اثر بازخورد تطبیقی -اجتماعی بر عملکرد تکلیف تولید نیرو در
دختران با کمتوانی ذهنی
ربابه رستمی ،1مونا رضایی ،2فاطمه سوسن
تاریخ دریافت09/90/62:

جباری3

تاریخ پذیرش09/96/19:

چکیده
هدف این پژوهش تعیین اثر بازخورد تطبیقی -اجتماعی بر اجرای تکلیف تولید نیرو در دختران با کمتوانیذهنی
بود .روش پژوهش ،آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون با گروه کنترل بود .از بین دانشآموزان دختر با
کمتوانیذهنی شهرستان شیراز 64دانشآموز دختر به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .شرکتکنندگان
بر اساس آزمون بیشترین انقباض ارادی که در نخستین جلسه به وسیله دینامومتر دستی از آنها به عمل آمد به دو
گروه آزمایشی  22نفری در گروه بازخورد (هنجاری مثبت) و  26نفری در گروه کنترل (بدون دریافت
بازخورد) تقسیم شدند .تحلیل کواریانس ،عملکرد بهتر گروه آزمایشی را در تکلیف تولید نیرو نسبت به گروه
کنترل نشان داد .یافتههای این پژوهش شواهدی را برای اهمیت نقش انگیزشی بازخورد فراهم میآورد .بنابراین
به علت تأثیر ویژهای که بازخورد تطبیقی -اجتماعی بر عملکرد تکلیف تولید نیرو در دانشآموزان با کمتوانی-
ذهنی دارد ،به عنوان یک راهکار آموزشی مؤثر در زمینه آموزش مهارتها به مربیان دانشآموزان آموزش ویژه
توصیه میگردد.

واژگان کلیدی :عملکرد تکلیف نیرو ،بازخورد تطبیقی -اجتماعی ،کمتوانی ذهنی.

