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از  یاثررات ناشر   یبه بررس یقصد دارد که با روش مرور مقاله نيا چکیده:

منظور مقراتت   نيبپردازد. بد یخارج و یداخل یهادر پژوهش یدهپاداش

 ،یسیو انگل یآموزان به دو زبان فارسدانش هیپاداش و تنب نهیدر زم یپژوهش

 یبررا  4444-4444و  یمقراتت فارسر   یبرا 1934-1911 یه زماندر فاصل

جستجو شد. پس از انجام جسرتجو   یاطالعات یهادر بانک یسیمقاتت انگل

وارد مطالعره   یبررسر  یمقاله بررا  06ورود،  یارهایو بعد از اعمال مع هیاول

 یاهداف استفاده از پاداش درون کیستماتیمرور س یهاافتهيشدند. براساس 

به اهداف سطح بات چون: رشد  یابیدست»و  «یحل مسائل چالش»و بعد در د

در  یاستخراج شدند. کاربرد پاداش درون «استقالل و ... ت،یخالق شرفتیو پ

 جادياز ا زیپره»، «یمتنوع آموزش یهااز راهبردها و روش تفادهاس»چهار بعد 

و  هرا يیتوانرا تمرکز برر  »، «یریادگيآموزان از اهداف دانش یآگاه»، «رقابت

استفاده از راهبردهرا  » ند. بعدگردي، استخراج «آموزاندانش یفرد یهاتفاوت

سراده بره    زارائه مطالر  ا »به چهار مقوله  ز،ین «یمتنوع آموزش یهاو روش

و  «گوناگون یهااستفاده از مثال»، «همکارانه یریادگي یهافرصت»، «دشوار

 ن،یشرد. همننر   یکدگرذار  «یختو فراشرنا  یشرناخت  یاستفاده از راهبردها»

اسرتفاده  »، «به اهدف کوتاه مدت یابیدست»در سه بعد  یرونیاهداف پاداش ب

برره  یابیدسررت»و  «یریادگيرر ینرراتوان یآمرروزان دارادانررش یاز پرراداش برررا

در  یرونر یاستخراج شردند. کراربرد پراداش ب    «نيوالد ايمعلمان  ینديخوشا

 ریر و غ یفرور »، «یرت گروهر اسرتفاده بره صرو   »در چهار بعد  ز،یمدارس ن

و  «ملمروس  یهرا پاداش یبه جا یکالم یهاقيتشو شتریکاربرد ب»، «منتظره

 .دندياستخراج گرد «ها و نمراتآزمون»

عناصرر   یالگرو  ؛یرونر یب زهیر انگ ؛یدرونر  زهیر انگ ه؛یپاداش؛ تنب :هادواژهیکل
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Abstract: This study intends to review 

the effects of rewards in domestic and 

foreign research. For this purpose, 

research articles in the field of rewarding 

and punishing students in both Persian 

and English languages were searched in 

the database of Persian articles in the 

period between 2000-2020 in databases. 

After conducting the initial search and 

after applying the entry criteria, 42 

papers entered the study for review. Out 

of 42 incoming articles, 11 Persian 

articles and 31 articles were published in 

English. The results of this study showed 

that the view of reward in the country's 

education system is different from 

research abroad. Our schools continue to 

emphasize the traditional reward-

punishment model, which reinforces 

external motivation and ultimately only 

improves product and output (not 

outcome) based on the pattern of 

organizational elements, which may be 

beneficial to the individual and the 

organization in the long run. It will not 

have significant consequences for 

society. 
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 مقدمه و بیان مسئله

های افراد يک امروزه متخصصان تعلیم و تربیت اعتقاد دارند که ريشه مشکالت و ناهنجاری

توان يافت. استفاده از پاداش به جامعه را با واکاوی نظام تربیتی در محیط خانه و مدرسه می

ناپذير شده راهکار تربیتی از سوی والدين و کارگزاران تربیت چنان عادی و اجتناب عنوان يک

سازد. به عنوان يک اصل کلی، ما را گیج و آشفته می ،است که صرف پرسش درباره چرايی آن

ايم زير سؤال ببريم؛ هر چه تا کنون مسلم فرض کردهکه خیلی خوب است که ما هر آننه را 

باشند، ارزش چنین سؤاتتی بیشتر خواهد بود. استفاده از پاداش روشی است تر عادات ما کهنه

که ما با آن به خوبی آشنا هستیم. يکی از دتيل اين آشنايی اين است که خود با اين روش بار 

شناسیم نیز، کامالً های فکری که میايم. اين روش با ديگر نهادها و نظامآمده و کنترل شده

آموزان سر هايی چون تشويق دانششود که در مدارس روشر ديده میسازگار است. بسیا

آموزان برتر بر روی تابلو، وجود غرفه جوايز در کالس و ... با تصور صف، نص  عکس دانش

ای ديگر است. استفاده از پاداش و شود؛ اما واقعیت به گونهاثربخش بودن آنها اعمال می

تواند مفید باشد اما کارکردهای منفی هم دارد. وقتی یهای تشويقی گفته شده به ظاهر مروش

تواند ی اول هدف میدهیم، در مرحلهآموزان کارت جايزه يا ستاره میدر مدرسه به دانش

آموزی را ی بعد اين هدف بايد به حفظ رفتار تغییر يابد. دانشتقويت رفتار باشد. اما در مرحله

دامه يابد؟ امتیازی دريافت کند، اين کار تا کی بايد ا عالی، دهیم برای هر نمرهکه عادت می

-شود و اينخیلی خوب با امتیاز، موج  وابستگی رفتار به آن امتیاز می استمرار همراهی نمره

هايی برای حفظ جاست که بايد برای ايجاد تغییر در رفتار يا گیرنده در جهت مطلوب، روش

اين است  دهند. آننه پاداش و تنبیه انجام می(1931)اصالنی و ديگران، رفتار وارد عمل شوند 

آموزان از دستورها اطاعت کنند، دارند. اگر هدف اين باشد که دانشکه فرد را به اطاعت وامی

شود انجام دهند، رشوه دادن يا تهديد ها گفته میساکت و بی سر و صدا بنشینند و آننه به آن

(. در 1915های معقولی برای اين کار خواهند بود )محمدی فارسانی و همکاران، کردن، روش

( نشان داد که در وضعیت پینیده امروزی که مسائلی 1914) 1اين ارتباط شواهد پژوهشی کهن

های اخالقی، مسائل خانوادگی و ... های کاری، انحراف از ارزشوری در محیطچون افت بهره
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گیر جامعه هستند، پاداش هم در نظام آموزشی و هم در نظام سازمانی چون محیط کار گريبان

شود بلکه، در بهبود عملکرد هم مؤثر نها به ايجاد رفتارهای ماندگار و اصیل منتهی نمینه ت

آموزان نخواهد بود. بنابراين، مسئله پیش رو اين است، که اگر قصد داشته باشیم از دانش

آموزان نهادينه کنیم، تزم های مثبت را در دانشافرادی متفکر و خودگردان بسازيم يا ارزش

 آن کاربرد پاداش و تنبیه تأمل بیشتری داشته باشیم. یمی چون انگیزش و در ادامهفاهاست در م

اندازی ( فرايندی است که رفتار هدفگر از طريق آن راه1114) 1انگیزش بنا بر نظر شانک

رود؛ با اين شود. انگیزه اصطالحی است که غالباً با انگیزش مترادف به کار میو نگهداری می

تر از انگیزش به عنوان حالت مشخصی که سب  ايجاد رفتار معین ن انگیزه را دقیقتواحال، می

آيد در حالی که انگیزه را علت شود تعريف کرد. انگیزش عامل کلی رفتار به حساب میمی

(. انگیزش همانند 1937زاده، دانند )ابراهیمی قوام و خاقانیاختصاصی يک رفتار مشخص می

م قابل مشاهده نیست؛ بلکه يک متغیر فرضی است که روانشناسان آن را يادگیری به طور مستقی

کنند. اين که چند های مختلفی تفسیر میاز راه مشاهده رفتار ارگانیسم استنباط کرده و به گونه

شوند و سؤاتتی از اين قبیل ها به هم مرتبط مینوع انگیزه وجود دارد؟ چگونه انواع انگیزه

اند هايی چون نظريه مازلو، نظريه انگیزشی پیشرفت و نظريه اسنادی شدههمنجر به معرفی نظري

ها همه روانشناسان در اين نکته که انگیزه ؛ اما با وجود تمام اين نظريات و توصیف(1)جدول 

 (.1914انگیزد، اشتراک نظر دارند )مالکی، عاملی درونی است که رفتار شخص را برمی

 (1044ی سیف، ، ترجمه4444ی انگیزش در يادگیری )اولسون و هرگنهان، هاترين نظريه: مهم1جدول 
 شرح نظریه

ترين خصوصیت انگیزشی تنها اصل کلی که عاليق متنوع انسان را به يکديگر پیوند در نظريه مازلو مهم نظریه مازلو
ند و انگیزه افراد کتر ظهور میدهد گرايش به نیاز جديد و باتتر است که با ارضای نیازهای پايینمی

 مستقیماً برخاسته از نیازهای آنها است و لذا انسان در رفتار خويش به ارضای نیازهايش گرايش دارد.
نظریه انگیزشی 

 پیشرفت
اين نظريه حاکی از آن است که افراد از لحاظ نیاز به پیشرفت با هم تفاوت دارند. بعضی از افراد  

در رقابت با ديگران و در کارهای خود برای کس  موفقیت دارای انگیزه سطح باتيی هستند و 
کوشند. افرادی که انگیزه چندانی برای پیشرفت و موفقیت ندارند، از ترس شکست آماده خطر کردن می

 برای کس  موفقیت نیستند.
ترين منبع فرض عمده نظريه اسنادی اين است که جستجو برای درک و فهم امور و علل رويدادها مهم نظریه اسنادی

خوريم به طور شويم يا شکست میانگیزشی انسان است. براساس اين نظريه، هنگامی که موفق می
 پردازيم.طبیعی در مورد اين که چه کسی يا چیزی در پشت موفقیت ما قرار دارد به تفکر می

                                                 
1. Shunk. D 



 1041تابستان ، هفدهم، سال 56فصلنامه مطالعات برنامه درسی، شماره     

 

 

081 

گرايانه، نظريه جامعی را در مجموع، عموم نظريات انگیزشی، به دلیل خصوصیات کاهش

)مبانی نظری تحول بنیادين اند فرايند انگیزش در عمل انسان ارايه نکردههای رباره پینیدگید

(. مفهوم انگیزش به ما 1914 ،در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ايران

درک کنیم. در واقع، انگیزش  را کند برخی حقايق جال  درباره رفتار و يادگیریکمک می

های رفتاری و تعیین کننده میزان صرف گیری هدفهای رفتار، جهتکنندهتقويت توجیه کننده

شود های مختلف و يک عامل مهم در پیشرفت تحصیلی محسوب میوقت در فعالیت

دارند که نظران آموزش و پرورش اذعان می(. صاح 1937زاده، )ابراهیمی قوام و خاقانی

آموزان دارای انگیزه قوی و شود که دانشاصل میيادگیری و تعبیر رفتار مطلوب، زمانی ح

های آموزشی کافی باشند و بدون در نظر گرفتن اين موضوع مهم، درصد قابل توجهی از هزينه

بیان  1(. کالرک1913؛ پیری و شاهی، 1913رود )صدری دمیرچی و همکاران، به هدر می

ی از انگیزش مثل انگیزش تحصیلی کند که در کاربردهای آموزشی انگیزش، به تعابیر مختلفمی

و  4کنیم؛ و صاح  نظران منبع اين انگیزش را گاهی درونیيا انگیزش يادگیری برخورد می

 .(4419، 0)ونستنکیست و رياندانند می 9گاهی بیرونی

هدف غايی هر نظام تربیتی جايگزينی انگیزش درونی به جای انگیزش بیرونی در مسیر  

انگیزشی است که  . انگیزش بیرونی،(1131، 6)لیپر و هندلآموزان است رشد شخصیت دانش

شود؛ مانند گیرد، برانگیخته میعوامل خارج از فرد و خارج از کاری که انجام می به وسیله

کنند مانند آب، های نخستین که نیازهای فیزيولوژيکی موجود زنده را ارضاء میتقويت کننده

های اجتماعی کنندههای شرطی مانند پول، نمره، مقام، شغل و ...، تقويت کنندهغذا و..، تقويت

که در اثر نیازهای . انگیزش درونی محرکی است (1044 )سیف،مانند توجه، محبت، تأيید و ... 

