاینتـاییر1669،9؛ واگـی.)1661،9
همچنین یکی از راههای بهبود رفتار دانشآموزان کمتوان ذهنـی قلمـداد مـیگـردد (مـارتین و
پیتر1331،؛ لوئیس1666،؛ به نقل از عاشوری ،میرزمانی ،جلیل آبکنار و ادیب سرشکی.)1913،
واگی ( )1661در پژوهش خود بر روی  17دانشآموز پسر با ناتوانی یادگیری در  1مـاه انجـام
داده بود ،به این نتیجه رسید که تقویتکننده پتهای باعث بهبود پیشرفت تحصیلی این دانـش
آموزان میشود .ابرقویی ( )1977در تحقیقی که برای تعیین اثربخشی تقویت پتهای در کـاهش
افت تحصیلی و افزایش انگیزش پیشرفت در دانشآموزان عادی مقطـع ابتـدایی تحـت پوشـش
کمیته امداد شهرستان ابرکوه با نمونـهای  96نفـر ( 16پسـر و  16دختـر) انجـام داد ،دریافـت
بهکارگیری روش تقویت پتهای بهصورتی که در آن کارتها بـه شـکل تـاخیردار داده شـوند در
افزایش عملکرد دانش آموزان مؤثر است (به نقل از عاشـوری ،میرزمـانی ،جلیـل آبکنـار و ادیـب
سرکشـی .)1913 ،بـهعـالوه محمـدی ( )1916کــاربرد اقتصـاد پتـهای را در بهبـود رفتارهــای
اجتماعی مؤثر یافت .همچنـین دریافـت کـه روش تقـویتی پتـهای انگیـزه پیشـرفت تحصـیلی
دانش آموزان دچار افت تحصیلی را افزایش داد (به نقل از عاشـوری ،میرزمـانی ،جلیـل آبکنـار و
ادیب سرکشی .)1913 ،محمدی ( )1916استفاده از پاداش ورزشی بهعنوان تقویتکننده را بـر
پیشرفت تحصیلی  91دانش آموز پسر پایه چهارم ابتدایی مؤثر دانسته است .همچنـین دریافـت
که روش تقویتی پتهای ،انگیزه پیشرفت دانشآموزان دچار افت تحصـیلی را افـزایش مـیدهـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Thomson
2. Ahmadi
3. McIntyre
4. Waggy
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آبرومایتیس )1616( 1معتقد است که یادگیری در دانـش آمـوزان بـه احسـاس خودکارآمـدی،
ساختارهای روانی و وضعیت عاطفی آنان وابسته است ،این عوامل بـا الگوهـای رفتـاری فـرد و
عوامل محیطی مانند ماهیت تکلیف ،شرایط اجتماعی و تقویت دریافت شده توسط دانشآمـوز
در تعامل میباشند .هنگامیکه یک رفتار با نرخ کم با یادگیری دانشآموز تداخل میکند و مانع
از یادگیری او میشود ،معلم باید با استفاده از اصول تقویت برای دستیـابی بـه نتـایج مثبـت
اقدام کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسـی تـأثیر اسـتفاده از تقویـتپتـهای بـر پیشـرفت
تحصیلی دانشآموزان در بین دانشآموزان میباشد که در مطالعات پیشین بسیار اندک بـه ایـن
موضو پرداختهشده است.
روش پژوهش
این پژوهش از نو تحقیقات شبه آزمایشی بوده و طرح پژوهشی مورداستفاده در ایـن پـژوهش،
طرح پیشآزمون و پسآزمون با گروههای مقایسه است .طرحهای شبه آزمایشی بـه طـرحهـای
آزمایشی گفته میشود که در آن ها نتوان از انتساب تصادفی اسـتفاده کـرد (سـرمد ،بازرگـان و
حجازی .)1936 ،در این پژوهش برای جلوگیری از تبادل اطالعـات بـین گـروههـای کنتـرل و
آزمایش یک مدرسه بهعنوان گروه کنترل و مدرسه دیگر بهعنوان گـروه آزمـایش انتخـاب شـد.
همچنین هر دو مدرسه دارای وضعیت تحصیلی و جغرافیایی و اجتماعی مشـابه بـه هـم بودنـد.
برای کنترل ویژگیهای ناشی از معلم ،از معلمانی استفاده شد که دارای سابقه تدریس یکسان و
مدرک تحصیلی مشابه به هـم بودنـد .جامعـه آمـاری مربـوط بـه ایـن پـژوهش شـامل تمـامی
دانشآموزان پسر پایه دوم ابتدایی شهر چایپاره در سال تحصـیلی  39-39بـود کـه تعـداد کـل