 .1استادیار گروه تربیت بدنی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول) rostami.shirazu@ymail.com
 .2دانشجوی دکتری رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه علوم تحقیقات تهران
 .3استادیار گروه آموزش کودکان استثنایی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز
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مقدمه
با وجود اینکه بسیاری از پژوهشها ،نقش فعالیتهای جسمی را در ارتقاء سالمت افراد با
کمتوانیذهنی و بهبود ناتوانی آنها گزارش کردهاند (ریمر ،برداک و پیتتی1994 ،1؛
جانسن ،کرول ،گروتف و پست ،)2006 ،2اما نتایج این پژوهشها ،نمرههای پایینتر و
سرعت یادگیری کندتری را در مهارتهای حرکتی پایه در این افراد نشان دادهاند .به طور
کلی یافتهها سطح فعالیت کمتر (هال و توماس ،)2002 ،3تناسب اندام و سطوح آمادگی
جسمی کمتری را در این افراد نسبت به افراد عادی نشان دادهاند (فرنهال و پیتتی.)2001 ،6
توماس ،لی و توماس )2003( 5گزارش کردهاند که کودکان به طور ذاتی فعال میباشند و
نیاز به آموزش مهارتهای حرکتی دارند ،اما به نظر میرسد که بیشتر کودکان کمتوانذهنی
تمایلی به انجام فعالیت بدنی ندارند (لوتان ،یالون -چامویتز و ویس.)2010 ،4
کمتوانیذهنی نوعی اختالل رشدی است که با عملکرد هوشی زیر حد متوسط و وجود
نارسایی در دو یا بیشتر از دو زمینه مهارتی مشخص میشود (رابینسون و رابینسون1921 ،؛
ترجمه ماهر .)1324 ،در تعریفی دیگر ،کمتوانیذهنی عبارت است از بهرهی هوشی که منجر
به ناتوانی فرد در یادگیری و انجام وظایف اجتماعی میشود .کودکان کمتوانذهنی ،مسائل
را نسبت به کودکان همسن خود دیرتر یاد میگیرند و یکی از نخستین نشانههای آنها،
تأخیر قابل توجه در رشد حرکتی و شناختی است (رابینسون و رابینسون1921 ،؛ ترجمه ماهر،
.)1324
انجمن آمریکایی نارسایی ذهنی( 1کمتوانیذهنی) در سال  ،1991پنج گروه هوشبهر با
دامنه (بیشترین  20و کمترین زیر  )20با برچسب کمتوانیذهنی مرزی یا دیرآموز تا کم-
توانیذهنی عمیق را معرفی کرده است .محدودیت در عملکرد شناختی و یا رفتارهای انطباقی
1. Rimmer, Braddock, & Pitetti
2. Jansen, Krol, Groothoff, & Post
3. Hall & Thomas
4. Fernhall & Pitetti
5. Thomas, Lee & Thomas
6. Lotan, Yalon-Chamovitz, & Weiss
7. American Association mental Deficiency
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در این گروه مورد توجه پژوهشهای گستردهای بوده است ،از طرفی قابلیتهای حرکتی در
این گروه نیز دچار محدودیت میباشد؛ چنانچه پژوهشها نشان دادند نارسایی ایجاد شده بر
اساس عوامل متعددی از جمله نارسایی در رشد مغز ،نه تنها بر عملکرد شناختی بلکه به همان
اندازه عملکرد حرکتی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد (کلیور ،هانتر و اولیت-کونتز2009 ،1؛
وستندراپ ،هاون ،هارتمن و ویسچر.)2011 ،2
یکی از موضوعات محوری در پژوهشهای یادگیری ،بازخورد است که نقش آن در
اکتساب و کنترل مهارتها تأیید شده است .بازخورد در پایینترین سطح آن به عنوان
اطالعاتی که برای آزمودنی ،نتیجه حاصل از فعالیتش را فراهم میآورد ،تعریف شده است.
اساسی ترین نوع بازخورد ،آگاهی از نتیجه است که به تأثیر یک عمل در ارتباط با کل عمل
اشاره دارد (آدامز .)1911 ،3آگاهی از نتیجهای ویژه ،زمانی که فرد به طور موفقیتآمیزی به
هدف دست یافته باشد ،میتواند تأثیر مثبتی بر روی یادگیری آن فرد داشته باشد
(ثوراندایک .)1921 ،6یکی از نقشهای بازخورد ،نقش انگیزشی آن است که نسبت به نقش
اطالعاتی آن در پژوهشها کمتر مورد توجه قرار گرفته است (اشمیت و لی2005 ،5؛ ترجمه
حمایتطلب و قاسمی.)1321 .
توافق عمومی در ارتباط با انگیزش مبتنی بر این است که انگیزش عاملی است که موجب
انرژی بخشیدن ،جهت دادن و تحمل کردن یک رفتار هدفمدار میشود (پینتریچ و
شانک2002 ،4؛ استیپک .)1991 ،1در ارتباط با نقش متغیر انگیزش ،بنت-گیتس و زیگلر،2