شود کنجکاوی، نیاز به دانستن و احساس قابلیت و رشد حاصل می درون يادگیرنده از قبیل

گیرد. برای منشاء اين نوع انگیزش در کاری است که انجام می .(4419)ونستنکیست و ريان، 

ی رياضی را به روش اکتشافی حل دهد که مسئلهآموزان فرصت میمثال، وقتی معلم به دانش
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ده، کنند، اگر آنان ارتباط بین مطال  جديد با مطال  قبلی را دريابند يا از درس ارائه ش

)اصالنی و ديگران، کاربردهايی برای زندگی خود بیابند، از درک موضوع لذت خواهند برد 

و عوامل تقويت کننده بیرونی موج  ها . در مجموع، بايد توجه نمود که تأکید بر انگیزه(1931

شود )مبانی نظری تحول بنیادين در نظام تعلیم و می درونیهای شار انگیزهغفلت از منابع سر

 (1914 ،تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ايران

رد تأکید بوده است. توجه به انگیزش درونی در اسناد بات دستی نظام تربیت کشور نیز مو

 آموزدانشن است که اي آموزدانشگیری کلی سند برنامه درسی ملی نسبت به رويکرد و جهت

يادگیری برخوردار است )سند برنامه درسی ملی،  -از اراده و انگیزه تزم در فرايند ياددهی

پذيری و يادگیری، تربیت-در فرايندهای ياددهی آموزدانش(. بر همین اساس، 14، ص1911

، 1911خويش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد )سند برنامه درسی ملی، های توسعه شايستگی

اساس اين سند جايگاهی در نظام  ساز بیرونی برابراين، استفاده از عوامل انگیزهبن ،(14ص

تربیت ندارد. به عالوه، در سند مبانی نظری تحول بنیادين نظام تعلیم و تربیت رسمی و 

تربیتی را بايد چنان جذاب نمود که های فضا و فعالیت»عمومی نیز به صراحت تأکید شده که 

ن نه با انگیزه پیروی از الزام بیرونی و برای فرار از مجازات تخلف، بلکه به منظور نیل به متربیا

)مبانی نظری تحول  «مصالح و منافع شخصی با شوق و نشاط در تربیت حضور داشته باشند

 (. 155، ص1914بنیادين در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ايران، 

دهد که همه ما توسط پنج نیاز برانگیختن شوق يادگیری نشان می در کتاب 1باب سولو

های براساس نتايج پژوهش شويم: عشق، قدرت، آزادی، تفريح و بقا.اساسی برانگیخته می

مختلف، هنگامی که اين نیازها در مدرسه برآورده شوند، ابتدا شاهد رفتار مناس  از سوی 

)سولو، شود صورت طبیعی پديدار میرفت تحصیلی بهآموزان خواهیم بود و در ادامه پیشدانش

داند که منجر بیرونی انسان را قربانی وقايع و رويدادهای بیرونی می. روانشناسی کنترل (1919

 -6تهديد،  -0سرزنش،  -9تنبیه،  -4انتقاد و ايرادگیری،  -1شود: به هفت رفتار مخرب می

دادن رشوه و حق حساب در روابط. اين رفتارها مغاير  -7ناله و شکايت و  -5جويی، عی 

شود. گر میشونده در برابر کنترلو منجر به مقاومت کنترلپنج نیاز اساسی انسانی سولو است 

تشويق -4گوش کردن، -1کند: در عوض، روانشناسی کنترل درونی اين موارد را جايگزين می

                                                 
1. Solo. B 
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حمايت. در واقع، به جای -7پذيرش و -5اعتماد، -6احترام، -0مذاکره و گفتگو، -9و ترغی ، 

یم بر خود و بر آننه برای خشنودی خود نیاز داريم توانفايده برای کنترل ديگران، میتالش بی

متمرکز شويم. به اين ترتی  است که ديگر تمرکز بر گذشته، ديگران و عوامل بیرونی که هیچ 

و « اينجا»شويم تا بر شوند و آماده میتوجه ما خارج می ها نداريم از حوزهکنترلی بر آن

 .(1916)صاحبی، بر آن داريم، متمرکز شويم و رفتارهای اثربخشی که کنترل کافی « اکنون»

توان گفت که کالس درس، مدرسه، درونی در يادگیری می انگیزش با توجه به نقش

های ديگر جامعه هستند. برای دهند و جزئی از نظامآموزش و پرورش يک نظام را تشکیل می

ريزی آموزشی ها بايد ارتباط مفید و مؤثر وجود داشته باشد. برنامهکارآمدی مؤثر، بین اين نظام

گیرد، که ريزی فراکالن، کالن و خرد را در نظر میح از برنامهبرای حصول اين ارتباط، سه سط

ها(، برونداد ی به ترتی  سه نوع نتايج يعنی برونداد اولیه )محصولريزبرنامهاين سه سطح 

دهد. توجه به نتايج اين سطوح ريزی، ارايه میها را، متناس  با سطح برنامهنهايی و پیامد

ايج سه گانه بسیار ضروری و راهگشا است. نکته درخور تأمل گانه و عدم غفلت از اين نتسه

اين است که آثار و پیامدهای استفاده از پاداش در مدارس در سطح خرد و نهايتاً در سطح 

ها در زمینه پاداش ؛ و اغل  پژوهش(1916گیرد )فردانش، کالن مورد بررسی و مداقه قرار می

اس نتايج حاصل از اين دو سطح، مقبولیت پاداش را نیز به همین دو سطح اکتفا نموده و براس

در حال حاضر فقدان يک نگاه  اند. مسئله اساسی اين است کهدر نظام تربیت کشور تأيید نموده

و کالن  شود که نتايج تربیتی پاداش عمدتاً در سطوح خردباعث می مدت و يا فراکالنبلند

عمق در نتايج استفاده از پاداش در سطح مورد مشاهده و مداقه قرار گرفته و از توجه و ت

فراکالن غفلت شده است. به عبارت خیلی ساده، بر اساس ديدگاه دو مشاور بلند پايه يونسکو، 

ی استراتژيک در ريزبرنامهدر کتاب  4(، در مورد الگوی عناصر سازمانی1934) 1کافمن و هرمن

ريزی مد نظر گو بايد در هر برنامهنظام آموزشی، از مجموع سه نوع نتايج که براساس اين ال

گیرد داد نهايی مورد توجه قرار میها( و برونداد اولیه )محصولقرار بگیرد فقط دو نتیجه برون

و نتیجه سوم يعنی پیامدها )نتايج حاصل در سطح سازمانی هنگامی که به جامعه تحويل داده 

                                                 
1. Kaufman. R & Herman. J 

2. Organizational Elements Model 
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های بعدی را سب  شده بیت نسلهای جدی برای ترشود( مورد غفلت قرار گرفته و آسی می

دهی نه است. مسئله اصلی اين پژوهش آشکار نمودن همین حلقه افتاده )پیامدهای پاداش

های جبران ناپذيری را برای دهی است که آسی داد( در زنجیره نتايج پاداشمحصول و برون

  جامعه به دنبال داشته است.

اين است که آيا نظام آموزشی که در فرايند با توجه به آننه گفته شد، اکنون سوال اصلی 

های بیرونی شرطی کرده و در تمام دوران آموزان را براساس پاداشتعلیم و تربیت دانش

توان ها قلمداد کرده است، میها را موج  موفقیت و انگیزه آنای اين پاداشتحصیل مدرسه

براساس سند تحول بنیادين و برنامه  انتظار داشت که به پیامدها و اهداف غايی نظام تربیتی، که

اند، دست يابد؟ در اين پژوهش با مرور درسی ملی جمهوری اسالمی ايران ترسیم شده

 شود. می های صورت گرفته در اين زمینه، به بررسی اين مهم پرداختهسیستماتیک پژوهش

 مواد و روش کار:

ده کیفی و از نوع مروری پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، رويکرد به کار گرفته ش

( بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مقاتت 1913)شهسواری و علم الهدی،  1سیتماتیک

های اينترنتی آموزان که در يکی از پايگاهعلمی فارسی و انگلیسی در زمینه پاداش و تنبیه دانش

المللی: تايلر و  های اطالعاتی بینمقاتت، نمايه شده است. جستجو توسط محققان در پايگاه

های فارسی زبان شامل بانک اطالعات و همننین پايگاه 0و اريک 9، گوگل اسکالر4فرنسیس

، پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات 5، پايگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی6نشريات کشور

و زمان جستجو مقاتت  1911-1934انجام شد. زمان جستجو مقاتت فارسی از سال  7ايران

 بود. 4444-4444نگلیسی از سال ا

 ,Reinforcement:هایزبان، از کلیدواژه های انگلیسیبرای يافتن مقاتت مرتبط در پايگاه

Punishment, Reward, Motive, Motivation, Students های مورد استفاده شد. کلیدواژه

                                                 
1. Systematic Review 

2. Taylor & Francis 

3. Google Scholar 

4. ERIC 
5. Magiran 

6. SID 

7. Irandoc 
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و  «پاداش»، «تنبیه»، «قتشوي»های های فارسی شامل ترکی  واژهاستفاده برای جستجو در پايگاه

های نام برده نسبت به بود. به علت اينکه مقاتت منتشر شده در پايگاه «آموزاندانش»

ها و اند معتبرتر و دسترسی به منابع اينترنتی نسبت به کتابهايی که مقاله نشدهنامهپايان

 ها مقدورتر است، از منابع کاغذی استفاده نشد.نامهپايان

و از فرم کاربرگ  4افزار مديريت منابع اطالعاتی پژوهیاردهی مطالعات از نرمنبرای سازما

های اولیه استفاده شد. با طراحی شده توسط محقق برای گزارش و ثبت اطالعات پژوهش

افزار مذکور و با مرور بر عنوان و چکیده مقاتت، مطالعات تکراری حذف شد. استفاده از نرم

ط محقق مورد بررسی قرار گرفت. با مطالعه دقیق عنوان و چکیده سپس چکیده مطالعات توس

ها به علت ارتباط ضعیف يا مقاتت واجد معیارهای ورود توسط محقق، تعداد زيادی از آن

غیرمرتبط به هدف مطالعه کنار گذاشته شدند. در صورتی که پس از مطالعه عنوان و چکیده، 

داشت، به متن کامل آن رجوع شد. جهت اطمینان از گیری در مورد مقاله وجود نامکان تصمیم