آنها  911نفر برآورد شد .برای نمونهگیری از روش نمونهگیری هدفمند استفاده شد کـه دلیـل
این انتخاب محدودیت های پژوهش از لحاظ شرایط خاص کنتـرل متغیرهـای اثرگـذار ،مسـائل
اداری ،رضایت آزمودنی ها و امکانات بود .در ایـن پـژوهش بـرای همگـونی متغیرهـای پـژوهش
کالسهای گواه و آزمایش بهگونهای انتخاب شدند که از نظـر سـواد اطالعـاتی در آزمـونهـای
کالســی مدرســه و پوشــه کــار آنهــا شــباهت زیــادی بــه هــم داشــتند و همچنــین از نظــر
کارشناسی های آموزش ابتدایی شهرستان هر دو مدرسه دارای وضعیت تحصیلی نزدیک به هـم
بودند .موقعیت اجتمـاعی و جغرافیـایی مـدارس انتخـاب شـده بـا همـدیگر همگـونی داشـتند.
همچنین سطح تحصیالت و سابقه معلمان مدارس که بهعنوان گواه و آزمایش انتخاب شـدهانـد
یکسان بود .آزمودنیهای پژوهش شامل دانشآموزان پسر  1کـالس دوم ابتـدایی از دو مدرسـه
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Abromaitis
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بودند که از یک مدرسه یک کالس بهعنوان گروه آزمایش (استفاده ازتقویت پتهای) و گروه گواه
(عدم استفاده از تقویتکنندهها) انتخاب شدند.
روش اجرا
پژوهشگر برای اجرای این پژوهش از معلمانی استفاده نمود که سابقهی تدریس تقریباً یکسـانی
( 7تا  16سال) برخوردار بودند تا تجربه کاری تأثیری بر چگونگی اعمال متغیر مستقل نداشـته
باشد .روش اجرای پژوهش نیز شامل مراحل یا گامهای زیر بود:
گام اول؛ انتخاب گروه ها (گواه و آزمـایش) :بـرای ایـن منظـور دو کـالس از دو دبسـتان
پسرانه انتخاب شدند .دانش آموزان یک کالس بهصورت تصادفی بهعنوان گروه کنتـرل و دانـش
آموزان کالس دیگر بهعنوان گروه آزمایش بهصورت تصادفی جایگزین شدند.
گام دوم؛ برگزاری جلسه توجیهی :قبل از اجرای روش موردنظر در کـالس درس توسـط
معلم مربوطه و کاربندی متغیر مستقل ،آموزشهای الزم طی دو جلسـه داده شـد و او خواسـته
شد موارد موردنظر را به صورت کامل در کالس اجرا نماید .روش اجرا به این صورت بود که ابتدا
و در اولین جلسهای که می خواستند از این نو تقویت در کالس استفاده نماید ،روند کـار بـرای
دانشآموزان شرح بدهد.
گام سوم؛ برای کاربندی متغیر مستقل که به مدت  9ماه (در حدود  06روز و به عبـارتی
 966ساعت) به طول انجامید از معلمان مربوطه خواسته شد تا در امر آموزش و ایجاد انگیـزش
تحصیلی در دانش آموزان از تقویت پتهای استفاده نمایند .تقویت پتهای در این پـژوهش شـامل
کارتهای  1و  16امتیازی بود که از معلمان خواسته شده بود با توجه بـه اهمیـت آزمـونهـا و
پیشرفت هر دانشآموز بهصورت انفرادی تعلق بگیرد .مقرر شده بود دانشآموزی کـه بتوانـد بـه
مجمو امتیاز  16یا  166برسد ،امتیازهای خود را با جوایزی که محقق بر اساس شـناختی کـه
از عالیق دانشآموزان دورهی ابتدایی داشت ،تهیه کرده بود معاوضه نماید .تفـاوتی کـه مجمـو
امتیازهای  166با  16داشت این بود که دانشآموز  166امتیازی در انتخاب جایزه خود از میان
کیسه جوایز آزاد بود و میتوانسـت جـایزه اش را خـودش انتخـاب نمایـد .حتـی دانـشآمـوزان
می توانستند امتیازات خود را با مسئولیت های کالسی همچون نماینده کـالس ،نماینـده پخـش
شیر در کالس و ...البته بهصورت مدتزمان دو هفته معاوضه نمایند.
گام پنجم؛ بعد از اتمام زمان پـیشبینـیشـده بـرای کاربنـدی متغیـر مسـتقل ،آزمـون
پیشرفت تحصیلی از دروس مشخ شده برای گروههای آزمایش و کنترل طی سه روز به عمـل
آمد.