( )1999نشان دادند که انگیزش در بردارندهی حوزهای از مشکالت ویژه بوده و به نظر می-
رسد استفاده از راهکارهای انگیزشی جهت ایجاد عالقهمندی در کودکان با کمتوانیذهنی
مناسب باشد .یک دلیل احتمالی از ایجاد فقدان انگیزش در این افراد ،شکستهای متعدد و
1. Cleaver, Hunter & Ouellette-Kuntz
2. Westendorp, Houwen, Hartman & Visscher
3. Adams
4. Thorndike
5. Schmidt & Lee
6. Pintrich & Schunk
7. Stipek
8. Bennett-Gates & Zigler
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وابسته شدن به افراد دیگر برای رسیدن به هدف است .بنابراین با فراهم آوردن تجربههایی
موفق برای این گروه ،این افراد نیز همانند افراد عادی میتوانند به طور جداگانه و با کارایی
مناسب عمل کنند (بایبی و زیگلر .)1992 ،1به نظر میرسد که دسترسی به چنین تجارب
موفقی در موقعیتهای فعالیت بدنی و ورزشی به طور عینیتری قابل دسترس باشد؛ چنانچه
پژوهشهای پیشین نیز ،ارتباط معناداری بین انگیزش و شرکت در فعالیت بدنی را نشان داده-
اند (رابرتز .)2001 ،2پژوهشگران نشان دادند افراد کمتوانیذهنی در مواقعی که تمرین را
خودشان کنترل کردند (نقش خود تنظیمی) ،انگیزه درونی آنها افزایش یافت (وهمایر،3
.)1996
یکی از انواع بازخورد بیرونی جهت تسهیل یادگیری حرکتی که دارای نقش انگیزاننده
میباشد و موجب افزایش انگیزه درونی افراد میشود ،بازخورد تطبیقی -اجتماعی یا هنجاری
میباشد .افراد اطالعات الزم جهت اجرای قابلیتهای خویش را نه تنها بر اساس خودشناسی
(توسط دیدن ،شنیدن ،فکر کردن) ،بلکه توسط کسب اطالعات از اشخاص دیگر نیز به
دست میآورند (فستینگر.)1956 ،6
ایدهی بازخورد تطبیقی -اجتماعی در پژوهشهایی از قبیل پژوهش مکآولی و بلیسمر،5
2000؛ هاتچینسون و همکاران2002 ،؛ لوتوایت و ولف ،4الف  ، 2010ب2010؛ ولف،
چیواکوسکی و لوت وایت2010 ،1؛ آویال ،چیواکوسکی ،ولف و لوت وایت 2012 ،2بررسی
شده است .در پژوهشهای یادگیری حرکتی نیز به نظر میرسد این پژوهشها نقطه عطفی
در شروع پژوهشهای جدید در حیطهی بازخورد انگیزشی باشد .سودمندی این بازخورد با
توجه به تأثیراتی است که بر احساس فرد از موفقیت و شکست دارد و احتماالً بر پایداری و
ثبات عملکرد فرد تأثیرگذار است و قابلیت شخص را افزایش میدهد .برای مثال ،در
1. Bybee & Zigler
2. Roberts
3. Wehmeyer
4. Festinger
5. McAuley & Blissmer
6. Lewthwaite & Wulf
7. Wulf, Chiviacowsky & Lewthwaite
8. Avila, Chiviacowsky Wulf & Lewthwaite
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یادگیری تکلیف تعادل پژوهشِ لوتوایت و ولف (ب ،)2010،عملکرد گروه دریافتکننده
بازخورد مثبت نسبت به گروههای بازخورد منفی و کنترل بهبود بیشتری یافت .در پژوهشی
دیگر ،ولف و همکاران (آزمایش  ،)2012 ،1اثرات مثبت این نوع بازخورد را بر روی
بزرگساالن ( 21 -41ساله) مشاهده کردند.
از آنجا که تا کنون پژوهش آزمایشی در مورد بررسی اثر بازخورد تطبیقی -اجتماعی بر
روی دانشآموزان کمتوانیذهنی صورت نگرفته است؛ از طرفی نیز به دلیل ارتباط عواملی
چون قدرت عضالنی با سالمت حرکت (چانیاس ،رِید و هوور 1992 ،1و گاالهو ،اُزمون،2
 ،)2011موجب شد که ضرورت انجام این پژوهش بیشتر شود .زیرا این عامل در افراد کم-
توانذهنی قابلیتی ضروری برای انجام مهارتهای حرکتی از نوع جنبشی و به طور ویژه
مهارتهای دستکاری است (لویس و فراگاال -پینکهام )2005 ،3و داشتن ضعف در قدرت
عضالنی ،قابلیت در اجرای فعالیتهای روزمره این افراد را دچار اختالل میکند (گوپتا ،رائو
و اسدی.)2011 ،6
پژوهش حاضر با تکیه بر نقش انگیزشی بازخورد و با توجه به نوع بازخورد تطبیقی-
اجتماعی برای پاسخگویی به این سؤال طراحی شد که آیا گروه دریافت کننده بازخورد
تطبیقی -اجتماعی مثبت (هنجاری مثبت) در مقایسه با گروه کنترل که بازخورد دریافت
نمیکند  ،هنگام اجرای تکلیف نیرو ،تحمل بیشتر و به عبارتی ،مدت زمان طوالنیتری در
حفظ تولید نیرو از خود نشان میدهد یا خیر؟

