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اي و اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي  هاي پته مقايسه تأثير تقويت كننده
  توان ذهني آموزان دختر كم دانش

  
  3سرشكي نرگس اديب، 2جمال عاشوري ،1سيده سميه جليل آبكنار، *محمد عاشوري

  
  چكيده
اما درباره ميزان اثر بخشي تقويت . آموزان انجام شده است ها بر تغيير رفتار دانش اي در مورد اثربخشي تقويت كننده مطالعات گسترده: مقدمه
ها باعث  با توجه به اين كه استفاده از تقويت كننده. هاي كمي وجود دارد  توان ذهني تحقيق آموزان كم اي بر پيشرفت تحصيلي دانش هاي پته كننده

هدف از پژوهش حاضر، . اي دارد ها اهميت ويژه ريزي در اجرا و نحوه به كارگيري آن شود، لزوم برنامه آموزان به يادگيري مي عالقه و انگيزه دانش
  .توان ذهني در درس علوم تجربي بود آموزان دختر كم اي و اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي دانش هاي پته مقايسه تأثير تقويت كننده

آموز دختر پايه سوم  دانش 45. پس آزمون و گروه شاهد بود -پژوهش حاضر، يك مطالعه آزمايشي با طرح پيش آزمون :ها مواد و روش
. هاي تهران انتخاب شدند اي از مدارس استثنايي شهرستان اي چند مرحله توان ذهني در اين پژوهش شركت داشتند كه به روش خوشه راهنمايي كم

هاي  براي ارزيابي ميزان هوش گروه). دو گروه آزمايش و يك گروه شاهد(نفري تقسيم شدند  15وزان به صورت تصادفي به سه گروه آم اين دانش
در درس علوم تجربي  Teacher made testآموزان از  انشو براي ارزيابي ميزان پيشرفت تحصيلي دWechsler's subtests  مورد مطالعه از

  .تحليل شد SPSSافزار  ، در نرمScheffeآوري شده با استفاده از تحليل واريانس يك طرفه و آزمون تعقيبي  اطالعات جمع. استفاده شد
. بود) SD=  23/1( 23/13و شاهد ) SD=  13/1( 48/14، تقويت اجتماعي )SD=  87/0( 5/17اي  هاي تقويت پته ميانگين پس آزمون گروه :ها يافته

نشان داد كه  Scheffeآزمون تعقيبي . ]P، 03/57  =)42، 2(F > 001/0[دار بود  هاي مورد مطالعه معني اختالف ميانگين پيشرفت تحصيلي بين گروه
همچنين . است )P > 001/0(و گروه شاهد  )P > 001/0(داري بيشتر از گروه تقويت اجتماعي  اي به طور معني اختالف ميانگين گروه تقويت پته

  .)P > 04/0(داري بيشتر از گروه شاهد بود  اختالف ميانگين گروه تقويت اجتماعي به طور معني
هاي اجتماعي و گروه شاهد در پيشرفت تحصيلي  اي در مقايسه با تقويت كننده هاي پته حاضر، تقويت كنندهبا توجه به مطالعه : گيري نتيجه
آموزان بيشتر  هاي اجتماعي در پيشرفت تحصيلي اين دانش همچنين اثربخشي تقويت كننده. توان ذهني كارايي بيشتري داشتند آموزان دختر كم دانش

  .باشد توان ذهني مي آموزان كم هاي تقويتي براي دانش اي يكي از بهترين برنامه هاي پته ت كنندهبنابراين تقوي. از گروه شاهد بود
  ، پيشرفت تحصيلياي، تقويت كننده اجتماعي توان ذهني، تقويت كننده پته كم :ها واژه كليد

  27/4/90: تاريخ دريافت
  28/8/90: تاريخ پذيرش

 

  مقدمه
توان  آموزان كم رفتارهاي پيچيده يادگيري و حافظه در دانش

 ).1(دقيقي است هاي پژوهشي گسترده و  ذهني نيازمند فعاليت

تواني ذهني آمريكا  مطابق با دهمين ويرايش انجمن كم
)American association of intellectual disability( ،

هاي  تواني ذهني عبارت است از ناتواني كه با محدوديت كم
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هاي عملكرد هوشي و رفتار سازشي  دار در حيطه معني
صورت  در اين تعريف، رفتار سازشي به. شود مشخص مي

. شود هاي سازشي مفهومي، اجتماعي و عملي بيان مي مهارت
  ).2(گردد  سالگي ايجاد مي 18اين ناتواني قبل از سن 

توان ذهني نيز مانند  آموزان كم در اكثر جوامع دانش
شوند ولي به اندازه  آموزان عادي از آموزش برخوردار مي دانش
عدم موفقيت به اين ). 3(ها در امر يادگيري موفق نيستند  آن

آموزان مانند دامنه توجه كوتاه،  هاي خاص اين دانش ويژگي
اي، مشكالت انگيزشي و نحوه تدريس به  مشكالت حافظه

تواني  هاي افراد با كم يكي از ويژگي). 4(ها مربوط است  آن
و اعتماد به نفس ) Motivation(ذهني، مشكالت انگيزشي 

تواني ذهني ممكن است  به طوري كه افراد با كم ؛پايين است
هاي يادگيري با اضطراب زيادي روبرو  در مواجهه با موقعيت

هاي گوناگون،  تجارب شكست و اضطراب در موقعيت. شوند
آورد و اگر تجارب شكست به مدت  ها را پايين مي انگيزه آن

طوالني تكرار شود، منجر به درماندگي آموخته شده 
)Learned helplessness (شود  كان ميدر اين كود)5 .(

توان ذهني از موارد اثرگذار  آموزان كم ضعف انگيزشي در دانش
اغلب ). 6(آموزان است  بر پيشرفت تحصيلي اين دانش