111

فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان ،سال دوم ،شماره هفتم ،بهار 1930

ابزار پژوهش
آزمون پیشرفت تحصیلی :ابزار مورداستفاده در این پژوهش ،آزمـون  96سـؤالی شـامل 16
سؤال از درس ریاضی 16 ،سؤال از مهارتهای نوشتاری و  16سؤال از امال بـود .سـؤاالت درس
ریاضی شامل نوشتن اعداد به رقم و حروف ،حل مسئله ،اشکال هندسـی ،انـدازهگیـری زمـان و
طول ،جمـع و تفریـق اعـداد و مفهـوم احتمـال؛ سـؤاالت درس مهـارتهـای نوشـتاری شـامل
جمله سازی با کلمات ،نوشتن مخالف و هم معنی کلمات ،متن کوتاه در مورد تصویر ،طبقهبندی
کلمات ،مرتبسازی کلمات بههمریخته؛ سؤاالت درس امال شـامل امـالی تصـاویر ،پیـدا کـردن
غلط های امالیی متن ،امالی پر کردنی و امـالی سـنتی بـود .در تهیـهی ایـن آزمـونهـا بـرای
اطمینان از رعایت شدن اصول آزمون سازی و نیز در نظر داشـتن شـاخ هـایی چـون اعتبـار و
پایایی چندین مرحله به شرح ،الف) هدف نویسی کتب درسی ،ب) تهیـه جـدولهـای اجـزای
محتوایی کتابها و ج) تهیه جدول مشخصات دوبعدی هدف و محتوا طی شد .همچنین از پنج
معلم مربوطه با میانگین سابقه تدریس  11سال در مورد روایی محتـوایی سـؤاالت نظرسـنجی
گردید و درنهایت با تعویض سؤاالتی که روایی الزم را نداشتند آزمون روایـی تهیـه گردیـد .در
مورد پایایی این آزمونها با استفاده از روش باز آزمایی  11دانشآمـوز بـه مـدت  11روز 6/39
برای درس ریاضی 6/31 ،برای درس مهارتهای نوشتاری و  6/36برای درس امال محاسبه شد.
الزم به ذکر میباشد هنگام اجرای آزمون به دلیل حجم باالی سؤاالت برای دانـشآمـوزان پایـه
دوم ابتدایی ،آزمون ذکر شده در سه روز متوالی اجرا گردیـد .همچنـین نمـرات درس ریاضـی،
مهارتهای نوشتاری و امال دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی که بـهعنـوان آزمـون آغـازین در
پوشه کار دانشآموزان ثبت و نگهداری میشـد بـهعنـوان پـیشآزمـون در ایـن پـژوهش مـورد
استفاده قرار گرفت.
یافتهها
برای تحلیل دادهها از تحلیل کوواریانس چند متغیره ( )MANCOVAو تحلیل کوواریانس تک
متغیره ( )ANCOVAاستفاده شد .بـا توجـه بـه ایـنکـه ارزشـیابی کیفـی -توصـیفی ،نمـرات
بهصورت کیفی میباشد ،ازاینجهت نمرات آزمونهای فرعی به مقیاس نمره  16تبدیل شـدند.
قبل از تحلیل دادهها پیشفرضهای آزمونهای چند متغیری و تکمتغیری بررسی شـد .نتـایج
آزمونهای اثرات بین آزمودنیها در تحلیل کوواریانس تک متغیـره نشـان داد کـه اثـر تعـاملی
متغیــر کووریــت و متغیــر مســتقل معنــادار نمــیباشــد ( P >6/61و F=11/19؛  P >6/71و
F=11/70؛  P >6/611و  )F=19/11بنابراین میتوان نتیجه گرفـت کـه پـیشفـرض همگنـی
شیبهای رگرسیونی در داخل گروهها رعایت شده است .نتایج آزمـونهـای کرویـت بارتلـت و
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آزمون کولموکروف اسمیرنف تک متغیری نشان داد که توزیع نمرات همـه متغیرهـای وابسـته
نرمال هستند .همچنین مقدار غیرمعنیدار آماره آزمون باکس نشان مـاتریسهـای کوواریـانس
متغیر وابسته در سطوح مختلف متغیرهای مستقل برابرند .نتایج آزمون لون نیز در مورد تحلیل
تک متغیره نشان داد که گروهها از لحاظ واریانس درونگروهی تفاوت معنیداری با هم ندارند و
با مشاهده نمودار نقطههای مشخ شد که ارتباط بین متغیرهای وابسته از نو خطی است.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و گروه کنترل در پیشآزمون و پسآزمون نمرات
پیشرفت تحصیلی
پسآزمون