روش پژوهش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان :روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیشآزمون-
پسآزمون با گروه کنترل بود.

1. Chanias, Reid & Hoover
2. Gallahue & Ozmun
3. Lewis & Fragala-Pinkham
4. Gupta, Rao & SD
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جامعة آماری پژوهش حاضر شامل دختران با کمتوانیذهنی مدارس استثنایی دوره
ابتدایی شهرستان شیراز بودند که تعداد  64دانشآموز با میانگین سنی کلی ()11/09 ± 2/3
(قد 161 ±11:و وزن )61/1 ±12/1 :از بین آنها به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند.
الزم به یادآوری میباشد که هیچ یک از شرکتکنندگان در این پژوهش ،ناهنجاری و
ناتوانی حرکتی و یا بیماری ویژه قلبی عروقی نداشتند .عدم وجود ناهنجاری با توجه به
مطالعه پرونده آنها در مدرسه انجام گرفت .پس از بررسی پروندهها برای هر کدام از
شرکتکنندگان آزمون اجرا شد .سپس بر اساس آزمون بیشترین انقباض ارادی که در
نخستین جلسه به وسیله دینامومتر دستی از آنها به عمل آمد ،در دو گروه آزمایشی ( 22نفر)
و کنترل ( 26نفر) قرار گرفتند .تقسیم آزمودنیها در گروه کنترل و آزمایشی بر اساس نمره-
ی پیشآزمون (آزمون بیشترین انقباض ارادی) صورت گرفت.
ابزار :در پژوهش حاضر ابزارهای زیر مورد استفاده قرار گرفت.
 )1دینامومتر دستی :دینامومتر دستی مدل اس اچ  50031میباشد .بهوسیله دینامومتر
دستی قدرت پنجه بر حسب کیلوگرم بدست میآید و به منظور سنجش قدرت ایستای
شرکتکنندگان ( ٪25بیشترین قدرت ارادی) به کار رفته شد .الزم به یادآوری است که
آلفای کرونباخ دادهها در این پژوهش 0/21 ،به دست آمد.
 )2کرنومتر دستی دیجیتال :کرنومتر دیجیتال 2مدل ( )345510ساخت شرکت
اکستک 3با دقت اندازهگیری  ±3ثانیه در هر ساعت ،جهت ثبت کردن مدت زمان نگه
داشتن دینامومتر توسط شرکتکنندگان مورد استفاده قرار گرفت.
 )3قدسنج و ترازو :از قدسنج ،جهت اندازهگیری قد شرکتکنندگان و از ترازوی
دیجیتال فلر 6مدل باپ  ،5 200با دقت  1گرم ،جهت اندازهگیری وزن آنها استفاده شد.

1. SH5003
2. digital stopwatch
3. extech corporation
4. feller
5. BAP 200
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شیوه اجرا :پس از هماهنگی با سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان فارس و اخذ
مجوز جهت حضور در مدارس ابتدایی چهار ناحیه شهر شیراز ،از میان شش مدرسه دوره
ابتدایی دخترانه موجود ،سه مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند .پیش از شروع
پژوهش ،فُرم رضایت از مدیریت مدرسه دریافت شد.
.1

تعداد جلسههای ضروری جهت سنجش تکلیف تولید نیرو 2 ،جلسه بود :بدین

صورت که شرکتکنندگان هر دو گروه در دو روز پیاپی در جلسه حضور مییافتند و از
آنها آزمون تکلیف نیرو به عمل میآمد.
.2

در جلسه نخست ،به وسیله دینامومتر دستی ،از همه شرکتکنندگان 3 ،بار آزمون

بیشترین انقباض ارادی 1به عمل آمد .به این صورت که شرکتکننده 5 ،ثانیه بیشترین توان
خود را به کار میبرد و بین هر کدام از این سه1 ،دقیقه استراحت میکرد .بیشترین مقدار از
این  3بار آزمون ،به عنوان نمرهی بیشترین توان آنها در برگهای ثبت میشد .سپس بر اساس
نمرهی به دست آمده ،شرکتکنندگان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی هنجاری
مثبت و کنترل جای گرفتند (الزم به یادآوری است که به دالیل احتمالیِ تأثیر بازخورد
هنجاری منفی بر احساس خودکارآمدی ،اعتماد به نفس ،کاهش انگیزش ،تجربه شکست،
ایجاد حاالت اضطرابی و دچار شدن به درماندگی اکتسابی در شرکتکنندگان ،از دادن
بازخورد هنجاری منفی به این نمونه افراد خودداری شد) .برنامه اجرای پژوهش حاضر بر
اساس پژوهش هاتچینسون و همکاران ( ،)2002طراحی و اجرا شد.
.3