توان ذهني در هنگام مواجه شدن با تكليفي  آموزان كم دانش
كشند و ترجيح  دست از كار مي ،كه فراتر از توان آنان است

بنابراين، تقويت انگيزش بايد ). 7(دهند خود را درگير نكنند  مي
به عنوان يك مؤلفه مهم آموزش اين كودكان مد نظر قرار 

از عوامل مهم براي كسب تجارب مثبت يادگيري، ). 8(گيرد 
ايجاد فرصت مناسب براي تمرين و پاداش براي پيشرفت 

)Achievement (آموزان  با توجه به اين كه دانش. است
تكاليف انتزاعي مشكالت زيادي توان ذهني در يادگيري  كم

ها الزم است بر عينيت  دارند، در آموزش مطالب درسي به آن
ها پيامد رفتار خويش را  دروس و تكاليف تأكيد كرد تا آن

هاي آموزشي كه بر   بنابراين روش. بالفاصله مشاهده كنند
تأكيد ) Behavioral Consequence(عينيت و پيامد رفتار 
توان ذهني  آموزان كم آموزش دانش داشته باشند، براي

ت واقعي ذهني و رفتار هوشمندانه ظرفي). 1(تر هستند  مناسب

تواند  زماني مي توان ذهني، فقط آموزان كم قابل انتظار از دانش
آموزان از بيشترين آمادگي رواني و  متبلور گردد كه اين دانش

براي ها  در كمك به آن). 4(باالترين انگيزه برخوردار باشند 
يابي به اهداف تحصيلي الزم است معلم خصوصيات  دست

يكي از . آموزان را در نظر گيرد يادگيري اين قبيل دانش
آموزان به تكاليف  عوامل مهم در يادگيري، انگيزش دانش

تمايل به درس و انگيزه قوي به برخورداري از . درسي است
ن را در آموزا ، دانش)Reinforcements(ها  انواع تقويت كننده

تقويت ). 9( كند هاي آموزشي تقويت مي حركت و نيل به هدف
كننده چيزي است كه احتمال وقوع مجدد پاسخ را افزايش 

  ).10(دهد  مي
Abromaitis آموزان به  معتقد است كه يادگيري در دانش

هاي رواني و  ، ساختار)Self-efficacy(احساس خودكارامدي 
اين عوامل با الگوهاي وضعيت عاطفي آنان وابسته است، 

رفتاري فرد و عوامل محيطي مانند ماهيت تكليف، شرايط 
آموز در تعامل  اجتماعي و تقويت دريافت شده توسط دانش

هنگامي كه يك رفتار با نرخ كم با يادگيري دانش . باشند مي
شود، معلم بايد با  كند و مانع از يادگيري او مي آموز تداخل مي

يابي به نتايج مثبت اقدام  يت براي دستاستفاده از اصول تقو
 ).11( كند

Okolo  وBahr  بسياري  ،كردنددر مطالعات خود عنوان
هاي مربوط به  توان ذهني در فعاليت آموزان كم از دانش

. اند عالقه شوند يا به يادگيري بي يادگيري برانگيخته نمي
آموزان به خصوص در تكاليف  بنابراين، تشويق اين دانش

هاي مؤثر براي افزايش  يكي از راه. ضروري است ،دشوار
ها  استفاده از تقويت كننده ،توان ذهني آموزان كم انگيزه دانش
آموزان را براي تالش مضاعف در  تواند اين دانش است كه مي

  ).12(تكاليف دشوارتر برانگيزد 
جا كه مطالعات حاكي از تأثير مثبت انگيزه بر ميزان   از آن

توان ذهني است، در  آموزان كم ي دانشپيشرفت تحصيل
هاي متعددي در اين زمينه صورت  هاي اخير نيز تحقيق سال

اثر چند عامل مهم  اي در مطالعهبه عنوان مثال  .استگرفته 
مانند توانايي يادگيرندگان، آموزش معلمان و انگيزش بر 
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آموز مورد بررسي قرار  دانش 25000يادگيري را در بيش از 
ترين عاملي كه به طور مستقيم با ميزان يادگيري  مهم. دادند

  ). 13(رابطه مثبت نشان داد انگيزش براي يادگيري بود 
ها يكي از  جايي كه مناسب بودن نوع تقويت كننده  از آن

ت و بجا از رود، استفاده درس اصول اساسي آموزش به شمار مي
تواند اثر مثبتي بر آموزش و ايجاد انگيزه  ها مي تقويت كننده

  ). 14(آموزان داشته باشد  در پيشرفت تحصيلي دانش
، به آن )Social reinforcement(تقويت كننده اجتماعي 

كه به وسيله ديگران  شود ها اطالق مي از تقويت كننده دسته
و شامل توجه،  شود در يك موقعيت اجتماعي به فرد داده مي

در جلوي (تشويق يا قدرداني، نوازش كردن، تشويق كالمي 
، سر تكان دادن به نشانه رضايت، يا لبخند و تبسم )ديگران

  ). 15(است  همراه با تأييد
به آن  )Token reinforcement(اي  تقويت كننده پته
شود كه با استفاده از يك  ها گفته مي دسته از تقويت كننده

كه ) فلزي، چوبي، يا پالستيكي(اغذ، ستاره و يا مهره تكه ك
پس از رفتار مطلوب شخص، به عنوان تقويت كننده به او 

تواند  شود و شخص مي شود و رفتار در فرد تقويت مي داده مي
هاي مورد  آن را با غذا، شيريني و يا ساير تقويت كننده

  ). 10(اش معاوضه نمايد  عالقه
 در مدارس با نيازهاي اي ي پتهها تقويت كنندهسيستم 
آموزان به واسطه  كه دانشبه اين صورت است  ويژه اغلب

وقتي  .كنند هر يا نشانه خاصي دريافت ميم عملكرد مطلوب،
پول  يا ، خوراكيها به جايزه آنكه مهرها به حد خاصي رسيد، 