بازيابی کلیه مدارک، فهرست منابع مقاتت نیز مورد جستجو قرار گرفت. روند ورود مطالعات 

 (، نمايش داده شده است.1به پژوهش در نمودار )

ارائه شده است. روش پريسما  1در اين پژوهش روش دستیابی به مقاتت به روش پريسما

مند به تصوير که در آن جريان اطالعات مرتبط يا مراحل مختلف يک مرور نظام روشی است

شود. اطالعات در مورد تعداد مقاتت مشخص شده در جستجو، تعداد مطالعاتی که کشیده می

اند و همننین، اطالعات مربوط به دتيل کنار گذاشته شدن آنها را وارد و يا حذف شده

سما چهار مرحله کلی وجود دارد که شامل مرحله چگونگی کند. در نمودار پريمشخص می

بندی پیدا کردن مقاتت، مرحله غربالگری، مرحله دستیابی به مقاتت مرتبط و مرحله جمع

 (.1916مقاتت مرتبط است )آثار و همکاران، 

های پژوهش و بررسی عناوين، چکیده و متن کامل، تعداد به طور کلی، با توجه به مالک

ها در اين پژوهش، از نه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزيه و تحلیل دادهنمو 06

استفاده شد. ابتدا واحدهای معنايی تعیین  (4443) 4چارچوب ارائه شده توسط الو و کیگناس

                                                 
1. PRISMA 

2. Elo & Kyngas 
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بندی و صورت گرفت و بعد از آن براساس کدهای به دست آمده، طبقه شد؛ سپس کدگذاری

ها و کدهای به دست آمده دو طبقه اصلی بندی انجام شد. بدين ترتی ، از کل مقولهمقوله

 های اصلی استخراج گرديد.اهداف و کاربرد به عنوان طبقه

، 4پذيری، اطمینان1يریها، چهار معیار قابلیت اعتماد يا باورپذبرای بررسی اعتماد داده

مورد استفاده قرار گرفت. برای دستیابی به قابلیت اعتماد، از روش  0پذيریو انتقال 9تأيیدپذيری

هايی از تحلیل در اختیار سه نفر از توصیف توسط همتايان استفاده شد. بدين صورت که بخش

جدداً کدگذاری کنند متخصصین موضوع که از اين روش استفاده کرده بودند، قرار گرفت تا م

های ابتدايی آگاهی و از اين طريق، پژوهشگر از روند کدگذاری و عدم سوگیری در تحلیل

برداری هدفمند مورد استفاده قرار گرفت. پذيری، روش نمونهيابد. به منظور برآورد معیار انتقال

ای مورد بررسی های که به عنوان هسته در هر يک از گروهبر مبنای اين روش، ابتدا مقاله

ها فراهم شد. در حضور داشت، شناسايی شد؛ سپس از طريق آن، امکان دستیابی به ساير مقاله

ای با متخصصین موضوع، درباره پذيری نیز به اين ترتی  عمل شد که در جلسهمعیار اطمینان

روند انجام پژوهش و نحوه بهبود کار در مورد طراحی چارچوب نظری کشف شده، 

های تأملی استفاده هايی دريافت شد. در معیار تأيیدپذيری، از روش نگارش يادداشتبازخورد

های شخصی پژوهشگر در حین کار است. هدف از ها بیانگر يادداشتشد. اين يادداشت

ها، آگاهی يافتن از تعصباتی بود که امکان داشت به صورت ناهشیار در نوشتن اين يادداشت

ر اتفاق بیافتد و در نتايج تأثیر بگذارد. بنابراين، نتايج مرورهای های پژوهشگنوشتن و تحلیل

 ارائه شده از قابلیت اعتماد برخوردار است.

های مختلف اطالعاتی، جوی اولیه از طريق پايگاه (، با جست و1طبق جدول شماره )

 به مقاله 034های جست و جو، مقاله يافت شد که با محدود نمودن استراتژی 603/95تعداد 

مقاله حذف شد. پس از  907دست آمد. بعد از بررسی چکیده مقاتت به دست آمده تعداد 

مقاله باقی مانده و مورد بررسی قرار  06بررسی متن کامل مقاتت به دست آمده در نهايت، 

مقاله به  10تحلیلی، مروری، تجربی، موردی و اقدام پژوهی بود.  -توصیفی گرفت. نوع مقاتت

                                                 
1. Credibility 

2. Dependability 

3. Confirmability 

4. Transferability 
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سی بود و بقیه مقاتت به زبان انگلیسی منتشر شده بودند. سال انتشار مقاتت فارسی زبان فار

 متغییر بوده است. 4444 -4444و مقاتت انگلیسی از سال  1911 -1934از سال 
 

 : فلوچارت پريسما جهت جستجو و انتخاب مقاتت 1نمودار 
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 تبررسی عنوان و چکیده مقات
 084تعداد: 

بررسی متن کامل مقاتت از نظر معیار ورود 

193/199تعداد:  

 ی تحلیلورود مقاتت به مرحله

 04تعداد: 

حذف مقاتت تکراری با 

 مرور عنوان

  مقاتت

حدف مقاتت غیر مرتبط با 

  اهداف مطالعه

حذف مقاتت غیر مرتبط با 

  اهداف مطالعه

 4هیار افزار پژوورود مقاتت به نرم
 408/63تعداد: 

دا
 پی
گی
گون
چ

 

ت
اال
 مق
دن
کر

 

له
رح
م

ی 
گر
ربال
غ

 

دی
 بن
مع
ج

ط 
رتب
ت م
اال
مق

 



در مدارس کشور یدهاثرات پاداش کیستماتیمرور س  

081 

 

 های پژوهشیافته
 : مشخصات کلی مقاتت4جدول

نوع و نمونه  عنوان مقاله نویسنده و سال یفرد

 مطالعه

 نتایج مهم و تفسیر

اسمعیل وندی و  1

 (1913)همکاران 

بررسی تاثیر تشويق و 

در پیشرفت  تنبیه

آموزان مقطع دانش

 ابتدايی

 -توصیفی

 تحلیلی

 بايد با اصول و قوانین تربیت

)تشويق و تنبیه( آشنايی کامل 

داشته زيرا اگر اين قوانین بکار 

برده نشود نبايد در انتظار موفقیت 

 آموزش و پرورش باشیم.

راهکار جلوگیری از تنبیه  (1913)حیدری  2

 در مدارس

درگیر کردن والدين در فرايند  اقدام پژوهی

 آموز.اصالح رفتار دانش

 

3 

صدری و دمیرچی 

(1913) 

تأثیر مشاوره گروهی راه 

حل محور بر انگیزش 

 تحصیلی

نیمه  -یکم

 آزمايشی

حل محور با مشاوره گروهی راه

تمرکز بر توانايی و امکانات 

آموزان و همننین با دانش

های گذشته يادآوری و موفقت

آموزان درباره آنان، برداشت دانش

شان را تغییر مسائل تحصیلی

تواند انگیزه آنان دهد و میمی

برای تحصیل را تقويت و دستیابی 

 را تسهیل کند.به اهداف آموزشی 

اقتضائات اخالقی کاربرد  (1917)پناهی  4

تشويق و تنبیه در 

پرورش فرزند از ديدگاه 

 اسالم

 

 

-توصیفی

 تحلیلی

های فرردی  ه تفاوتتوجه جدی ب

(تعلق تشويق و تنبیه به 4فرزندان. 

رفتار فرزندان، نه شخصیت آنران،  

(رعايت همترازی تشويق و تنبیه 9

( لزوم قاطعیرت در  0با نوع رفتار، 

(تبین توقعات خود 6اجرای تنبیه، 

از فرزنررردان و آمررروزش رفترررار  

( فوريرت در تشرويق و   5مطلوب. 

تنبیه و آگاه کرردن فرنرد از علرت    

(مالحظه اوضاع و 7شويق و تنبیه.ت

 نوع خطا.
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نوع و نمونه  عنوان مقاله نویسنده و سال یفرد

 مطالعه

 نتایج مهم و تفسیر

پور و رحمان 5

 (1917همکاران )

ی آموزشی تدوين بسته
خودفرمانی و تعیین 
اثربخشی آن بر انگیزش 
درونی، انگیزش بیرونی و 

آموزان انگیزگی دانشبی
 ی دوم متوسطه تهراندوره

نیمه  -کمی

 آزمايشی

آموزشرری خررود فرمررانی،    بسررته

انگیرزش دورنری و   توانايی ارتقراء  

بیرونی و کاهش بی انگیزگی را در 

 آموزان دوره متوسطه دارد.دانش

میرزايی و همکاران  6

(1915) 

بررسی تطبیقی 

های تربیتی جان انديشه

ديويی و خواجه نصیر 

 الدين طوسی

 

 تطبیقی

ديويی: تشرويق درونری مروثرتر از    
اعمررال تشررويق از خررارج برررای   

حررل فراگیررر اسررت. کشررف راه  
مناسرر  و عالقمنرردی فراگیررر برره 
موضع عامل تشويق از خارج برای 

  فراگیر است.
طوسی: لذت دانش باعث تشرويق  
و ادامه فعالیرت اسرت. توجره بره     

 يق دورنی و بیرونی.تشو

 

7 

فرامرزی و همکاران 

(1915) 

نقش انگیزه درونی و بیرونی 

 -و هدف تبحری

عملکردگرا در پیشبینی 

خودکار آمدی هالق 

آموزان پسر سال دوم دانش

های شهرستان دبیرستان

 رمشگان

 

 -توصیفی

 همبستگی

بررین انگیررزش درونرری، انگیررزش  
بیرونرری، هرردف تبحرگرررا، هرردف 

گررررری، الشعملکردگرررررا، چرررر
کنجکرررراوی، تبحررررر مسررررتقل، 
خوشايندی معلرم و وابسرتگی بره    
معلم با خودکارآمدی خالق رابطه 

 دار و مثبتی وجود دارد.معنی

غفاری و همکاران  8

(1916) 

های رابطه کاربرد شیوه

تشويق و تنبیه با عزت 

 آموزاننفس دانش

های تشويق و بین کاربرد شیوه همبستگی
آموزان تنبیه با عزت نفس دانش

مدارس ابتدايی و راهنمايی پسرانه 
 رابطه معناداری وجود ندارد.

ثیر تشويق بر أبررسی ت (1916)حیدری  9

افزايش يادگیری 

)مطالعه  انآموزدانش

ان آموزدانشموردی: 

مقطع ابتدايی دبستان 

 بهشتی(

اجرای راهکارها در نهايت بعد از  پژوهیاقدام
در مدرسه و بررسی نتايج پژوهش 
اين تحقیق به اين نتیجه رسید که 
گذار وجود تشويق مفید و تاثیر

بوده و باعث ارتقاء روحیه 
آموزان و مقابله با پديده شوم دانش

افت تحصیلی و بکارگیری 
 .شودمی مشارکت اولیاء
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11 

گوهری راد و 

 (1919)همکاران 

 

تاثیر تشويق و تنبیه 
آموزان بر بزهکاری دانش

اجتماعی نوجوانان مقطع 
متوسطه پسرانه شهرستان 

سردشت در سال 
 14-11تحصیلی 

 شبه آزمايشی.