در جلسه دوم ،یعنی  26ساعت پس از جلسه نخست ،به شرکتکنندگان روش

صحیح کار با دستگاه آموزش داده شد و به آنها توضیح داده شد که دینامومتر دستی را در
 ٪25بیشترین انقباض ارادی هر فرد (که پیشتر آزمونگر محاسبه کرده بود) و تا جاییکه
برایشان قابل تحمل میباشد ،نگه دارند (شدت این آزمون در  ٪25بیشترین انقباض ارادی
همانند پژوهش میدلکاف 2و همکاران )2006( ،به عنوان شدتِ کم در نظر گرفته شد).
نخست به منظور آشنایی شرکتکنندگان با نیروسنج ایزومتریک و تجربه  ٪25آزمون
1. maximal voluntary contraction
2. Middlekauff
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بیشترین انقباض ارادی (شدت کم) با دستگاه ،به آنها اجازهی تمرین داده شد .از هر
آزمودنی به طور جداگانه و فقط با حضور آزمودنی و آزمونگر ،آزمونی به عمل آمد.
آزمون از زمان نگه داشتن نیروسنج با دست برتر شروع میشد و مدت زمان حفظ این نیرو
( ٪25بیشترین انقباض ارادی هر شرکتکننده) بهعنوان امتیاز آنها ثبت میشد .شرکت-
کنندگان عدد نشان داده شده توسط دینامومتر را مشاهده نمیکردند و فقط آزمونگر (با
گفتن عبارت بیشتر ،کمتر) آنها را در حفظ مقدار  ٪25بیشترین انقباض ارادی هدایت می-
کرد و تا زمانی که خود شرکتکننده برای پایان آزمون داوطلب میشد ،یا قادر به
نگهداشتن آن نبود و یا اینکه به مدت بیش از  2ثانیه در  ٪10بیشترین انقباض ارادی قرار
میگرفت ،جلسه پایان مییافت .آزمونگر پس از اجرای نخستین کوشش ،به شرکت-
کنندگان گروه بازخورد هنجاری مثبت تبریک میگفت و آنها را مورد تشویق قرار میداد
و با توجه به بازخورد هنجاری به آنها اعالم میکرد که شما از متوسط نمرهی دوستان خود
در مدرسهی دیگر در این تکلیف بهتر عمل کردهاید و طوری وانمود میکرد از فهرست
نمرههایی که قبالً از آزمودنیهای دیگر در مدرسهای دیگر به عمل آورده است ،نمرهها را به
آنها اعالم میکند (بازخورد غیرحقیقی) .این در حالی است که آزمودنیهای گروه کنترل
هیچ بازخوردی در مورد نحوهی اجرایشان دریافت نمیکردند .مدت زمان بین دو آزمون
 15دقیقه بود و در این فرصت آزمودنی فقط اجازه نوشیدن آب و استراحت کردن را داشت
و نمیبایست که هیچگونه فعالیت بدنی انجام دهد.
.6

پس از استراحت ،شرکتکننده دوباره به همان اتاق باز میگشت و آزمونگر

دوباره به وی تبریک میگفت و نتیجة تمرین نخست را به وی یادآور میشد و تأکید میکرد
که در مقایسه با دیگر افراد نمره وی بهتر بوده است و دوباره کوشش دوم همانند کوشش
نخست تکرار شد .ارزیابی تأثیر بازخورد هنجاری بر مدت استمرار تولید نیرو ،توسط نتیجه
کوشش دوم سنجیده شد.
روش تجزیه و تحلیل دادهها :از نرمافزار آماری  Spss16جهت تحلیل دادهها
استفاده شد .از آمار توصیفی جهت رسم نمودار و جدولهای مربوط به میانگین قد ،وزن و
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سن شرکتکنندگان استفاده شد .از آمار استنباطی تحلیل کواریانس جهت مقایسه میزان
پیشرفت دو گروه در عملکرد تولید نیرو استفاده گردید.