  .)16( دنشو نقد تبديل مي
McIntyre  در مطالعه خود به مقايسه اثربخشي تقويت

اي و اجتماعي در رفتار، ميزان توجه و پيشرفت  هاي پته كننده
آموزان كالس سوم دبستان با اختالالت  تحصيلي دانش

رفتاري، با والدين كم درامد و والدين با درامد متوسط در 
نتايج . جلسه پرداخت 16نفر به مدت  60اي به حجم  نمونه

اي در رفتار،  هاي پته و نشان داد كه تقويت كنندهپژوهش ا
آموزان با اختالالت  ميزان توجه و پيشرفت تحصيلي دانش

هاي اجتماعي اثربخشي  رفتاري نسبت به تقويت كننده

داري بين اثربخشي تقويت  معني ارتباط او .دارند يشتريب
 ).17(ها و سطح درامد والدين نيافت  كننده

آموز پسر با  دانش 27بر روي  Waggyاي كه  در مطالعه
به اين نتيجه رسيد  ،ماه انجام داده بود 2ناتواني يادگيري در 
اي باعث بهبود پيشرفت تحصيلي اين  كه تقويت كننده پته

  ). 18(شود  آموزان مي دانش
احمدي در پژوهشي با بررسي تأثير معكوس تقويت مادي 

اي به حجم  بر انگيزش دروني و عملكرد كودكان پسر با نمونه
جلسه نشان  15تهران طي  2هاي منطقه  نفر در دبستان 40

ها باعث  داد كه ارايه پاداش به كودكان به خاطر عملكرد آن
دريافت  افراد انتظاري براي اگر يول ؛گردد يمعملكرد كاهش 

ها  ارايه پاداش باعث افزايش عملكرد آن ،پاداش نداشته باشند
  ).19(شود  مي

 12نفري طي  48با نمونه  Gagnonو  Macciniمطالعه 
اي نسبت به تقويت  هاي پته هفته تأثير بيشتر تقويت كننده

آموزان  هاي اجتماعي در پيشرفت تحصيلي دانش كننده
  ).20(دبيرستاني با ناتواني يادگيري در درس رياضي را تأييد كرد 

آزمودني  27روي همكاران و  Birnbrauer در پژوهشي كه
ماه انجام  3ذهني شديد در فاصله زمانيمانده  دختر و پسر عقب

هايي كه با شيريني،  اي مانند مهره هاي پته دادند از تقويت كننده
ها  آن. سوت و يا جواهرات بدلي قابل مبادله بود استفاده كردند

در پايان سال تحصيلي گزارش كردند كه رفتار اجتماعي اين 
  .)21(آموزان پيشرفت و بهبود خوبي داشته است  دانش

Morrison  و همكاران تأثير راهبردهاي نظارت و توجه
آموز  دانش 4آموز اوتيسم و  دانش 4در محيط بازي را بر روي 

ها با  آن. عادي طي بيست و سه جلسه مورد بررسي قرار دادند
گري و تشويق به همكاري در مراحل بازي و استفاده  ميانجي

را در اين هاي اجتماعي  از تشويق كالمي توانستند مهارت
  ).22(آموزان افزايش دهند  دانش
پژوهشي تأثير تشويق كالمي، نوشتاري و تركيبي  د دررك

را در ارزشيابي تكويني درس علوم ) كالمي و نوشتاري(
اي به  آموزان دختر پايه پنجم ابتدايي، با نمونه تجربي دانش

تأثير  دريافت كه يو. داد قراربررسي نفر مورد  140حجم 

www.mui.ac.ir



 و همكاران محمد عاشوري  ...بر پيشرفت تحصيلي  اي و اجتماعي هاي پته مقايسه تأثير تقويت كننده 

 

  287  90 آذر و دي/3شماره /7سال /يپژوهش در علوم توانبخش

آموزان به ترتيب  نتايج بازخورد بر پيشرفت تحصيلي اين دانش
هاي تركيبي، كالمي و بعد نوشتاري بيشتر از گروه  در شيوه

  ). 23(شاهد بوده است 
هاي  تأثير تقويت كننده در يك مطالعه پژوهشگري

اجتماعي بر ميزان توجه و تعامل مثبت با همساالن را در 
ستاني عادي و نارسايي دب آموزان دختر و پسر پيش دانش
ماه  4نفر در  18اي به حجم  بيش فعالي در نمونه - توجه
  ).24( كردتأييد 

با وجود اين كه تمامي معلمان به اهميت و نقش مؤثر تقويت 
ها به عنوان عاملي جهت ايجاد انگيزه در يادگيري و  كننده

هاي ناپسند واقف هستند، اما در بسياري از  كاهش رفتار
عالوه بر  .كنند ها استفاده مي طرز نامطلوبي از آنمدارس به 

ها بيشتر در زمينه كاهش  ها از تقويت كننده اين در پژوهش
از طرف ديگر به مقايسه . اختالالت رفتاري استفاده شده است

ها در زمينه پيشرفت تحصيلي  اثربخشي انواع تقويت كننده
در اين . توان ذهني كمتر پرداخته شده است آموزان كم دانش

ها، نحوه به  پژوهش مسأله اصلي در انتخاب نوع تقويت كننده
هدف . شود ها متمركز مي كارگيري و مقايسه ميزان تأثير آن

بررسي و مقايسه ميزان تأثير تقويت كننده  ،پژوهش حاضر
توان  آموزان كم اي و اجتماعي در پيشرفت تحصيلي دانش پته

 .بودذهني 

  
  ها روشمواد و 

پس  -پژوهش حاضر به صورت آزمايشي با طرح پيش آزمون
آموزان دختر  در دانش 1388-89در سال  شاهدآزمون با گروه 