پیشآزمون
بازدهها

آزمایش
میانگین (انحراف
معیار)

گواه
میانگین (انحراف
معیار)

آزمایش
میانگین (انحراف
معیار)

گواه
میانگین (انحراف
معیار)

امال

)1/17(11/19

)1/96(19/11

)1/17(11/10

)1/96(11/11

مهارتهای
نوشتاری

)1/61(11/01

)1/16(19/91

)1/61(11/01

)1/16(19/19

ریاضی

)1/76(19/19

)1/37(19/69

)1/76(17/11

)1/37(19/19

در جدول  ،1میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و گروه کنترل در پیشآزمون و پـسآزمـون
نمرات پیشرفت تحصیلی ارائه شده است .همانگونـه کـه مشـاهده مـیشـود میـانگین نمـرات
دانش آموزان در هر سه درس در پسآزمون گروه آزمایش نسبت بـه پـسآزمـون گـروه کنتـرل
مقادیر باالتری را نشان میدهد .برای اطمینان از معنادار بودن این تفاوت از تحلیل کوواریـانس
چند متغیره استفاده شد.
جدول  :2خالصه تحلیل کوواریانس چندمتغیری در مورد اثر گروه بر نمرات پیشرفت تحصیلی
آزمون چندمتغیری

آماره

F

 dfفرضیه

 dfخطا

سطح معنیداری

اثر پیالیی

6/11

11

9

01

6/661

الندای ویلکز

6/91

11

9

01

6/661

اثر هتلین -الولی

1/61

11

9

01

6/661

بزرگترین ریشه روی

1/61

11

9

01

6/661

در جدول  ،1خالصه تحلیل کوواریانس چندمتغیری در مـورد اثـر گـروه بـر نمـرات پیشـرفت
تحصیلی ارائهشده است .همانگونه که مشاهده میشود در مقدار آمـارهی النـدای ویلکـز 6/11
می باشد که از نظر آماری معنادار میباشد (P≤ 6/661؛)F= 11؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت
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بین گروه آزمایش و گروه کنترل از لحاظ نمرات پیشرفت تحصیلی اخـتالف معنـیداری وجـود
دارد .در ادامه برای بررسی اینکه تفاوت در بین کدامیک از نمرات پیشرفت تحصیلی وجود دارد
از آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده گردید.
جدول  :3خالصه تحلیل کوواریانس تک متغیری در مورد اثر شیوه استفاده از تقویت پتهای بر نمرات
پیشرفت تحصیلی
متغیرها