یافتهها پژوهش
جدول  1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای قد ،وزن و سن شرکتکنندگان گروه
بازخورد هنجاری و کنترل را به تفکیک نشان میدهد.
جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای قد ،وزن ،سن
گروه

قد (سانتیمتر)

تعداد شرکت-
کنندگان

میانگین

انحراف
استاندارد

وزن (کیلوگرم)
انحراف

میانگین

استاندارد

سن (سال)
میانگین

انحراف
استاندارد

آزمایشی

22

161/2

13/1

61/3

13/1

12/23

2 /6

کنترل

26

162/09

9/99

61/12

10/66

11/56

2/26

جدول  2و نمودار  ،1میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون مدت زمان حفظ تولید
نیرو در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل را نشان میدهند.
جدول  .6میانگین و انحراف معیار دو گروه در پیشآزمون و پسآزمون
گروه

پسآزمون

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

22/6

55/53

130/12

10/2

کنترل

20/61

51/42

21/21

44/55
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نمودار  .1میانگین مدت زمان حفظ تولید نیرو در دو گروه آزمایشی و کنترل

همانطور که یافتهها نشان میدهند ،میانگین نمرات دو گروه در پیشآزمون تفاوت زیادی
با هم ندارد ،اما در پسآزمون تفاوت زیادی بین دو گروه مشاهده میشود.
برای تعیین تفاوت آماری نمرات پسآزمون مشاهده شده در گروهها و کنترل اثر نمره-
های پیشآزمون از تحلیل کوواریانس استفاده شد که یافتههای مربوط به آن در جدول 3
گزارش داده شد.
جدول .6نتایج تحلیل کوواریانس در دو گروه آزمایشی و کنترل
منبع

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

پیشآزمون (کوشش اول)

113310/42

1

113310/42

51/21

0/000

گروه

12112/10

1

12112/10

2/54

0/005

خطا

93919/21

63

2126/14

*P<5/50

همانطور که در جدول باال مالحظه میشود ،بین دو گروه بازخورد تطبیقی -اجتماعی
(هنجاری مثبت) و کنترل در عملکرد تولید تکلیف نیرو تفاوت معناداری وجود دارد
( F=2/54و  .)p= 0/005در نتیجه فرض یک ،مبنی بر تفاوت میانگین نمرات در اجرای
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تکلیف تولید نیرو تأیید میشود .بنابراین با توجه به میانگین نمرات میتوان گفت ارائه
بازخورد تطبیقی -اجتماعی به افراد کمتوان بر اجرای تکلیف تولید نیرو اثرگذار بوده است.