هاي تهران  در شهرستان توان ذهني پايه سوم راهنمايي كم
گيري به صورت  در پژوهش حاضر نمونه .انجام شد

به اين . دگردياي انجام  چند مرحله اي گيري خوشه نمونه
شهرستان  3هاي تهران   ه ابتدا از ميان شهرستانترتيب ك

سپس . ورامين، شهر ري و كرج به طور تصادفي انتخاب شدند
از مدارس هر شهرستان يك مدرسه و از آن مدرسه به طور 

آموز انتخاب گرديد، كه مدارس امام خميني  دانش 15تصادفي 
كرج انتخاب  2ورامين، حضرت عبدالعظيم شهر ري و پويا 

با توجه به محدود بودن تعداد مدارس استثنايي، اغلب  .شدند
گيري به  پژوهش در حيطه كودكان استثنايي با روش نمونه

  . گيرد همين ترتيب صورت مي
نفر بود كه به طور تصادفي  45اين پژوهش   حجم نمونه

هاي تقويت  آموزان هر مدرسه در يكي از گروه ساده دانش
قبل از . قرار گرفتند شاهداي، تقويت اجتماعي و گروه  پته

شروع مداخله، مسؤولين آموزشگاه از چگونگي پژوهش آگاه 
نامه  آموزان شركت كننده رضايت شدند و از والدين دانش

  . كتبي گرفته شد
معيارهاي ورود به مطالعه شامل تحصيل در پايه سوم 

  . بود 60-70سال و بهره هوشي 13-17راهنمايي، داشتن سن 
معيار خروج از مطالعه داشتن هر گونه معلوليت ديگر به جز 

آموزان با اختالالت  طوري كه دانش به ؛بودتواني ذهني  كم
از جمله اختالل رفتاري، اختالل زباني، اختالل (همبود 

از پژوهش كنار گذاشته شدند و ...) شخصيت، بيش فعالي و
اجتماعي كه باعث ناهمگوني  -عواملي مانند سطح اقتصادي

شد، با انتخاب  هاي اين پژوهش مي آموزان در گروه دانش
  . ي تا حدودي كنترل گرديدنمونه به صورت تصادف

  :گيري ابزار اندازه
منظور همتا كردن  به Wechsler's subtestsاز آزمون 

 اين مقياس. كودكان تجديد نظر شده استفاده شد يها گروه
مورد  1986و  1974هاي  و در سال گرديدتهيه  1949در سال 

 است وخرده آزمون  12 مشتمل بر، كه تجديد نظر قرار گرفت
 بهر سه نمره هوش اين آزمون .شود به صورت فردي اجرا مي

بهر  كالمي و هوش بهر غير بهر كالمي، هوش هوش :شامل
شهيم اين آزمون توسط  رواييپايايي و . دهد ه مييكلي ارا

 و ضرايب 73/0ميانه ضرايب پايايي  محاسبه شده است كه
بهرهاي كالمي، غيركالمي و كلي به  همبستگي بين هوش

  . )25( ده استمدست آه ب 85/0و  74/0 ،84/0يب ترت
در اين پژوهش جهت بررسي پيشرفت تحصيلي از 

. هاي پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي استفاده شد آزمون
به اين ترتيب كه فصل سوم از درس علوم تجربي سال سوم 
راهنمايي كه شامل هشت درس بود انتخاب و براي هر درس 
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سؤال بود و  12هر آزمون شامل . ديددو آزمون موازي طرح گر
ها  براي اين كه سؤال. نمره داشتند 20ها  هر يك از اين آزمون

هاي آموزشي مربوط باشند و موقعيت  به طور مستقيم به هدف
گيري كنند به  جديد و قدرت كاربرد و درك و فهم را اندازه
براي بررسي . صورت تشريحي محدود پاسخ طرح شدند

هاي  پاسخ. گذاري از كليد استفاده شد رهعينيت و دقت نم
معلم علوم (كوتاه بود و هر آزمون توسط سه مصحح  ،سؤاالت
ها از  براي بررسي روايي اين آزمون. شد گذاري  نمره) تجربي

هاي وابسته به مالك و نظر سه نفر از  روايي محتوايي آزمون
  . معلمان اين درس استفاده گرديد

جهت محاسبه شاخص روايي ) Lawshe(از روش الواشه 
در اين روش هر سؤال در سه طبقه . محتوايي استفاده گرديد

با توجه . شود مفيد، غيرمفيد و ضروري، توسط داوران ارزيابي مي
اند آن سؤال حذف  به ميانگين نمراتي كه داوران به هر سؤال داده

چنان چه دو نفر از داوران سؤال را غير مفيد (شود  يا تأييد مي
ضرايب روايي به ). 10) (شود يابي كنند آن سؤال حذف ميارز

محاسبه 92/0و  94/0 دست آمده براي فرم اول و دوم به ترتيب
هاي وابسته به  براي تعيين پايايي از ضريب پايايي آزمون. شد

مالك روش درصد توافق استفاده گرديد كه ضرايب پايايي براي 
  .محاسبه شد 91/0و  89/0دو فرم آزمون 

 ش اجراي پژوهش رو

قبل از شروع تدريس ابتدا فرم اول آزمون پيشرفت تحصيلي 
كه چگونگي تهيه آن در قسمت ابزار (در درس علوم تجربي 
آموزان هر سه گروه اجرا  شبراي دان) توضيح داده شده است

ها به عنوان نمره پيش آزمون در نظر  نمرات آزمون .گرديد
آموزان توضيحاتي  شدر مرحله بعدي براي دان. گرفته شد

پيرامون آن كه در چه صورتي و به چه نحو تقويت خواهند 
  . شد، داده شد

 45جلسه  16مراحل پژوهش شامل آموزش مطالب درسي در 
ماه توسط معلمان آموزش ديده، اجراي  2اي، طي  دقيقه