 

نبیه و گرايش به بین تشويق و ت

 بزهکاری رابطه معنادار وجود دارد

يابی ساختاری روابط مدل (1914)قورجائی  11

عوامل آموزشگاهی موثر بر 

یلی انگیزش تحص

 آموزان دوره متوسطهدانش

-توصیفی

 همبستگی

 

از میان متغییرها جو مدرسه، 
رهبری معلم و تشويق و تنبیه 
آموزشگاه به صورت مستقیم 
بیشترين تاثیر را بر انگیزش 

 آموزان داشته است.دانش

غالمی تازه قلعه و  12

 (1911) بیگی

تنبیه بدنی کودکان در 

های فقهی، قوانین آموزه

 المللیداخلی و اسناد بین

 -توصیفی

 تحلیلی

از ديدگاه اسالم تنبیه يک روش 

تربیتی اولی نیست بلکه به عنوان 

نام  توانيک شیوه تربیتی ثانويه می

برد. و به عنوان آخرين راه درمان 

 و اصالح رفتار تلقی شده است.

های واکاوی نگاره (1911)ممتحن  13

تربیتی تشويق و -تعلیمی

 یه در آثار سعدیتنب

 -توصیفی

 تحلیلی

سعدی تقدم را به تشويق معنوی، 
بويژه ياد دادن پیشه و حرفه به 

داند. تنبیه را از اصولی فرزند می
داند که فرزند را در جهت می

 آورد.درست بار می

 (1931) ناصر زاده 14

 

برنامه درسی پنهان: 
های مديريت کالس شیوه

معلمان در مدارس و ارتباط 
آن با تأيیدجويی 

آموزان پايه پنجم دانش
 ابندايی شهر سنندج

 روش ترکیبی

 

گرا بیشتر از تشرويق  معلم استقالل

 کند.میتر از تنبیه استفاده و کم

مسکردی و  15

 (4444)همکاران 

پاداش برای همه کرالس:  

بهبررود عملکرررد رياضرری 

آمرررروزان بررررا  دانررررش

 های گروهیپاداش

پاداش دادن به فرد اثربخش نبروده   مروری
در و پاداش نبايد به فرد داده شود. 

صورت عملکرد موفق کل کرالس  
شود. مرثالً  پاداش گروهی داده می

بخرش  به خاطر عملکررد رضرايت  
کالس بره کرل کرالس وقرت آزاد     

 شود.بیشتری داده می
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ن کتامان و اصال 16

(4411) 

اولويت داشتن انواع 

نگیزه بعد از اتمام ا

آمیز يک مسئله موفقیت

 رياضی

 تجربی-کیفی

 

آموزان سال باتتر و دانش
آموزانی که در رياضی دانش
تر هستند مسائل چالشی را موفق

های ملموس و نسبت به پاداش
های اجتماعی ترجیح پاداش
 دادند.می

-توصیفی پاداش، انگیزه و کارايی (4413)بلک و آلن  17

 تحلیلی

های بیرونی باعث کاهش پاداش

 شوند.انگیزه درونی می

هنديجانی و  18

 (4415)همکاران 

انگیزه درونی، پاداش 

خارجی و تأثیر آن بر 

 انگیزه و عملکرد کلی

شروط به عملکرد و پاداش م تجربی

انگیزه درونی باعث بهبود و 

 شوند.افزايش عملکرد و انگیزه می

تجديد نظر در مورد نقش  (4415) هیدی 19

پاداش و انگیزش در 

يادگیری: کاربرد 

 تحقیقات علوم اعصاب

-توصیفی

 لیلیتح

ترين خطر استفاده از پاداش اصلی
به عنوان يک برنامه دائمی کاهش 
انگیزه درونی است. معلمان 

های غیرمنتظره توانند از پاداشمی
تواند باعث استفاده کنند که می

کاهش تضعیف انگیزه درونی 
 شود.

استفاده از پاداش و تنبیره   (4416)پاينه  21

در کررررالس درس: درک 

های آموزان از پاسخدانش

هرررای خرررود اسرررتراتژی

 مديريت فعلی رفتار

مطالعه موردی 

آمرروزان دانررش

کالس هفتم و 

 يازدهم

برخی از جوايز، مانند اعطای تمبر 
آموزان در ايجاد رابطه خوب دانش

بررای ارتقراء   با معلم تاثیر دارد اما 
کارهرررای دشررروار و چالشررری در 

آمرروزان بزرگتررر تاثیرگررذار دانررش
 نیست.

 

21 

ردی و همکاران 

(4410) 

آمرروزان برداشررت دانررش 

ورزشکار از يرک برنامره   

پررراداش بیرونررری: روش 

 ترکیبی اکتشرافی تئروری  

گرررری در خرررود تعیرررین

 مدرسه فوتبال

یروش ترکیب  

 

الررف( رفتررار پرراداش داده شررده   
ارتبرراط معنرراداری بررا عملکرررد    

 آمیز نداشت.موفقیت
بخش بود ب( پاداش بیرونی لذت
 اما برانگیزاننده نبود.

ج( اثربخشی اين برنامه به شردت  
های فردی قررار  تحت تأثیر تفاوت

 گرفته بود.
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کراسولی و  22

 (4410) همکاران

های انگیزه درونی وانگیزه

بینی مشترک خارجی پیش

عملکرد: يرک فراتحلیرل   

 ساله 04

زمانی که هدف پیشرفت خالقیت،  فراتحلیل

استقالل، کارگروهی و رشد فردی 

های خرارجی باعرث   باشد، پاداش

 گردند.کاهش عملکرد می

وسکلر و همکاران  23

(4419) 

گیررری در مررورد تصررمیم

مجرررراورت هرررردف در 

 گیریتصمیم

 تجربی

 

عملکرررد انسرران در ايررن آزمررايش 

بهتر از يادگیری تقويتی ضبط شده 

 است.

سرره کررودک مبررتال برره     (4414)هاردمن  24
اخررررتالتت عرررراطفی و 
رفتاری نظرر خرود را در   
ارتباط با عملکرد درست 

 کنند.افراد بیان می

 تجربی

 

کننرد  آموزان استدتل میاين دانش

کرره پرهیررز از مجررازات گرراهی    

راد را به انجام کارهرايی  تواند افمی

 که نبايد انجام دهند سوق دهد.

ماتسون و همکاران  25

(4411) 

آموزان: انگیزه دانش

 انداز معلمان رياضیچشم

 تجربی

 

دهد کره پرس   اين تحقیق نشان می
از چنررررین  از اسرررتفاده مرررداوم  

هايی، عدم حضرور آنهرا در   پاداش
نهايررت باعررث کرراهش انگیررزه    

 شود.آموزان میدانش

 کاردرت و همکاران 26

(4411) 

کررررررراهش ترررررررأخیر 

آمرروزان مرردارس  دانررش

ابترردايی بررا اسرررتفاده از   

يش هررای سررتايادداشررت

 کتبی معلم

مطالعرررررررره 

ای)يک مداخله

معلررم کررالس 

دوم و دو  اول،

معلررم کررالس 

 ششم

شرود  به مربیان مدارس توصیه مری 
ای که برای اجرای چنرین مداخلره  

به عنوان بخشی از رويکرد مثبرت  
ای برررای بهبررود رفتررار چندجانبرره
 آموزان، همکاری کنند.دانش

اين مداخله زمانی اثرربخش اسرت   
و بردون مداخلره    که به گونه مجزا
 ها صورت نگیرد.ديگر روش

 

داد و همکاران  27

(4414) 

و  مقايسررررره فراوانررررری

هرررای اثربخشررری روش

تقويت مثبت و منفری در  

 مدارس

 تجربی

 

معلمان مدارس شهری از دانرش و  
یررز آگرراهی  پرراداش و مجررازات ن 

ای در بهتررری دارنررد. بايررد برنامرره
سطح کشور برای آموزش معلمران  
با توجه بره نیازهرای دوره جديرد    

 وجود داشته باشد.
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مروری بر نوارهای  (4414) کاستويچ 28

بندیزمان  

بندی به طرور  نوارهای زمان روش مندمرور نظام
مرروثری باعررث کرراهش رفتارهررای 

شود اما باعث افرزايش  مناس  می
 گردد.انطباق نمی

  (4441)هافمن  29

   

 

 

بهبررود موقعیررت مدرسرره: 

کاهش اتکاء به پراداش و  

 مجازات

 تجربی

 

رويکردی مناس  است که باعرث  

تقويت بیشتر انگیزه درونری بررای   

آمرروزان يررادگیری و رفتررار دانررش

باشد. اسرتفاده از ايرن رويکردهرا    

منجررر برره درک مثبررت از محرریط  

 شود.مدرسه می

کرره جرروايز و   هنگررامی (4443)وود  31

هرررا شکسرررت  تحرررريم

خورند: مطالعه موردی می

شرررکن در يرررک قرررانون

 مدرسه ابتدايی

هرای  شرود کره روش  استدتل مری  مطالعه موردی

نظررم و انضررباط رفترراری گرراهی   

خورنررد زيرررا ايررن  شکسررت مرری

هررا از ابعرراد مهررم تجربیررات روش

 کنند.کودکان غفلت می

اسرررررتفاده از سیسرررررتم  (4447)فوربرينجر  31

انگیزشررری مررروثر بررررای 

 پیشرفت

 

 

 -توصیفی

 تحلیلی

يک مداخله که اغل  مورد بحرث  

گیررد، اسرتفاده از پراداش    قرار می

آمروزان  برای افزايش انگیزه دانرش 

باشد. در حرالی کره تحقیقرات    می

هرای  داده است کره سیسرتم  نشان 

انگیزشرری خرروب طراحرری شررده  

توانند مداخله مروثری را ارائره   می

 دهند و برعکس.

 

32 

های مثبت و منفری  انگیزه (4445)دوکان 

در کررالس درس: تحلیررل 

دهررری و سیسرررتم نمرررره

 آموزاندانشی انگیزه

هرای بیرونری، ماننرد نمرره     پاداش تجربی

باعررث کرراهش انگیررزه درونرری    

دهی باعث آموزان شده. نمرهدانش

آمرروزان از فراينررد انحررراف دانررش

يادگیری شده و تمرکرز اصرلی آن   

 بر نتايج نهايی است.
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آمرروزان و ديرردگاه دانررش (4446)کاپستیک  33

کارکنان مدرسه از جروايز  

در واحرررد مراجعررره بررره 

 آموزاندانش

 تجربی

 

هرا  معلمان اعتقاد داشتند که پاداش
آمرروزان را )جرروايز( رفتررار دانررش

دهررد و انگیررزه آنهررا را تغییررر مرری
دهررد در حررالی کرره افررزايش مرری

آموزان خرالف ايرن را براور    دانش
 داشتند.