SS

Df

MS

F

سطح معناداری

امال

30/99

1

30/99

91/10

6/661

مهارتهای نوشتاری

19/10

1

19/10

10/77

6/661

ریاضی

10/19

1

10/19

19/11

6/661

در جدول  ،9خالصه تحلیل کوواریانس تک متغیری در مورد اثر شیوه استفاده از تقویت پتهای
بر نمرات پیشرفت تحصیلی ارائه شده اسـت .همـانگونـه کـه مشـاهده مـیشـود مقـدار  Fدر
متغیرهای پیشرفت امال ،مهارتهای نوشتاری و ریاضی به ترتیب  10/77 ،91/10و  19/11کـه
هر سه متغیر از لحاظ آماری معنادار میباشند ()P≤0/661؛ بنابراین گروهها از لحاظ پیشـرفت
تحصیلی در سه آزمون فرعی پیشرفت امال ،مهارتهای نوشتاری و ریاضی نسبت به هم تفـاوت
معنیدار دارند .در ادامه برای بررسی دقیق این تفاوتها از آزمون تعقیبـی بـن فرونـی اسـتفاده
گردید.
جدول  :4آزمون بن فرونی برای بررسی حداقل اختالف معنیدار در مورد تفاوت میانگینهای
آزمونهای فرعی پیشرفت تحصیلی
آزمونهای فرعی پیشرفت تحصیلی
گروههای مقایسه