آزمون مربوط به مطالب تدريس شده و ارايه تقويت به 
آموزان  دانش شاهدمعلم گروه . داي و اجتماعي بو هاي پته گروه

كرد ولي از لحاظ نحوه تدريس مطالب، تعداد  را تقويت نمي

ها با دو گروه  جلسات آموزشي براي هر درس و اجراي آزمون
آموزان  هاي به عمل آمده از دانش آزمون. ديگر مشابه بود

جهت هماهنگي . گرديد توسط سه معلم علوم تجربي تصحيح 
موعه سؤاالت هماهنگي همراه با كليد گذاري، مج در نمره

نامه گردآوري شده توسط گروه آموزشي درس علوم  پاسخ
در مرحله پاياني فرم . تجربي در اختيار مصححين قرار داده شد

دوم آزمون پيشرفت تحصيلي درس علوم تجربي اجرا گرديد 
ها با استفاده  داده. كه به عنوان پس آزمون در نظر گرفته شد

و اجراي تحليل واريانس يك طرفه و  SPSS ارافز نرماز 
 .تحليل شد Scheffeآزمون تعقيبي 

 
  ها يافته

ميانگين و انحراف معيار پيشرفت تحصيلي در درس  1جدول 
هاي آزمايش و شاهد در پيش آزمون و پس  علوم تجربي گروه
ميانگين پيش آزمون  1با توجه به جدول . دهد آزمون را نشان مي

، تقويت اجتماعي )SD=  02/1( 6/3اي  هاي  تقويت پته گروه
7/3 )36/1  =SD ( 5/3و شاهد )36/1  =SD (دبو.   

 5/17اي  هاي تقويت پته ميانگين پس آزمون گروه
)87/0  =SD( 48/14، تقويت اجتماعي )13/1  =SD ( و

  .بود) SD=  23/1( 40/13شاهد 
 ميانگين پيش آزمون پيشرفت مقايسه جينتا 2 جدول

. دهد تحصيلي در درس علوم تجربي سه گروه را نشان مي
ميانگين پيش آزمون پيشرفت  شود كه مالحظه مي

تحصيلي در درس علوم تجربي در سه گروه تقويت كننده 
داري مشاهده نشد  اي، اجتماعي و شاهد تفاوت معني پته

)936/0  =P، 067/0  =)42، 2(F.(   
مقايسه ميانگين پس آزمون پيشرفت تحصيلي  3جدول 

در ميانگين . دهد در درس علوم تجربي سه گروه را نشان مي
هاي مورد مطالعه تفاوت  آزمون پيشرف تحصيلي در گروه پس
  ).P، 03/57  =)42، 2(F > 001/0(داري مشاهده شد  معني

 نيانگيم سهيمقا يبرا Scheffeآزمون  جينتا 4 جدول
 يدر درس علوم تجرب يليتحص شرفتيپس آزمون نمرات پ

و شاهد را نشان  ياجتماع تيتقو ،يا پته تيسه گروه تقو
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براي مشخص كردن  ،Fشدن نسبت  دار يبعد از معن. دهد يم
است، از  شتريها ب كه تفاوت بين ميانگين كدام گروه نيا

 4استفاده شد كه نتايج در جدول  Scheffeآزمون تعقيبي 
آزمون نشان داد كه اختالف ميانگين  نيا. ارايه شده است

بيشتر از گروه تقويت  داري يبه طور معن يا پته تيتقو گروه
. است) P > 001/0(و گروه شاهد ) P > 001/0(تماعي اج

همچنين اختالف ميانگين گروه تقويت اجتماعي به طور 
  .)P > 04/0(بيشتر از گروه شاهد بود  داري يمعن

  
  هاي آزمايش و شاهد در پيش آزمون و پس آزمون ميانگين و انحراف معيار پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي گروه .1جدول 

  انحراف معيار  ميانگين  موقعيت  ها گروه

  02/1  6/3  پيش آزمون  اي تقويت پته

  87/0  5/17 پس آزمون

  36/1  7/3  پيش آزمون  تقويت اجتماعي

  13/1  48/14 پس آزمون

  36/1  5/3  پيش آزمون  شاهد

  23/1  40/13 پس آزمون

 
  اي و اجتماعي و شاهد تقويت كننده پتهآزمون پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي سه گروه  مقايسه ميانگين پيش. 2جدول 

توان 
  آزمون

مجذور 
 Fآماره   مقدار احتمال  اتا

  ميانگين مجذورات
MS 

  درجات آزادي
df 

  مجموع مجذورات
SS 

 منابع تغيير

059/0  003/0  936/0 067/0 

  ها بين گروه  211/0  2  106/0

  ها درون گروه 60/66 42 58/1

 جمع 81/66  44  - 

 
  اي و اجتماعي و شاهد مقايسه ميانگين پس آزمون پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي سه گروه تقويت كننده پته. 3جدول 

توان 
  آزمون

مجذور 
 Fآماره   مقدار احتمال  اتا

  ميانگين مجذورات
MS 

 درجات آزادي

df 

  مجموع مجذورات
SS 

 منابع تغيير

00/1  731/0  001/0<   03/57 

  ها گروهبين  07/136  2  038/68

  ها درون گروه 10/50  42  193/1

 جمع  17/186  44  - 
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اي، تقويت  براي مقايسه ميانگين نمرات پيشرفت تحصيلي در درس علوم تجربي سه گروه تقويت پته Scheffeنتايج آزمون تعقيبي . 4جدول 
  اجتماعي و شاهد