موبرلی و همکاران  34

(4446) 

استفاده از پاداش و تنبیه 

های کودکان در کالس

 ابتدايی

 تجربی

 

نتايج حاکی از آن است که اکثريرت  
دهنرردگان ترروجهی از پاسررخ قابررل

تمرينات خوب معلرم را بره عنروان    
داشتن بیشترين تأثیر در رفتار کودک 
انتخاب کردنرد )نسربت بره اعمرال     

 پاداش و تنبیه(

اعمرررال انضرررباط بررردون    (4446)مارشال  35
 استرس، مجازات يا پاداش

-توصیفی

 تحلیلی

يری پرذ باتبردن سیستم مسرئولیت 
 آموزان.دانش

 کوهن و امیدون 36

(4440) 

تاريخ پاداش و تنبیه: 

بینی راهی برای پیش

 های تدريسسبک

 تجربی

 

هرای  امتیازات پاداش بات با سربک 
ترردريس غیرمسررتقیم همررراه بررود؛ 

تگی معنررادار هرچنررد ايررن همبسرر
نبود. درآمد خانواده، سن و قومیت 
 در استفاده از پاداش دخیل بودند.

و  آکین لیتل 37

 (4440) همکاران

های بیرونی در تقويت

کالس درس: رشوه دادن 

 يا بهترين روش

-توصیفی 

 تحلیلی

حررل منطقرری ايررن نیسررت کرره  راه
های تقويتی را حذف نمايیم برنامه

بلکه بايرد از راهبردهرای تقويرت    
مؤثر استفاده نمايیم. مشکل اصرلی  
اين اسرت کره بیشرتر معلمران بره      
اند روش رفتارگرايی آموزش ديده

و ناآگرراهی از اصررول منجررر برره   
 گردد.کاهش انگیزه درونی می

سناپس و سولمون  38

(4449)  

قش محیط اجتماعی ن

مدرسه در جلوگیری از 

مصرف مواد مخدر 

 آموزاندانش

-توصیفی

 تحلیلی

های بیرونی ممکن پاداش و انگیزه
است در تولید اثرات کوتاه مردت  
موثر باشند اما بره محرح حرذف    

هرررای خرررارجی از برررین انگیرررزه
رونررد. اتکررای بیشررتر برره     مرری 
های ذاتی يا درونری اثررات   انگیزه

 اهد داشت.ماندگارتری خو
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نوع و نمونه  عنوان مقاله نویسنده و سال یفرد

 مطالعه

 نتایج مهم و تفسیر

 

39 

ورتزر و مرسر 

(4449) 

ها در استفاده از پاداش

آموزان آموزش دانش

 دارای ناتوانايی يادگیری

تواند در دستیابی پاداش نه تنها می مطالعه مروری

 به نتايج کوتراه مردت مروثر باشرد    

توانرد بره ايجراد انگیرزه     بلکه مری 

آمروز نیرز کمرک    درونی در دانرش 

کند. نیاز به انگیرزه بیرونری بررای    

آمررروزان دارای نررراتوانی  دانرررش

 يابد.يادگیری افزايش می

ستايش و بازخورد  (4444)برنت  41

مان و درک معل

آموزان از محیط دانش

 کالس

 همبستگی

 

بازخورد منفی معلمان و برازخورد  

ترالش هرر دو برره رابطره معلررم و    

شرراگرد مرررتبط هسررتند. بررازخورد 

توانايی به درک از محریط کرالس   

درس ارتبررراط دارد. سرررتايش و  

تحسین کردن به محریط کرالس و   

 شاگرد مرتبط نبود. -رابطه معلم

شريو و همکاران  41

(4444) 

آموزان در ديدگاه دانش

ها و ارتباط با پاداش

 هامحرومیت

 ترکیبی

 

آموزان و معلمان اين ديدگاه دانش

است که آننه بايد به عنروان يرک   

رفتار معمولی منتقل شود نبايرد در  

شرد و اسرتفاده از   معرض پاداش با

در ايررن مررورد منصررفانه   پرراداش

آمروزی کره در   نیست، زيرا دانرش 

کنرد  بیشتر مواقع خوب رفتار مری 

بررررای انجرررام آن کرررار پررراداش  

 گیرد.نمی

 کاوينگتون و مولر 42

(4441) 

ر مقابل انگیزه درونی د

انگیزه بیرونی: يک 

 رويکرد اصالحی

 -توصیفی

 تحلیلی

انگیررزه درونرری و بیرونرری هررر دو 
هرای  برای يادگیری، توسط پاداش

شوند. امرا ايرن   ملموس تقويت می
تقويرررت برررا انرررواع متفررراوتی از 

گیررد. ايرن   ها صرورت مری  پاداش
ها گونه پاداشبار اينقضیه اثر زيان

 دهد.را آشکارا نشان می
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نوع و نمونه  عنوان مقاله نویسنده و سال یفرد

 مطالعه

 نتایج مهم و تفسیر

 گری و همکاران 43

(4441) 

مقبولیت پراداش در برین   
معلمرررران دبیرسررررتانی،  

آمروزان و  والردين، دانرش  
مررررديران: پیامرررردهای   

محیطررری بررررای زيسرررت
مشررررراوره در سرررررطح 

 دبیرستان

 تجربی

 

ه هیچ کدام از هفت مقوله پاداش ک

مورد مطالعه قرار گرفرت در برین   

های مورد بررسی قابرل  تمام گروه

 قبول نبودند.

 کامرون و همکاران 44

(4441) 

اثر منفی پاداش بر انگیرزه  

 درونی: اسطوره ادامه دارد

تايج اين فراتحلیل نشران داد کره   ن فراتحلیل

هرای کالمری اثرر انگیزشری     پاداش

هررای بیشررتری نسرربت برره پرراداش

هرا در  ملموس ديگر دارد. پراداش 

های متفاوت، اثر متفراوتی  موقعیت

خواهند داشت. زيررا زمینره مهرم    

 است.

 

45 

 
 

ديدگاه ديگری در مورد  (4444)والفگانگ 

 تقويت در کالس

-توصیفی

 تحلیلی

هرا بره عنروان    استفاده از برچسر  

تقويت کننده ملموس ممکن است 

به موفقیت کوتاه مدت منجر گردد 

اماپیامدهای ناخواسرته و طروتنی   

مرردت برررای کودکررانی برره همررراه 

خواهرررد داشرررت کررره هنررروز    

 هررای اجتمرراعی برررای  مهررارت

 شايستگی پاداش ندارند.

 

دهی در مدارس های پاداشها، وضعیت و چالش(، پس از مرور يافته1با توجه به جدول )

 دهیم.می را در دو بعد اهداف و کاربرد مورد بحث قرار

 های درونی در مدارس پاداش و تقویت

از پاداش درونی ها، اهداف استفاده با مرور يافته اهداف پاداش و تقویت درونی در مدارس:

رشد و پیشرفت اهداف سطح بات چون خالقیت، استقالل، »و  «حل مسائل چالشی»در دو بعد 
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ها نشان استخراج شدند. يافته «های اجتماعیپذيری، مهارتکار گروهی، رشد فردی، مسئولیت

آموز عملکرد تحصیلی بهتری داشته باشد يا سن بیشتری داشته دادند که هر چه يک دانش

دهد )کتامان و اشد، حل کردن مسائل پینیده و چالشی را نسبت به دريافت پاداش ترجیح میب

؛ آکین 4446، 9؛ موبرلی و همکاران4410؛ کراسولی و همکاران، 4416، 4؛ پاينه4411، 1اصالن

آموزان و (. مطالعاتی ديگر ديدگاه دانش4444؛ شريو و همکاران، 4440، 0و همکاران لیتل

های بیرونی در فرايند آموزش و پرورش مورد بررسی سبت به استفاده از پاداشمعلمان را ن

های بیرونی را قرار دادند. نتايج اين مطالعات بیانگر آن بود که معلمان استفاده از پاداش

آموزانی که عملکرد خوبی دارند، موافق آموزان، خصوصاً دانشاما دانش ؛داننداثربخش می

، 7؛ شريو و همکاران4446، 5؛ کاپستیک4414، 6هاردمنی بیرونی نبودند )هااستفاده از پاداش

4444 .) 

ها، کاربرد پاداش درونی در چهار با مرور يافتهکاربرد پاداش و تقویت درونی در مدارس: 

آگاهی »، «پرهیز از ايجاد رقابت»، «های متنوع آموزشیاستفاده از راهبردها و روش»بعد 

، «آموزانهای فردی دانشها و تفاوتتمرکز بر توانايی»، «يادگیری آموزان از اهدافدانش

ارائه »نیز، به چهار مقوله  «های متنوع آموزشیاستفاده از راهبردها و روش»بعد  اسخراج شدند.

و  «های گوناگوناستفاده از مثال»، «های يادگیری همکارانهفرصت»، «مطال  از ساده به دشوار

 کدگذاری شد. «ای شناختی و فراشناختیاستفاده از راهبرده»

های کاربرد پاداش درونی در مدارس نشان داد که بهترين راه پاداش و ايجاد انگیزه يافته

های متنوع آموزان بهبود شرايط يادگیری و استفاده از راهبردها و روشدرونی در دانش

دانش، مهارت و نگرش يادگیری به هر شکل و سیاقی که باشد دارای سه جنبه آموزشی است. 

های باشد. دانش ماهیت محتوايی دارد لذا از طريق متون و اسناد مکتوب به خصوص کتابمی

ها عمدتاً ماهیت روشی دارند و يادگیری آنها ها و نگرشدرسی قابل يادگیری است؛ اما مهارت

                                                 
1. Kotaman. H & Aslan. M 

2. Payne. R  

3. Moberly Et Al 

4. Akin- Little Et Al 

5. Hardman  

6. Capstick. 

7. Shreeve Et Al  
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دلیل از طريق اسناد مکتوب و متون درسی دشوار و در مواردی غیرممکن است. به همین 

به عالوه، (. 1934چگونگی تدريس )روش( از محتوای آن اهمیت باتتری دارد )سلیمان پور، 

باشند و های آموزشی متنوع قابل انتقال و يادگیری میمطال  دانشی با استفاده از روش

های چند هايی مانند سوالتر و از طريق شیوهارزشیابی مطال  دانشی نیز به مرات  راحت

های باشد، اما مهارتجورکردنی، صحیح و غلط، کامل کردنی و تشريحی میسر می ای،گزينه

پذيری، ايثار و از خود گذشتگی، اعتماد به نفس، عزت نفس، نرم و سطح بات از قبیل مسئولیت

تفکر انتقادی، خالقیت و کارآفرينی، احترام به قانون و محیط زيست، مشارکت در کار گروهی، 

به مطالعه و ... که از اهداف پاداش درونی در مدارس هستند؛ ماهیت دانشی خودآگاهی، عالقه 

سازی آنها از طريق آموزش و متون درسی کمتر میسر است، بلکه امکان نهادينه ندارند و نه تنها

های های گفته شده ناممکن خواهد بود و ضرورت استفاده از آزمونارزشیابی آنها نیز با شیوه

های تربیتی مورد تأکید است، نیز به همین خاطر است. بنابراين، در نظام عملکردی که اخیراً

تواند ها در افراد، محتوا نمیها و ارزشها و تبديل آنها به نگرشسازی مهارتبرای نهادينه

اثربخش دانش )روش( به مرور زمان  ارائه ها بايد از طريق نحوهخیلی موثر باشد؛ بلکه مهارت

ن نهادينه شده و در صورت وجود فضای مثبت و مناسبی نسبت به آن مهارت در آموزادر دانش

؛ 4440گردد )کوهن و امیدون، ها تبديل میها و ارزشفضا )جامعه، مدرسه و خانه(، به نگرش

 (. 1913و حیدری،  4441؛ هافمن، 4446موبرلی و همکاران، 

است. معلم  «از ايجاد رقابتپرهیز »يکی ديگر از کاربردهای پاداش درونی در مدارس، 

آموزان که به کس  موفقیت بايد با به کارگیری راهبردهای مختلف از ايجاد رقابت بین دانش

انجامد جلوگیری به عمل آورد. پیامی که در در معدودی از آنها و شکست اکثريت آنها می

مانع موفقیت  تواندها وجود دارد القاء حس رقابت است که هر کسی میاستفاده از پاداش

بینی اين است آموز باشد. اگر برنامه پاداش افراد را رقی  يکديگر سازد نتیجه قابل پیشدانش

اش( با سوء ظن، خصومت و شايد با تحقیر يا که هر کس، ديگری را )بسته به جايگاه نسبی

    حسادت نگاه کند.