پیشرفت امال

نوشتاری

تفاوت میانگینها

خطای معیار

سطح معناداری

تفاوت میانگینها

خطای معیار

سطح معناداری

تفاوت میانگینها

خطای معیار

سطح معناداری

آزمایش

کنترل

پیشرفت مهارتهای

پیشرفت ریاضی

1/19

6/16

6/661

1/19

6/91

6/661

1/11

6/99

6/661
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در جدول  ،9نتایج آزمون بن فرونی برای بررسی حداقل اختالف معنیدار در مورد میانگینهای
نمرات آزمونهای فرعی پیشـرفت امـال ،پیشـرفت مهـارتهـای نوشـتاری و پیشـرفت ریاضـی
ارائهشده است .همانگونه که مشاهده میشود تفاوت میانگینهای گـروه آزمـایش و کنتـرل در
آزمونهای فرعی پیشرفت امال ،پیشرفت مهارتهـای نوشـتاری و پیشـرفت ریاضـی بـه ترتیـب
 1/19 ،1/19و  1/11میباشد کـه از لحـاظ آمـاری معنـادار مـیباشـند ()P≤0/661؛ بنـابراین
می توان نتیجه گرفت گروه آزمایش ،گروهی که در آن از تقویـت پتـهای اسـتفاده گردیـده بـود
نسبت به گروه کنترل دارای پیشرفت تحصیلی باالتری در دروس ریاضی ،مهارتهای نوشـتاری
و امال میباشد.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی استفاده از تقویت پتهای (ژتونی) بر پیشـرفت تحصـیلی
دانش آموزان ابتدایی پایه دوم در مدارس عادی صورت گرفت که نتایج نشان داد دانـشآمـوزانی
که در آنها از تقویت پته ای استفاده شده بود نسبت به دانشآموزانی که در آنها تقویت پتهای
صورت نگرفته بود از پیشرفت تحصیلی باالتری برخوردار بودند؛ بنابراین نتایج ایـن پـژوهش بـا
نتایج پـژوهشهـای اسـکات و پروتـر ،)1667( 1تامسـون ( ،)1660میلسـون ( ،)1370ابرقـویی
( ،)1977محمدی ( )1916و آبرومایتیس ( ،)1616کیت و کول (1331؛ به نقـل از عاشـوری و
همکاران )1913،همسو میباشد .مطالعات اسکات و پروتر ( )1667نشان داد تقویـت پتـهای بـر
انضباط دانش آموزان ،حضور فعال و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر اسـت؛ عـالوه بـر ایـن
میتواند باعث افزایش مشارکت دانشآموزان در امر یادگیری شود .مطالعـات تامسـون (،)1660
میلسون ( ،)1370ابرقویی ( ،)1977محمدی ( )1916و آبرومایتیس ( )1616نیـز نشـان دادنـد
که تقویتپتهای بر روی پیشرفت تحصیلی دانشآموزان تأثیرگذار است.
در این شیوه ،تقویتکنندههای پتهای به شیوهای نظاممند مورداستفاده قرار میگیرنـد تـا
رفتارهای مطلوب در برنامه آموزشی یا درمانی تقویت شوند .هدف اقتصاد ژتونی ایـن اسـت کـه
در یک محیط درمانی یا آموزشی رفتارهـای مطلـوب امـا کـمبسـامد مراجعـان تقویـت شـود و
رفتارهای نامطلوبشان کاهش یابد .هر امتیازی که فرد در ازای رفتار مطلـوب دریافـت مـیکنـد
یک ژتون است (برگر و جی .)1931 ،1تقویتکننده مثبت ایـده آل تقویـتکننـدهای اسـت کـه
زمانی مربی در امر تغییر رفتار ناشایست دانش آمـوز ،آن را بکـار گیـرد هـم رفتـار نابهنجـار در
دانش آموز خاموش شود و هم رفتار مطلوب و بهنجار جایگزین رفتار ناشایست دانشآموز شود و
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Scot & Porter
2. Berger & Gy
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دانش آموز از انجام رفتار بهنجار لذت ببرد .کیت و کول ( )1331در نتیجهگیری از بررسیهـای
خود بیان میکنند که استفاده از تقویتکنندهها باعث ایجاد انگیزش در دانشآموزان میشـود و
همین امر موجب موفقیت و پیشرفت آنها میگردد.
امروزه مدارس کشور در حال انجام دادن تالشهای جدی برای توسعه راههای مؤثر جهت
فراهم کردن فرصتهای آموزشی مناسب برای دانش آموزان هستند که در این میان بهرهگیـری
از تقویتکنندهها میتواند در پیشرفت و انگیزه دانش آموزان مخصوصاً مدارس ابتدایی تأثیرگذار
باشد .همچنین معلمان میدانند که پاداش ها در کـالس درس بـه نحـو مـؤثری باعـث تشـویق
رفتارهای مثبت میشود .دانشآموزان شبیه هرکسی تغییـر عملکردهـا و رفتارهـای بنیـادی در
یک دوره کوتاه را دوست دارند .وقتی می خواهید یک رفتار جدید را رواج دهیـد هـر بـاری کـه
دانش آموزان آن را انجام میدهند به آنها پاداش دهید .وقتیکه آن رفتار جایگزین شد بهجـای
جایزه دیگر میتوانید برای حفظ آن رفتار در دانشآموزان آنها را تشویق کنیـد تـا آن رفتـار را
ترجیح دهند .اصلیترین هدف از پاداش دادن این است که به دانشآموزان کمک کنید تا رفتـار
مطلوب را در جای خود درونی کنند تا دیگر نیازی بـه پـاداش نباشـد و خـود انگیزشـی کـافی
موجب شود تا دانش آموز با میل و بدون تقویتکننده آن عمل را انجام دهد (ذیکر .)1660،برگر
و جی ( )1931به این نکته اشاره دارند و معتقدند اقتصاد ژتونی یک برنامهی سـاختگی اسـت و
در محیطهای طبیعی و روزمره یافت نمیشود باید پیش از آنکه مراجع ،برنامه درمـانی را تـرک
کند بهتدریج متوقف شود .زمانی که مراجعان بتوانند با روندی مداوم بـه موفقیـت دسـت یابنـد
اقتصاد ژتونی متوقف میشود و وابستههای طبیعی تقویت مانند تشویق و نمرات خـوب بـه کـار
میروند تا رفتار مطلوب حفظ شود.
از جمله محدودیتهای این پژوهش میتوان به نمونهای اندک و محدود به درس ریاضی و
محدود به دانشآموزان پسـر اسـت و از جملـه محـدودیتهـای در خـارج از اختیـار پژوهشـگر
میتوان به تقویت ناخودآگاه دانشآموزی توسط معلم اشاره کرد .به پژوهشـگران آتـی پیشـنهاد
می گردد حجم نمونه موردمطالعه افزایش یابد و پژوهش در مورد هر دو جنس (پسر و دختر) در
پایههای مختلف تحصیلی صورت گیرد .با توجه به نتـایج پـژوهش حاضـر بـه معلمـان مـدارس
ابتدایی توصیه میگردد استفاده از تقویتکنندهها بهویـژه تقویـت پتـهای (ژتـونی) را در برنامـه
کاری خود قرار دهند تا از این طریق بتوانند انگیزش الزم برای پیشرفت تحصیلی و حس رقابت
سالم دانشآموزان با خودشان و همکالسیهایشان را به وجود آورند .همچنین نباید این نکتـه را
فراموش کرد که تقویتکننده پتهای مثبت در سطح مدارس مقطع ابتدایی باید خوشایند و باب
طبع دانش آموزان باشد .ضمناً با توجه بـه موقعیـت جغرافیـایی و فرهنگـی مـدارس در سـطح
کشور ،مربیان میبایست در انتخاب تقویتکنندههای مثبت نهایت دقت را نمایند.
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