بحث و نتیجهگیری
یکی از تفاوتهای اصلی کودکان کمتوانیذهنی باا کودکاان بهنجاار همسان و ساال خاود،
کندی گروه نخست در کسب دانش و مهارتهاا مایباشاد .در قلماروی علام روانشناسای و
آموزش کودکان با نیازهای ویاژه ،یکای از حاوزههاای دقیاق و ساودمند ،پاژوهش در ماورد
مقولهی یادگیری و به ویژه یادگیری حرکتی بوده است .پژوهشهای یادگیری در افراد کام-
توانذهنی که در آزمایشگاهها به دست آمده است ،به روشن شدن تفاوتهای موجود در بین
این افراد و گروه بهنجار منجر شده است .پژوهش حاضر نیز در واقع چشماندازی را در رابطه
با ایجاد انگیزش در آنها از طریق نوع باازخورد تطبیقای -اجتمااعی و تاأثیر آن بار عملکارد
حرکتی تکلیف تولید نیرو ارایه میکند.
فستینگر ( )1956در نظریهی مقایسه اجتماعی بیان کرد که افراد از طریق مقایساه عقایاد و
توانایی خود با دیگران قادر به ارزیابی و سنجش خویش هستند .بازخورد تطبیقی  -اجتمااعی
در پژوهشهای یادگیری ،اطالعاتی است که در آن نمرهی هر فرد با میاانگین نماره دیگاران
مقایسه میشود .در این حالت اطالعات هنجاری پایهای برای ارزیابی عملکرد شاخص فاراهم
میکند .ضرورت آشکار این پژوهش به این دلیل است ،که نخستین پاژوهش در زمیناه تاأثیر
بازخورد تطبیقی -اجتماعی بر اجرای مهارت حرکتی (تکلیف تولید نیرو) در افراد کمتاوانی-
ذهنی بود .عدم تمایل افراد کمتوانذهنی به فعالیت بادنی (لوتاان ،یاالون -چاامویتز و ویاس،
 )2010و داشتن الگوهای اسنادی منفی و گوشهگیری و عادم برانگیختگای کاافی ،پاژوهش-
گران را بر آن داشت که باا اساتفاده از رویکارد خاودتنظیمای و ارایاه تقویات مثبات ،باعا
افزایش خودکارآمدی در این افراد شوند (وهمیر1996 ،؛ ترنر و همکاران.)1996 ،
نتایج پژوهش همراستا با پژوهشهای پیشین میباشد و بیانگار آن اسات کاه افاراد کام-
توانذهنی که بازخورد تطبیقی -اجتماعی مثبت (بازخورد غیر حقیقی) را دریافات کاردهاناد،
نسبت به گروه کنترل در عملکرد تکلیف تولید نیرو برتر بودند .این مهم باود کاه افاراد کام-
توانذهنی شرکتکننده در پژوهش به دالیل اخالقی فقط بازخورد تطبیقی -اجتمااعی مثبات
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دریافت کنند؛ بناابراین در ایان پاژوهش از ارایاه باازخورد منفای باه آنهاا باه دلیال کااهش
انگیزش ،تجربه شکست ،ایجاد حالتهای اضطرابی و دچار شدن باه درمانادگی اکتساابی (و
وابستگی به تقویتهاای بیرونای) خاودداری شاد (اسامیت .)2001 ،1تفااوت میاان دو گاروه
دریافت کننده بازخورد هنجاری مثبت و گروه کنترل در این بود که بازخورد هنجاری مثبات
(غیر حقیقی) به شرکتکنندگان این باور را داده که اجارای آنهاا از بسایاری از افاراد دیگار
بهتر بوده است .به طور کلی تاثیرات بازخورد هنجاری سریع و فوری میباشد؛ به طاوری کاه
در جلسههای اجرا ،گروه مثبت اجرای بهتری در مقایسه با گروه کنترل از خود نشان میدهند
(لوتوایت و ولف ،الف  ، 2010ب .)2010امکان دارد این بادین علات باشاد کاه باازخورد
هنجاری باا ایجااد تجرباهی موفقیات و شکسات ،بار ادراک فارد از توانااییهاایش از جملاه
(خودکارآمدی ،درک صالحیت و درک توانایی هنجاری) ،فعالیت شناختی (هدف گزینای)
(ایلیز و جاج2005 ،؛ ویلیام ،دونوان و دادج )2000 ،2و به همان انادازه بار تجربیاات مثبات و
منفی واقعی فرد (باندورا و جوردن )1991 ،3تأثیر بگذارد.
احتمال دیگر از اثربخشی این نوع بازخورد این است که بازخورد هنجاری باع