و  «ز اهداف يادگیریآموزان اآگاهی دانش»دو کاربرد ديگر پاداش درونی در مدارس، 

ها نشان داد که رعايت است. مرور يافته «آموزانهای فردی دانشها و تفاوتتمرکز بر توانايی»
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آموزان موج  ای صريح به دانشهای به گونهآموزان و بیان هدفهای فردی دانشتفاوت

 گردد.آموزان میتقويت انگیزه درونی دانش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   های مربوط به وضعیت پاداش درونی در مدارسشی جهت استخراج مقولههای پژوه: کدگذاری يافته9جدول 
 منبع پاداش درونی

 حل مسائل چالشی - اهداف

 

5-7-15-44-99-

90-01  

هايی چون خالقیت، استقالل، کار رشد و پیشرفت ويژگی -

 های اجتماعیپذيری، مهارتگروهی، رشد فردی، مسئولیت

6-5-7-10-44-49-

94-96-06 

  کاربرد

اسررتفاده از راهبردهررا و  -

 های متنوع آموزشیروش

 

 ارائه مطال  از ساده به دشوار -

 های گوناگوناستفاده از مثال -

 ی همکارانههای يادگیرفرصت -

 راهبردهای شناختی و فراشناختی -

1-4-9-11-47-43-

41-91-90-95-97 

 04-94-10 پرهیز از ايجاد رقابت -

 0 آموزان از اهداف يادگیریآگاهی دانش -

 94-41-0-9 آموزانهای فردی دانشها و تفاوتتمرکز بر توانايی -

   

 های بیرونی در مدارس پاداش و تقویت

ها، اهداف پاداش بیرونی در سه بعد با مرور يافته اداش و تقویت درونی در مدارس:اهداف پ

دستیابی »و  «آموزان دارای ناتوانی يادگیریاستفاده برای دانش»، «دستیابی به اهدف کوتاه مدت»

ها نشان نتايج به دست آمده از مرور يافته استخراج شدند. «به خوشايندی معلمان يا والدين

گردد و در بعضی مواقع آموزان میهای بیرونی باعث لذت و خوشحالی دانشپاداش دادن که

ها بیانگر آن آموز گردد؛ اما تمامی پژوهشممکن است موج  تقويت رابطه بین معلم و دانش

آموزان گردد های بیرونی برانگیزاننده نبوده و اگر هم باعث برانگیختگی دانشهستند که پاداش

انجامد. بدين ترتی  بايد خواهد داشت و به موفقیت کوتاه مدت نیز می اثر کوتاه مدتی

های جايگزينی استفاده نمود )بلک و ها پیدا کرد و از روشجايگزينی برای اين گونه پاداش
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، 6؛ کاستويچ4411 ،0؛ ماتسون و همکاران4410، 9؛ ردی و همکاران4415، 4؛ هیدی4413، 1آلن

؛ کاوينگتون و 4449، 5؛ سناپس و سولمون4445؛ دوکان، 1444؛ هافمن و همکاران، 4414

 ( 4444؛ والفگانگ، 4441، 7؛ کامرون و همکاران4441مولر، 

، يکی ديگر از اهداف «دستیابی به خوشايندی معلمان يا والدين»ها نشان داد که مرور يافته

آموزان دانش که شودهای بیرونی در مدارس است. استفاده از پاداش بیرونی باعث میپاداش

ها، پدر و مادر و معلمان باهوش جلوه داده و در همواره تالش کنند خود را نزد همکالسی

آموزان زمانی احساس شايستگی کس  نمره و امتیازات تالش فراوانی داشته باشند. اين دانش

سبی يعنی اينکه کنند که خود را برای ارائه عملکرد بهتر توانا ببینند. اين افراد بر توانايی نمی

( 4416و پاينه،  1915کنند )فرامرزی و همکاران، شود تمرکز میچگونه توانايی آنها ارزيابی می

کنند، استفاده از اين های بیرونی را تأيید میهايی که استفاده از پاداشو در نهايت، پژوهش

اند يادگیری مؤثر دانسته هایآموزان دارای ناتوانايیها را در افزايش انگیزه دانشگونه پاداش

 (.4449، 3)ورتزر و مرسر

ها، اهداف پاداش بیرونی در چهار با مرور يافته کاربرد پاداش و تقویت بیرونی در مدارس:

های کالمی به کاربرد بیشتر تشويق»، «فوری و غیر منتظره»، «استفاده به صورت گروهی»بعد 

ها به طور استخراج شدند. شماری از پژوهش «ها و نمراتآزمون»و  «های ملموسجای پاداش

آموزان نفی های بیرونی را در آموزش و پرورش دانشها و تقويتصريح استفاده از پاداش

، 11؛ وسکلر و همکاران4410، 14؛ کراسولی و همکاران4444، 1اند )مسکردی و همکارانکرده

 ،4وينگتون و مولرو کا 4441، 1؛ گری و همکاران4445، 19؛ دوکان4443، 14؛ وودز4414

                                                 
1. Black & Allen 

2. Hidi. S 

3. Readdy Et Al 

4. Matteson Et Al 

5. Kostewicz. D 

6. Schaps & Solomon 

7. Cameron. J Et Al 

8. Witzel & Mercer 
9. Mccurdy. M Et Al 

10. Cerasoli Et Al 

11. Veksler Et Al. 

12. Woods 

13. Docan. T. N 
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های رفتارگرايی و ديدگاه 44اساس دانش قرن  دهد که معلمانی که برها نشان می(. يافته4441

ها نشان های پژوهشهای بیرونی هستند؛ يافتهاند معتقد به استفاده از پاداشآموزش ديده

های ند و با ديدگاههای آموزشی مختلفی در اين باره ببیندهند که نیاز است اين معلمان دورهمی

؛ کاردرت و 4415به روز در ارتباط با تعلیم و تربیت آشنا شوند )هنديجانی و همکاران، 

 ،؛ کوهن و امیدون4447 ،؛ فوربرينجر4441 ،؛ هافمن و همکاران4414؛ داد، 4411 ،همکاران

4440.) 

مال آن در پاداش زمانی مفید خواهد بود که در اع ها نشان داد که مسئلهمرور يافته

غیر منتظره بودن و آگاه کردن  مدرسه و کالس درس نکاتی چون: فوريت در پاداش و تشويق،

آموز از علت پاداش و تشويق و... را بايد مد نظر قرار داد. همننین نتايج مرور نشان داد دانش

اده های کالمی معلم مؤثر نیست. استفکه در بسیاری مواقع تقويت ملموس به اندازهی تشويق

آموزان، تدابیر مؤثر و ... پس از عملکرد درست دانش «عالی»، «خوب»هايی چون از عبارت

و کامرون و  4441؛ کاوينگتون و مولر، 4444؛ برنت، 4411انگیزشی است )کاردت و همکاران، 

 ها نشان دادند که مؤثرترين پاداش آن است که به رفتار و عملکرد(. البته، يافته4441همکاران، 

آموزان دارای ارزش انگیزشی های دانشها، نمرهآموز وابسته باشد. براساس يافتهدرست دانش

ها، سطح انگیزشی يادگیرندگان را بات تواند با اجرای مکرر آزمونزياد هستند؛ بنابراين معلم می

ر گرفت اين ها و امتحانات مختلف در نظای را که بايد در رابطه با آزمونببرد. با اين حال نکته

 آموزان در رابطه با نحوهای برای دادن بازخورد به دانشاست که از آنها به عنوان وسیله

ای برای ترس و تنبیه آنان شان استفاده شود نه به عنوان وسیلهعملکرد و میزان يادگیری

 (.4441و هنديجانی و همکاران،  1911؛ ممتحن، 1916)حیدری، 

 4444-4444ی زمانی دهی در مدارس، در بازهدر زمینه پاداش هابه طور کلی مرور يافته

 4414 -4444های های انجام شده در اين حوزه، بین سالنشان دادند که، درصد بیشتر پژوهش

های بیرونی در های اين مطالعات بر لزوم عدم استفاده از پاداشبوده است. به طور کلی، يافته

  زان اجماع دارند.آموفرايند تربیتی و آموزشی دانش

                                                                                                                   
1. Gray Et Al 

2. Covington & Mueller 
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 های مربوط به وضعیت پاداش بیرونی در مدارسهای پژوهشی جهت استخراج مقوله: کدگذاری يافته0جدول

 منبع پاداش بیرونی

 06-91-93 دستیابی به اهدف کوتاه مدت - اهداف

 91 آموزان دارای ناتوانی يادگیریاستفاده برای دانش -

 44-7 يا والدين دستیابی به خوشايندی معلمان -

 16 استفاده به صورت گروهی - کاربرد

 46-40-11-0 فوری و غیر منتظره -

 00-04-04-45 های ملموسهای کالمی به جای پاداشکاربرد بیشتر تشويق -

 13-19-1 ها و نمراتآزمون -

  گیریبحث و نتیجه

حل مسائل »اش درونی در دو بعد ها نشان داد که اهداف استفاده از پادمرور سیستماتیک يافته

دستیابی به اهداف سطح بات چون: رشد و پیشرفت خالقیت، استقالل، کار گروهی، »و  «چالشی

استخراج شدند. کاربرد پاداش درونی در  «های اجتماعیپذيری، مهارترشد فردی، مسئولیت

آگاهی »، «ايجاد رقابتپرهیز از »، «های متنوع آموزشیاستفاده از راهبردها و روش»چهار بعد 

، «آموزانهای فردی دانشها و تفاوتتمرکز بر توانايی»، «آموزان از اهداف يادگیریدانش

ارائه »نیز، به چهار مقوله  «های متنوع آموزشیاستفاده از راهبردها و روش»بعد  اسخراج شدند.