  مقدار احتمال  استانداردخطاي   ها اختالف ميانگين  گروه مورد مقايسه  گروه هدف

  اي تقويت پته
   >001/0  398/0 02/3 اجتماعي
  >001/0  398/0  10/4  شاهد

  >04/0  398/0  08/1  شاهد  تقويت اجتماعي

  
  بحث
اي و  كه هر دو گروه تقويت پته دادهاي پژوهش نشان  يافته

پيشرفت تحصيلي  ،شاهدگروه تقويت اجتماعي نسبت به 
همچنين گروه تقويت . بيشتري در درس علوم تجربي داشتند

اي پيشرفت تحصيلي بيشتري را نسبت به گروه تقويت  پته
بخشي از نتايج تحقيق حاضر كه . اجتماعي نشان داده است

شود با  ي باعث پيشرفت تحصيلي ميا پته تقويت داد نشان
، )Porter )26( ،Keller )27 و Scotنتايج پژوهش 

Leblanc  28(همكاران و ( وGreen همكاران و )29( 
  . همخوان است

Scot  وPorter اي بر انضباط رفتاري،  تأثير تقويت پته
آموزان  حضور به موقع در كالس و پيشرفت تحصيلي دانش

عادي و كم توان ذهني در سطوح متوسطه را در يك نمونه 
بر اساس . نفري به مدت ده هفته بررسي كردند 750
ها انضباط رفتاري، حضور به موقع در كالس و  هاي آن يافته

گروه در سطوح ابتدايي و متوسطه به پيشرفت تحصيلي هر دو 
  ). 26(ميزان قابل توجهي افزايش يافت 

Keller  در پژوهش خود طي ده جلسه از پاداش غذايي به
 8اي جهت بهبود اختالل رفتاري  عنوان تقويت كننده پته

او نشان داد  پژوهشنتايج . دبستاني استفاده كرد كودك پيش
 از گروه نيا ياررفت اختالل كاهش در ييغذا پاداش كه

  ).27( رددا ياديز ريتأث كودكان
Leblanc  و همكاران با استفاده از اقتصاد ژتوني براي

توان  سال كم فرد بزرگ 6حذف رفتارهاي افراطي نامناسب در 
اي رفتار  جلسه ده دقيقه 40ذهني شديد توانستند طي 

اجتماعي نامناسب، خشونت كالمي و رفتار جنسي نامناسب 
  ).28(بهبود بخشند آنان را 

از تقويت  استفاده كه اينحاضر از نتايج ديگر پژوهش 
هاي اجتماعي بر پيشرفت تحصيلي در درس علوم  كننده

) 29(و همكاران  Greenكه با نتايج پژوهش  بودتجربي مؤثر 
  . همخوان است) 30( و همكاران Higginsو 

Higgins  12و همكاران در مطالعه خود بر روي 
 2ز كالس سوم دبستان با ناتواني يادگيري به مدت آمو دانش

پيشرفت  ،هاي اجتماعي ماه نشان دادند كه تقويت كننده
باط ضاندهند و باعث افزايش نظم و  تحصيلي را افزايش مي

  ). 30(شوند  ها مي مثبت در آن
Green آموز  دانش 15 در ارزيابي عملكرد همكاران و

هاي  استفاده از تقويت كنندهدبستاني با معلوليت شديد با 
جلسه تعامل مثبت و همكاري در  24ند طي توانست ،اجتماعي
  ).29(آموزان را بهبود بخشند  اين دانش

اثر بيشتري  ،اي نسبت به تقويت اجتماعي شايد تقويت پته
س علوم توان ذهني در در آموزان كم بر پيشرفت تحصيلي دانش

توان توجيه كرد كه  اين گونه مي اين مسأله را. تجربي دارد
اهميت بيشتري  ،توان ذهني براي تقويت مادي آموزان كم دانش

ها نسبت  هاي اجتماعي براي آن شوند و تقويت كننده قايل مي
اي از برانگيزانندگي كمتري برخوردار است كه اين نتيجه  به پته

  .باشد همسو مي) Rawson )31با نتيجه پژوهش 
Rawson خود به اثربخشي تقويت اجتماعي  در پژوهش
توان ذهني و  آموزان كم اي در دو گروه از دانش و تقويت پته

نتايج پژوهش او . اي پرداخت هفته 12عادي در يك دوره 
نشان داد كه تحسين اجتماعي باعث افزايش انگيزه ذاتي و 
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آموزان عادي نسبت به  پيشرفت تحصيلي بيشتري در دانش
در حالي كه  تقويت  ؛شود ذهني مي توان آموزان كم دانش
هاي اجتماعي  اي در مقايسه با تقويت كننده هاي پته كننده

توان  آموزان كم اثربخشي بيشتري بر پيشرفت تحصيلي دانش
  ). 30(ذهني داشتند 

توان ذهني نسبت به كودكان عادي توسط  كودكان كم
يد همچنين معلمان با. شوند عوامل بيروني بيشتر برانگيخته مي

 ).32(در ايجاد عالقه و انگيزه در آنان تالش بيشتري كنند 
ساالن عادي خود ياد  توان ذهني مانند هم كودكان كم

ها در يادگيري بيشتر از كودكان عادي به  آن. گيرند نمي
كودكان ). 33(ارايه آموزش مستقيم و تقويت احتياج دارند 

سيله عادي بسياري از مفاهيم را بدون آموزش ويژه به و
توان ذهني  گيرند، در صورتي كه كودكان كم معلم ياد مي

در يادگيري مطالب به صورت خود به خود و بدون آموزش 
  ).34(ناتوان هستند 

  
 گيري نتيجه

توان عنوان كرد كه  با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش مي
هاي آموزشي كه بر عينيت و پيامد رفتار تأكيد داشته  روش

تر  توان ذهني مناسب آموزان كم باشند، براي آموزش دانش
در رفتارگرايي كنشي، پيامد رفتارها نقش بسيار مهمي . هستند

ره تأثير انگيزش بر دربا. كند در يادگيري مطالب تازه ايفا مي
 Uguroglu. هاي زيادي انجام گرفته است يادگيري، پژوهش