متمرکاز

شاادن توجااه فاارد بااه اجاارای تکلیااف و داشااتن یااک برنامااه و طاارح مناسااب جهاات اجاارا
(باندورا1990،؛ 1991؛ باندورا و جوردن1991 ،؛ هاتچینسون و همکاران ،)2002 ،پایاداری و
ثبات عملکرد (لوتوایت و ولف )2010 ،و افزایش قابلیت شخص میشود و احتمال دیگر از
اثرگذاری آن بر عملکرد افراد ،ناشی از برآورده شدن نیازهاای روانای و انگیزشای آنهاا در
حین اجرا میباشد (دسی و رایان .)2000 ،1990 ،6با توجه به چارچوبهاای نظاری متعاددی
که در حیطه آموزش وجود دارد ،معلمان همواره در ارتباط با ایجاد انگیزه و تأثیرگاذاری بار
آزمودنیها در زمینههای شناختی و حرکتی نگران بوده و در پی راهکارهای اثربخشتار مای-
باشند .این دغدغه در کالسهای تربیت بدنی و ورزش برای افراد سالم و کامتاوانذهنای نیاز
مشاهده شاده اسات .بارای مثاال نظریاه خاودتنظیمی (دسای و رایاان ،)2000 ،بار اساتفاده از
1 .Smith
2. Williams, Donovan & Dodge
3 .Bandura & Jourden
4. Deci & Ryan
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راهبردهای انگیزشی توسط معلم تربیات بادنی بارای ایجااد اساتقالل و افازایش صاالحیت و
کاااهش وابسااتگی تأکیااد ماایکنااد (تیلااور و دتااومنیز ،2001 ،1آنشاال .)2003 ،فااراهم آوردن
تجربههای موفق برای افراد کمتوانی ذهنی مشاابه باا افاراد عاادی ،موجاب اساتقالل و اجارای
کارآمد شخص کمتوانذهنی میشود (بایبی و زیگلر.)1992 ،
یافته اصلی و پررنگ شده این پژوهش ،اطالعات حاصل از باازخورد تطبیقای -اجتمااعی
بر عملکرد تکلیف تولید نیرو در دانشآموزان دختر با کمتوانیذهنای مایباشاد .باا اینکاه در
پژوهشهایی مانند لوتان و همکاران ( ،)2010عادم گارایش افاراد کامتاوانذهنای باه انجاام
فعالیت بدنی گزارش شده بود ،نتایج پژوهش حاضار مبنای بار عالقاهمنادی و افازایش ایجااد
انگیزش در این افراد جهت اجرای تکلیف میباشد و همراستا با پژوهش تومااس و همکااران
( ،)2003مبنی بر اینکه کودکان عالقهمند به فعالیت هستند و نیاز به یادگیری مهارت حرکتای
دارند ،میباشد .به طور کل ،دانشآموزان کمتاوانیذهنای ،بسایار بیشاتر از داناشآماوزان
عادی ،به شرکت در فعالیتهای بدنی نیاز دارند.
از آنجا که دانشآموزان کامتاوانیذه نای آگااهی و شاناختی نسابت باه رفتارهاای خاود
ندارند ،مهمترین محدودیت پژوهش ،رفتارهای مرتبط با نارسایی توجه و تمرکاز بار مطالاب
آموزشی در رابطه با بازخورد تطبیقی -اجتماعی بود .همچنین از جمله محدودیتهاای دیگار
این پژوهش ،عدم ارزیابی انگیزش اولیه دانشآموزان پیش از انجام آزمون بر روی آنها بود.
لذا به پژوهشگران پیشنهاد میشود پیش از بررسی اثر این نوع بازخورد ،انگیزهی اولیه آنهاا
را در نظر بگیرند.
به طور کلی نتایج نشان مایدهاد کاه کااربرد باازخورد تطبیقای -اجتمااعی مایتواناد بار
عملکرد دختران با کمتوانیذهنی اثر مثبت داشته باشاد .ایان اثار مایتواناد باه داناشآماوزان
کمکهای ویژهای در زمینهی مهارتهای حرکتی داشته باشد .همچنین این پاژوهش اهمیات
نقش انگیزش در بازخورد را آشکار میکند .بنابراین به پژوهشگران پیشانهاد مایشاود تاأثیر
این نوع بازخورد را به طور ویژهتر و در گروههای مختلف کمتوانذهنی ،در سنین مختلاف و
1. Taylor & Ntoumanis
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 با وجود اینکاه بهباود عملکارد کودکاان باا. به مدت طوالنیتری انجام دهند،حتی در پسران
 اما بهتر اسات،کمتوانیذهنی با توجه به نقش انگیزشی آن به لحاظ عملی امیدوار کننده است
 هوش و توجه (مهارتهای حرکتی) و یاا،که بر روی مجموعهای از متغیرها برای مثال حافظه
 به مربیان و کاردرمانگران نیز توصیه میشاود.متغیرهای دیگر نیز پژوهشهایی صورت گیرد
در زمینهی مشارکت و فعال نگه داشتن این افاراد تاالش کارده و باا شاناخت بیشاتر نیازهاای
روانی و انگیزشی این قبیل افراد با استفاده از راهکارهای انگیزشی مناسب آنها را فعالتر نگاه
.دارند
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