و  «های گوناگونز مثالاستفاده ا»، «های يادگیری همکارانهفرصت»، «مطال  از ساده به دشوار

کدگذاری شد. از طرفی، اهداف پاداش بیرونی  «استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی»

 «آموزان دارای ناتوانی يادگیریاستفاده برای دانش»، «دستیابی به اهدف کوتاه مدت»در سه بعد 

داش بیرونی در مدارس استخراج شدند. کاربرد پا «دستیابی به خوشايندی معلمان يا والدين»و 

کاربرد بیشتر »، «فوری و غیر منتظره»، «استفاده به صورت گروهی»نیز، در چهار بعد 

 استخراج شدند. «ها و نمراتآزمون»و  «های ملموسهای کالمی به جای پاداشتشويق

، که 1ها تزم است به الگوی عناصر سازمانی کافمن و تیاگراجانبرای تبیین اين يافته

باشد، نگاهی داد و پیامد میفراورده )محصول(، برونپنج عنصر درونداد، فراگرد،  دارای

ها همان نهادهای آموزشی مانند معلمان، فراگیران، دادهبیندازيم. براساس اين الگو درون

                                                 
1. Koufman & Thiagrajan 
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های هستند؛ فراگرد، فعالیت يا کاری است که روی نهاده غیرهفضاهای آموزشی، وسايل و 

دهند و شامل تدريس، تمرين، عرضه، مطالعه، مرور، های آموزشی انجام میآموزشی يا با نهاده

ها مانند موفق شدن در يک آزمون رياضی در پايان سال، برنده است. فراورده غیرهآزمون و 

های آموزشی باشند؛ نتايج آنی و بدون فاصله دورهمی غیرهشدن تیم والیبال در مسابقه و 

ای آموزشی هنگامی مطرح است که فرد يا افراد در مجموع هداد در نظامهستند. برون

های يک نظام آموزشی يا يک مؤسسه آموزشی موفقیت کس  کند. بنابراين، به عنوان فراورده

داد خواهد بود يا داشتن آموز، برونمثال قبول شدن در سال اول دبیرستان برای يک دانش

داد تواند يک برونمؤسسه آموزشی می درصد باتی قبولی نسبت به ساير مدارس برای يک

اما پیامدها، يعنی نتايج يا محصوتت نهايی و غايی يک نظام آموزشی، هنگامی مطرح  ،باشد

و موقعیتی عالوه بر جايگاه فارغ التحصیالن يک نظام آموزشی در هر شود که برای مثال، می

دوست، معتقد به ار، وطنمدپذير، اخالقخود، افرادی مسئولیت خبرگی و تخصص در حرفه

های آموزشی هستند پیامدها در واقع محصوتت نهايی نظامهای دينی و ملی و ... باشند. ارزش

های آموزشی و درسی آن ريزیو در برنامه (1916)فردانش، گیرند که گاه مورد غفلت قرار می

  شوند.ها توجه نمیطور که بايد و شايد به آن

 
 (36؛ ص 1916)فردانش، : سنجش نیازها 1شکل 

مدرسه يعنی  (، در بحث پاداش در مدارس، ممکن است شورای يک1براساس شکل )

ها های نظام آموزشی جهت دستیابی به فرآوردهدادهمدير، معلم، معاون و اولیاء به عنوان درون

های دروس مختلف در طول يک سال تحصیلی آموزان در آزمونکه ممکن است موفقیت دانش
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های بیرونی مثل کمد جوايز جهت افزايش انگیزه )بیرونی( و رغبت از پاداش غیرهو 

داد نظام آموزشی، ها جهت دستیابی به بروندادهکنند. همننین، اين درونآموزان استفاده دانش

که ممکن است دستیابی به باتترين رتبه قبولی در پايه ششم و يا دارا بودن بیشترين آمار 

ی فراگرد از های يک و دو رقمی در کنکور سراسری باشد تصمیم بگیرند که در مرحلهرتبه

داد ذکر شده دست يابند. ممکن است حتی بیرونی استفاده کنند و در نهايت به برون هایپاداش

ای در سطح ناحیه، استان و حتی کشور به دست قابل مالحظه ایآن مدرسه موفق شود رتبه

ها اهداف اصلی نظام تربیت هستند؟ آيا آورد؛ اما مسئله مهم اين است که آيا اين موفقیت

نظام تربیت کشور را بايد در فراگردها و بروندادها جستجو کرد يا  اهداف اصلی و نهايی

 پیامدها؟

آموزش و پرورش مسئول و پاسخگو بايد فرد را در چارچوب آينده مد نظر قرار دهد. 

ها و جامعه ها، سازمانای بهتر برای افراد، گروههدف غايی آموزش و پرورش آفرينش آينده

توسعه همه جانبه شهروندان آينده کشور باشد و از تأکید صرف است. پیامد تربیت بايد رشد و 

های متعهد و سازی دست برداشته و بر تربیت انسانبر دانشمندپروری و دکتر و مهندس

های ی آموزشی کشور بايد افراد و گروهريزبرنامهشهروندانی آگاه و توانمند اصرار ورزيم. در 

رد توجه قرار بگیرند. هدف آموزش و پرورش نبايد درون سازمان، سازمان و جامعه هر سه مو

ی ريزبرنامهها باشد بلکه ان در آزمونآموزدانشها و يا موفقیت فقط بهبود موفقیت سازمان

آموزشی کشور بايد در راستای بهبود وضعیت حال و آينده جامعه تالش کند. بايد در 

ويت قرار گیرند؛ زيرا، هر آننه برای ی آموزشی جامعه به جای سازمان و فرد در اولريزبرنامه

جامعه مناس  باشد برای سازمان و فرد نیز مناس  خواهد بود. بنابراين، آننه اکنون در نظام 

تربیت بايد مورد تأکید باشد، محصول نهايی نظام آموزشی کشور يعنی پیامدها هستند نه صرفاً 

 محصول و بروندادهای سازمانی. 

گیری از الگوی با بهره 1040م و تربیت رسمی و عمومی در افق قرار است که نظام تعلی 

پیشرفته و بومی زمینه تربیت نسلی موحد، مؤمن و معتقد به معاد و آشنا و متعهد به 

خواه و جو و عاقل، عدالتها و وظايف در برابر خدا، خود، ديگران و طبیعت، حقیقتمسئولیت

گرا و دوست، مهرورز، جمعگر و وطنستیز، جهادگر، شجاع و ايثارجو، ظلمصلح

گر در جهت تحقق حکومت عدل جهانی، با اراده و مدار و منتظر و تالشانديش، وتيتجهانی
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گر و نفس، امانتدار، دانا و توانا، پاکدامن و باحیا، انتخابامیدوار، خودباور و دارای عزت

و ماهر، سالم و بانشاط،  آزادمنش، متخلق به اخالق اسالمی خالق و کارآفرين و مقتصد

ی فردی، خانوادگی و اجتماعی ی ورود به زندگی شايستهپذير و آمادهمدار و نظمقانون

موارد پیامدهای  . اين(1914امه درسی ملی، )سند برنبراساس نظام معیار اسالمی فراهم سازد 

ها تصمیم بگیريم و آن نظام تربیتی کشور هستند که بايد در سطح فراکالن برای تحقق آن

تصمیمات را در سطوح خرد و با دقت عملیاتی نمايیم. بنابراين، بايد نظام تربیت کشور از 

های به دست ها، مهارتر درسیت دها، موفقهای آزموننمرهمانند تأکید افراطی بر محصول )

ها، پايان نامه ( دست برداشته و بر پیامدها فارغ التحصیالن، گواهینامهمانند  ( و برونداد )آمده

 خودکفايی، اعتماد به نفس، توانايی تشريک مساعی( تأکید نمايد.مانند )

ول است، زيرا تنبیه، اند که تنبیه امری غیرقابل قبها نشان دادهتقريباً نتايج تمامی پژوهش

چنین و چنان خواهد  وگرنهاين کار را بکن »هايی مانند تر است؛ در عبارتتر و علنیخشن

، عنصر کنترل آشکار و غیرقابل انکار است. ولی در پاداش، کنترل باماليمت و از طريق «شد

ندازه تنبیه گیرد تا زور و فشار. با اين حال، پاداش هم درست به اترغی  و تشويق صورت می

ها نیز معموتً برای ترغی  يا تحت فشار قرار دادن ديگران به کنترل کننده است، زيرا پاداش

   شوند که در شرايط عادی به اختیار خود آن را انجام نخواهند داد.منظور انجام کاری اعمال می

بانی  1لوين کنند. همانطور که کورتدر واقع تنبیه و پاداش اساساً شبیه يکديگر عمل می

آيند که بخواهیم رفتاری را هر دو راهکار زمانی به کار می»گويد: شناسی مدرن میروان

برگزينیم که نیروهای میدانی طبیعی در آن لحظه قادر به برانگیختنش نیستند. ناگهان استفاده 

مجبور  کند. در هر دو مورد سرانجامبلند مدت از هر دو راهکار، از الگويی مشابه پیروی می

تر شويم برای تداوم رفتار مورد نظر، مرت  بر حجم پاداش يا تنبیه بیفزايیم. اما واقعیتی مهممی

دهد و آن اينکه پاداش و تنبیه اساساً از يک الگو زيربنای اين دو راهکار را تشکیل می

 .(1914، کوهن)« داندگیرند؛ الگويی که انگیزه را چیزی جز کنترل رفتار نمیسرچشمه می

 ری فرددر انگیزش، کیفیت رفتار تحت تأثیر قدرت تفکر و انتخاب و مسئولیت پذي

 تری ارائهنمايند تبیین دقیقمی باشد. بنابراين، نظرياتی که به منابع درونی انگیزشی توجهمی

                                                 
1. Kurt Lewin 
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(. بر پايه اين دسته از 1914کنند )مبانی نظری تحول بنیادين در نظام تعلیم و تربیت رسمی، می

يا حرکت به  انگیزش در يادگیری وقتی نیرومند است که منابع انگیزشی درونی باشد،ها نظريه

های يادگیری مورد توجه يادگیرندگان باشد، متمرکز برای های درونی باشد، هدفسوی انگیزه

اجرای تکلیف بوده و يادگیرنده کارآيی خود را باور داشته باشد )مبانی نظری تحول بنیادين در 

 (.1914 ،نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسالمی ايران

)ادارات، مدارس و ...( و  1ظام آموزشی يک سیستم است که از اجزاجان کالم اينکه ن

های درس( تشکیل شده است. هر کدام از اين اجزا با يکديگر در )کالس 4عناصر کوچکتر

ها، ترين متهم برای حمل بار ناکارآمدیارتباط و تعامل هستند. در يک نظام در دسترس

جام شده خارج از حد قبول سیستم گفته عمل انخطاهای انسانی است. خطای انسانی به 

از اما در نظام تربیت کشور بخش زيادی از آننه روی داده، ناشی  ؛(1119، 9)مسترشود می

ها را به توانیم آنخطای سیستمی است نه خطای انسانی و اگر متوجه اين مهم نباشیم، نمی

شکل بلند مدت رفع کنیم و توسعه جامعه را رقم بزنیم. هم اکنون در نظام تربیت کشور، شاهد 

و تنبیه به  پاداشهای های ضمن خدمت بسیاری جهت آموزش شیوهها و دورهبرگزاری کارگاه

های نظام هستیم. بنابراين، روشن است که استفاده از پاداش و تنبیه تنها به المان معلمان

باشد بلکه کل سیستم درگیر آموزشی محدود نیست و به عبارتی از جنس خطای انسانی نمی

 اين مسئله است که بايد اصالح گردد.