هاي  ضريب همبستگي بين اندازهبا بررسي  Walberg و
هاي انجام  پيشرفت تحصيلي حاصل از پژوهشانگيزش و 
 12آموز كالس اول تا كالس  دانش 637000 ردشده در مو
 كه ميانگين ضرايب همبستگي موجود برابر با نشان دادند

   ).35(است  +34/0

پژوهش حاضر با توجه به اهميت نقش تشويق و تقويت 
توان ذهني، با ارايه  آموزان كم در پيشرفت تحصيلي دانش

هاي مديريت رفتاري،  كارهاي مناسب و استفاده از روش راه
شود و  آموزان مي باعث پيشرفت تحصيلي اين دانش

  .دهد كارهايي عملي به مربيان و معلمان ارايه مي راه
 ها محدوديت

  ز آن جا كه عوامل مختلفي مانند ساختار كالس بر اهدافا
گذار است و شايد ساختار كالس در  آموزان اثر دانش

باشد،  ها متفاوت  هاي استان تهران با ساير استان شهرستان
هاي ديگر بايد  انبنابراين تعميم نتايج اين پژوهش به مدارس است

اين پژوهش در مدارس دولتي استثنايي . با احتياط صورت گيرد
هاي اين پژوهش به انواع ديگر  يافته لذا .استانجام گرفته 

 .باشد مدارس نظير غير انتفاعي و دولتي عادي قابل تعميم نمي

 
  ها پيشنهاد

هاي بعدي حجم نمونه مورد  شود كه در پژوهش پيشنهاد مي
پسر و (افزايش يابد و پژوهش در مورد هر دو جنس مطالعه 

  .در مقاطع مختلف تحصيلي انجام شود) دختر
  

  تشكر و قدرداني
هاي  از مديريت محترم آموزش و پروش استثنايي شهرستان

استان تهران و مديريت محترم مدارس استثنايي امام خميني 
ر كرج كه ما را د 2ورامين، حضرت عبدالعظيم شهر ري و پويا 

اين  .گردد اجراي پژوهش ياري نمودند، صميمانه قدرداني مي
پژوهش برگرفته از طرح پژوهشي مصوب در كميته تحقيقات 

و با حمايت مالي كميته  308دانشجويي با شماره طرح 
بخشي  تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم بهزيستي و توان

  .صورت گرفته است
  

References 
1. Seif Naraghi M, Naderee A. Psychology and education exceptional children. 5th ed. Tehran: Aras Baran 

Publications; 2006. [In Persian]. 
2. American Association on Mental Retardation. Mental retardation: definition, classification, and systems of 

supports. 10th ed. Washington (DC): American Association on Mental Retardation; 2002. 
3. Algozzine R, Algozzine B, Ysseldyke JE. Teaching students with emotional disturbance: a practical guide for 

every teacher. California: Corwin Press; 2006. p. 142-5. 

www.mui.ac.ir



 و همكاران محمد عاشوري  ...بر پيشرفت تحصيلي  اجتماعي اي و هاي پته مقايسه تأثير تقويت كننده 

  90 آذر و دي/3شماره /7سال /يپژوهش در علوم توانبخش  292

4. Bear GG. School Discipline and Self-Discipline: A Practical Guide to Promoting Prosocial Student Behavior the 
Guilford Practical Intervention in Schools Series. New York: Guilford Press; 2010. 

5. Hallahan D, Kauffman M. Exceptional children: special introduction to education. Trans. Javadian M. 5th ed. 
Mashhad: Astan Quads Resave & Publication Company 1994; p. 56-57. 

6. Abromaitis M. Modifying behavior in an elementary classroom. 3rd ed. New York: McGraw- Hill; 2009. p. 45. 
7. Heward WL. Exceptional children: an introduction to special education. 9th ed. New Jersey: Merrill/Pearson; 

2009. p. 107. 
8. Wiltz J. Effectiveness of self - monitoring on the on task behavior of students with moderate mental retardation. 

Journal Behavioral Education 2003; 4(4): 439-57. 
9. Sharifi Daramadi P. Mentally retarded children. 2nd ed. Tehran: Tehran University Press; 1998. [In Persian]. 
10. Seif AA. Psychology breeding (psychology of learning and teaching). 6th ed. Tehran: Islamic culture; 2006. [In Persian]. 
11. Abromaitis M. Social cognitive theory in the classroom. 4th ed. Needham (MA): Allyn & Bacon; 2010. p. 69. 
12. Okolo CM, Bahr CM. Increasing achievement motivation of elementary of school students with Mental 

Retardation. Intervention in School and Clinic 1995; 30(5): 279-87. 
13. Lefrancois GR. Psychology for teaching. 9th ed. Wadsworth Publishing Co Inc; 1997. p. 215. 
14. Lieberman R. The Token economy. American Journal of psychiatry 2000; 13(4): 57-9. 
15. Center for Science in the Public Interest. Constructive Classroom Rewards: Promoting Good Habits While 

Protecting Children’s Health [Online] Nutrition Action Healthletter 2004. Available from: URL: 
http://www.co.missoula.mt.us/healthservices/EatSmart/pdfs/ClassroomRewards.pdf. 

16. Turnbull R, Shank M, Turnbull A. Exceptional lives: special education in today's schools. New Jersey: Merrill; 1999. 
17. McIntyre T. Token Economies [Online] 2004. Available from: 

URL: http://www.behavioradvisor.com/Tokens.html. 
18. Waggy K. The effects of a token economy system on the academic achievement of students with learning 

disabled. Journal of applied behavior analysis 2002; 6(1): 481-6. 
19. Ahmadi R. Effect analyses of inversion reinforcement on internal motivation and performance of boy children in 

school of Tehran [MSc Thesis]. Tehran: University of Allameh Tabatabaiee; 2000. [In Persian]. 
20. Maccini P, Gagnon J. Best practices for teaching mathematics to secondary students with learning disabilities. 