ته شود توان گفت هر چیزی که در مدرسه آموخبراساس آننه که تا کنون بحث شد می

گیری زندگی افراد را تحت تأثیر قرار به طور هدفمند و چه قصد نشده، شخصیت و جهت

آموزی که با پاداش شرطی شود در آينده در (. دانش1917پور و همکاران، خواهد داد )محقق

نمايد. اين کاری را فدای پاداش میپذيری و وجدانهر حرفه و تخصصی، انسانیت، مسئولیت

اند که در ازای انجام وظیفه و ن ديروز و مردان و زنان امروز در مدرسه ياد گرفتهآموزادانش

شان پاداش بگیرند در صورتی که آدمی اساساً طبیعت فعال دارد و منبع اساسی رشد مسئولیت

در وجود آدمی تعبیه شده است )مبانی نظری تحول بنیادين در نظام تعلیم و تربیت رسمی 

(. بنابراين، هر چند ممکن است در تحصیل )فراورده( و 1914 ،ی ايرانعمومی جمهوری اسالم

                                                 
1. Component 

2. Element 

3. Meister. D 
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دانشگاه )برونداد( موفق باشند؛ اما، مسئولیت خود را در برابر جامعه به خوبی ادا نخواهند کرد 

و اين پیامد منفی پاداش دهی مدارس در گذشته است. به عالوه، تا زمانی که در مدارس دست 

آموزان آموزان برنداريم، در آينده برای کنترل همان دانشن آن( دانشاز تنبیه )اشکال گوناگو

ها برای تنبیه رانندگان متخلف، دستگاه کنترل در ورود و گیر در خیاباننیازمند ايجاد سرعت

خروج ادارات، افزايش کالنتری برای حفظ امنیت شهروندان و صدها مثالی ديگر که نهايتاً 

های درس، خواهیم نی و کنترل کودکان با ترس و تنبیه در کالسحاصل تأکید بر کنترل بیرو

گذاران و کارگزاران نظام تربیتی را با ديدگاه تربیتی، سیاست در نهايت، توجه به اين مسئله بود.

بینی يک تغییر اساسی در حوزه تربیت خواهد بود؛ سازد و در واقع پیشجديدی روبه رو می

ور الزاماً در ساختن، رفتن و حرکت کردن نیست، بلکه بذر زيرا، توسعه و پیشرفت يک کش

ها باشد. در نهايت با توجه به توسعه ممکن است در ايستادن، تأمل کردن و کنار زدن عادت

های مطالعه مروری حاضر و با توجه به اسناد برگرفته شده از اسناد بات دستی چون سند يافته

گردد ر فرايند پژوهش بدان اشاره شد، پیشنهاد میتحول بنیادين و برنامه درسی ملی که د

های پژوهش حاضر، مبنی بر اهمیت انگیزه و پاداش درونی و های آتی براساس يافتهپژوهش

گیری، به واکاوی راهکارهايی عملی جهت تحقق اين اهداف لزوم حرکت به سوی اين جهت

 غايی بپردازند.

  منابع

(. 1916پور، شیال؛ ايوبی، فاطمره؛ رحمرانی، محمرد رضرا؛ و رضرائیان، محسرن. )      آثار، شکراهلل؛ جالل 

مجلره دانشرگاه علروم     پریزما، موارد ترجیحی در گزارش مقاالت مروری منظم و فراتحلیل.  

 ..34-59، 16 ،پزشکی رفسنجان
مجلره راهبردهرای    نگیزش در یادگیری نقش ا(. 1937زاده، مرتضی. )ابراهیمی قوام، صغری؛ و خاقانی

 .1-1، 1(1آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بقیه...)عج(، )

)محمد رضا نائینیان و اسرماعیل بیابرانگرد،    انگیزش در کالس درس (. 1937اسپالدينگ، جريل. ال. ) 

 مترجمان(. انتشارات مدرسه.

مؤثر تشویق وتنبیه در تعلیم و های شیوه(. 1931ه دار، لیال. )اصالنی، ابراهیم؛ مجدفر، مرتضی؛ و سلیق

 (.0)10رشد آموزش ابتدايی،  تربیت 
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اسرمعیل ونردی، فرروغ.     سرمیه ؛ اسرمعیل ونردی، مریالد؛ و      ،مهدی ؛ اسمعیل ونردی  ،اسمعیل وندی 

(. 15، ص 1)ج ان مقطع ابتلدایی  آموزدانشبررسی تاثیر تشویق و تنبیه در پیشرفت (. 1913)

مقاله ارائه شده در نخسرتین همرايش برین المللری تردبیر علروم مرديريتی، تربیتری، اجتمراعی و          

 .1040روانشناسی در افق ايران 

اقتضائات اخالقی کاربرد تشویق و تنبیه در پلرورش فرزنلد از دیلدگاه    (. 1917احمد. )پناهی، علی

 . 60-91(، 10)64. اخالق، اسالم

آملوزان در احسلاس   رابطه کیفیت تجارب یادگیری دانلش (. 1913سانه. )پیری، موسی؛ و شاهی، اف

 69فصلنامه مطالعرات برنامره درسری ايرران،      گری نگرش به برنامه درسی تعلق با نقش واسطه

(10 ،)66-75 . 

)مطالعله   انآملوز دانلش بررسی تاثیر تشویق بلر افلزایش یلادگیری    (. 1916حیدری، بهناز شجاع. )

(. مقاله ارائه شده در سومین 14، ص 9)ج  ان مقطع ابتدایی دبستان بهشتی(وزآمدانشموردی: 

 اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری.های کنفرانس بین المللی نوآوری

(. مقالره ارائره شرده در    5، ص 9)ج  (  راهکار جلوگیری از تنبیه در ملدارس 1913حیدری، مجتبی. )

 مشاوره و علوم تربیتی.  ،وهش در روانشناسیسومین کنفرانس بین المللی پژ

ی تدوین بسلته (. 1917پور، اسماعیل؛ و فرخی، نرورعلی. ) پور؛ نسرين؛ اسدزاده، حسن؛ سعدیرحمان

انگیزگلی  آموزشی خودفرمانی و تعیین اثربخشی آن بر انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و بی

(، 5)46بیتی دانشگاه شهید چمرران اهرواز،   مجله علوم تر دوم متوسطه تهران آموزان دورهدانش
71-14. 

از  1915مرررراه (. بازيررررابی شررررده در پررررنجم دی  1911سررررند برنامرررره درسرررری ملرررری. )   
http://magifa.com/detail/754574/article/5 -  

 . دوران.روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش(. 1044سیف، علی اکبر. )

(: مبانی نظری تحول بنیرادين در نظرام تعلریم و تربیرت رسرمی و      1914فرهنگی )شورای عالی انقالب 

 عمومی جمهوری اسالمی ايران. تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش.

 . دانژه. (  ویلیام گلسر: بنیانگذار تئوری انتخاب و واقعیت درمانی1916صاحبی، علی. )

شناسی پژوهش مروری و نقلش آن در تولیلد   روش(. 1913شهسواری، امیر؛ و علم الهدی، جمیله. )

(، 13)46شناسی علروم انسرانی،   پژوهشی روش-فصلنامه علمی .دانش: توسعه یک گونه شناسی

71-146. 
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تلثثیر  (. 1913صدری دمیرچی، اسماعیل؛ محمدياری، انسیه؛ جعفری، میر سعید؛ و حسینیان، سریمین. ) 

فصلنامه سالمت روان کودک،  آموزان تحصیلی دانشمحور بر انگیزش مشاوره گروهی راه ح.

0(5 ،)49-90. 

تشویق و تنبیه با عزت نفل   های رابطه کاربرد شیوه(. 1916غفاری؛ خلیل؛ حسینی؛ و سعید، سید. )

 .111–17(، 4)7روانشناسی تربیتی،  ان آموزدانش

ان در آموزه های فقهلی، قلوانین   تنبیه بدنی کودک(. 1911غالمی تازه قلعه، توحید؛ و بیگی، جمال. )

 . 54-93(، 19-14)0 داخلی و اسناد بین المللی  فقه و مبانی حقوق اسالمی،

بیرونی -نقش انگیزه درونی(. 1915و شهنی يیالق، منیجه. )حاجی يخنالی، علیرضا؛ فرامرزی، حمید؛ 

دوم  آموزان پسلر سلال  عملکردگرا در پیش بینی خودکارآمدی خالق دانش-و هدف تبحری

-47(، 1)5پژوهشی شرناخت اجتمراعی،    -دو فصلنامه علمیهای شهرستان رمشگان  دبیرستان

04. 

 . سمت.مبانی نظری تکنولوژی آموزشی(. 1916فردانش، هاشم. )

یابی ساختاری روابط عوام. آموزشگاهی موثر بر انگیزش تحصلیلی  مدل(. 1914قورچائی، ايوب. )

نامه کارشناسی ارشد(. دانشکده دانشرگاه تربیرت دبیرر شرهید     يان)پا ان دوره متوسطهآموزدانش

 رجايی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 

. )فريرده مشرايخ و   ریزی استراتژیک در نظام آموزشلی برنامه(. 1970کافمن، راجر؛ و هرمن، جری. )

 ی آموزشی. ريزبرنامهعباس بازرگان هرندی، مترجمان(. سازمان پژوهش و 

 ارسباران. روانشناسی تربیتی (. 1936می، يوسف. )کري

)اکررم کرمری،    درونی را پرورش دهلیم  های (  نه تنبیه، نه تشویق: چگونه انگیزه1914کهن، الفی. )

 مترجم(. صابرين.

ان بر بزهکاری اجتماعی نوجوانان مقطع آموزدانشتثثیرتشویق و تنبیه (. 1919گوهری راد، حسین. )

نامره کارشناسری ارشرد(.    )پايران  91-92شهرستان سردشت در سال تحصلیلی  متوسطه پسران 

 دانشکده مرکز پیام نور تهران، دانشگاه دانشکده علوم انسانی. 

بررسی نقش برنامه درسلی پنهلان در   (. 1917زاده، علیرضا. )پور، زهرا؛ مشايخ، پری؛ و قاسمیمحقق

فصلنامه مطالعات برنامه درسی  وم انسانی آموزان دوره متوسطه به سمت رشته علهدایت دانش

 . 164-146، 19(01ايران، )
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آملوزان دوره  تجارب دانش(. 1915زاده، رضوان؛ و دهقانی، مرضیه. )فارسانی، فريبرز؛ حکیم محمدی

، 14(07فصلنامه مطالعات برنامه درسری ايرران، )   ابتدایی از معلمان جایگزین )مطالعه موردی( 

106-155 . 

ای بایبی در آموزش مبتنلی  تثثیر الگوهای طراحی آموزش گانیه و پنج مرحله(.1914الکی، مائده. )م

ريزی در آموزش فصلنامه پژوهش و برنامه آموزان بر شبکه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش

 .115-11(، 0عالی، )
 عابد. تعلیم و تربیت با رویکرد کالن نگر (. 1930ملکی، حسن. )

پژوهشنامه  تعلیمی تربیتی تشویق و تنبیه در آثار سعدی های واکاوی نگاره(. 1911ن، مهدی. )ممتح

 . 175-167(، 0)16ادبیات تعلیمی، 

 (. 1)اولتربیتی، های اسالم و پژوهش انگیزش و یادگیری (. 1933موسوی نس ، محمدرضا. )

بررسی تطبیقی اندیشه های تربیتی جلان   (.1915میرزايی، خلیل؛ کرماج، احمد؛ و رشیدی، هوشیار. )

 مقاله ارائه شده در همايش علوم اسالمی، علوم انسانی. دیویی و خواجه نصیرالدین طوسی 

 نشر يسطرون. روابط انسانی در آموزشگاه (. 1934میرکمالی، سید محمد. )

علملان در ملدارس و   های مدیریت کالس مبرنامه درسی پنهان: شیوه(. 1931اهلل. )ناصرزاده، نعمرت 

نامره کارشناسری   )پايران  آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر سلنند  ارتباط آن با تثییدجویی دانش

 ارشد(. دانشکده دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 
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