Focus on Exceptional Children 2000; 32(5): 1-18. 
21. Birnbrauer JS, Wolf MM, Kidder JD, Tague CE. Classroom behavior of retarded pupils with token 

reinforcement. Journal of Experimental Child Psychology. 1965; 2(2), 219-35. 
22. Morrison L, Kamps D, Garcia PD, Parker D. Peer Mediation and Monitoring Strategies to Improve Initiations 

and Social Skills for Students with Autism. Journal of Positive Behavior Interventions 2001; 3(4): 237-50. 
23. Kord B. The effect of feedback in developmental assessment in science course of fifth grade elementary school 

students [MSc Thesis]. Tehran: University of Allameh Tabatabaiee; 2003. [In Persian]. 
24. Waggy K. The effects of a token economy system in comparison to social praise on the manifest behaviors of 

elementary learning disabled students [Thesis]. Marshall University Graduate College; 2002. 
25. Shahim S. Standardization of Wechsler intelligence scale revised for children in Iran. Shiraz: Shiraz University 

Publication; 1994. [In Persian]. 
26. Scott M, Porter B. The impact of a School-Wide token economy on the behavior, attendance, and academic 

achievement at Morgan High School. Journal of Abnormal Child Psychology 2007; 13(4): 56-67. 
27. Keller FS. Generalized Conditioned Reinforcer. Brazilian Journal of Behavior analyst 2006; 29(2): 235-42. 
28. Leblanc LA, Hagopian LP, MaglieriKA. Use of a token economy to eliminate excessive inappropriate social 

behavior in an adult with developmental disabilities. Behavioral Interventions 2000; 15(2): 135-43. 
29. Green CW, Reid DH, White LK, Halford RC, Brittain DP, Gardner SM. Identifying reinforcers for persons with 

profound handicaps: staff opinion versus systematic assessment of preferences. Journal of Applied Behavior 
Analysis 1988; 21(1): 31-43.  

30. Higgins J, Williams RL, McLaughlin TF. The effects of social reinforcement on the academic achievement for a 
third-grade student with learning disabilities. Education & Treatment of Children 2001; 24(4): 99-107. 

31. Rawson HE. Effects of intensive short-term remediation on academic intrinsic motivation of at-risk children. 
Journal of Instructional Psychology 1992; 19(4): 274-85. 

32. Zirpoli TJ. Behavior Management: Applications for Teachers. New Jersey: Pearson/Merrill Prentice Hall; 2007. 
33. Alberto PA, Troutman AC. Applied Behavior Analysis for Teachers. New Jersey: Merrill/Pearson; 2008. p. 214. 
34. Cooper JO, Heron TE, Heward WL. Applied behavior analysis. New Jersey: Pearson/Merrill Prentice Hall; 2007. p. 45. 
35. Uguroglu M, Walberg R. Token economy system definition. In Encyclopedia of Mental Disorders. Flossmoor: 

Advameg Inc; 2005. p. 140.  

www.mui.ac.ir



 و همكاران محمد عاشوري  ...بر پيشرفت تحصيلي  اي و اجتماعي هاي پته مقايسه تأثير تقويت كننده 

 

  293  90 آذر و دي/3شماره /7سال /يپژوهش در علوم توانبخش

The effectiveness of token economy and social reinforcements on the 
academic achievement of girls students with intellectual disabilities: a 

comparative study 
 
 

 
Mohammad Ashoori*, Sayede Somaye Jalil Abkenar1, Jamal Ashoori2, Nargess Adib Sereshki3  

 
Received date: 18/07/2011 
Accept date: 19/11/2011 
 
Abstract 
 

Introduction: Although there is now a large body of data demonstrating the effectiveness of reinforcements 
in behavior modification, there have been few studies on the effectiveness of token economy and social 
reinforcements for academic achievement in female students with intellectual disabilities. Since these kinds 
of reinforcements can lead to enhanced interest and motive for learning, planning for their implementation is 
of particular importance. The aim of this study was to compare the effect of token economy and social 
reinforcements on the academic achievement of students with intellectual disabilities. 
Materials and Methods: The present research was an experimental study (pre-test, post-test and control 
group). Participants in this study were 45 girls with intellectual disabilities attending 9th grade of special 
education. This sample was recruited by multi-stage cluster method from special education schools of 
Tehran Province. Participants were divided into three groups (two experimental groups and a control 
group) each of which was consisted of 15 students. The Wechsler test of intelligence and a teacher-made 
test were respectively used for matching the groups in terms of IQ and for measuring the academic 
achievement of subjects in Science lessons. The obtained data were statistically analyzed by one-way 
ANOVA and Post-Hoc Scheffe using SPSS software. 

Results: The post-test mean score for token economy, social reinforcement and control groups were 
respectively as follows: 17.5 (SD = 0.87), 14.48 (SD = 1.13), 13.23 (SD = 1.23). There was a significant 

difference between mean achievements scores of these three groups (F (2, 42) = 57.03, P < 0.001). Post-Hoc 
Scheffe showed that mean difference of scores in token economy group was greater than both of social 
reinforcement’s (P < 0.001) and control’s mean scores (P < 0.001). It also showed that mean difference of 
scores in social reinforcement group was significantly greater than those of control group (P < 0.04). 

Conclusion: Token economy reinforcements are more effective than social and control reinforcements on 
the academic achievement of female students with intellectual disabilities. Social reinforcement for 
academic achievement was more effective than providing no reinforcement in these students. Therefore, 
token economy reinforcement is one of the best programs for academic achievement in students with 
intellectual disabilities. 

Keywords: Intellectual disability, Token economy reinforcement, Social reinforcement, Academic 
achievement 
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