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چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسۀ مؤلفههای خودکارآمدپنـداری بـین نوجوانـان پسـر کـمبینـا و بینـا بـود .روش
پژوهش از نوع علی-مقایسهای بود .جامعۀ آماری شامل کلیۀ نوجوانان کـمبینـا و بینـای سـال دوم راهنمـایی
تحصیلی شهر تهران بود .حجم نمونۀ موردنظر  21نفر ( 31نفر دانشآموز پسر بینا و  51نفر دانشآموز پسـر
کمبینا) بود .از روش نمونهگیری در دسترس برای دانشآموزان کمبینا و روش نمونـهگیـری تصـادفی سـاده
برای دانشآموزان بینا از یک مدرسه راهنمایی هـمجـوار اسـتفاده گردیـد .الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ایـن
پژوهش آزمودنیها بر اساس متغیرهای جنسیت ،سن و وضعیت اقتصـادی -اجتمـاعی همتاسـازی شـدهانـد.
ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامۀ خودکارآمدپنداری بندورا بود و بهصـورت گروهـی اجـرا شـد.
برای بررسی فرضیههای پژوهش از آزمون  tمستقل استفاده شده است .یافتههـای پـژوهش نشـان داد کـه در
مؤلفههای "موفقیت تحصیلی""،یادگیری از طریق خـودنظمدهـی""،فعالیـتهـای فـوقبرنامـه""،بـرآوردن
انتظارات دیگران""،خودنظمدهی انگیزشی"در بـین دانـشآمـوزان پسـر بینـا و دانـشآمـوزان پسـرکم بینـا
تفاوت معنیداری وجود دارد) .( p>1/16همچنین میزان خودکارآمدپنـداری در مؤلفـۀ "اسـتحکام خـود"
بین دانشآموزان پسر کمبینا و بینـا تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد ( .)p<1/12بنـابر نتـایج حاصـله ،میـزان
خودکارآمدپنداری دانشآموزان پسر بینا نسبت به دانشآموزان پسـرکم بینـا بیشـتر اسـت .بنـابراین پیشـنهاد
میشود معلمین ،اولیاء و دستاندرکاران امر آموزش از طریق ارائه الگوهای رفتاری مناسب برمبنـای انتقـال
احساس خودکارآمدپنداری در نوجوانان کمبینا عمل کنند .همچنین پیشنهاد میشود فرصتهـای اجتمـاعی
کافی برای دانشآموزان کمبینا جهت افزایش توانمندی و رشد انگیزش درونی در آنها فراهم گردد.
واژگان کلیدی :خودکارآمدپنداری ،کمبینا ،بینا.

 .6نویسنده مسئول .کارشناس ارشد روانشناسی کودکان استثنایی از دانشگاه عالمه طباطبائی .شغل :مسئول فنـی مرکـز
درمان و توانبخشی شبانهروزی بیماران روانی مزمن هدایت.
 .5دانشیار دانشگاه عالمه طباطبائی.
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مقدمه
امروزه این اتفاقنظر به وجود آمده است که دانشآموزان برای آنکه در مدرسـه عملکـرد
خوبی داشته باشند نیاز به مهـارتهـای شـناختی دارنـد (پنتـریچ 6و شـانک5115،5؛ بـه نقـل از
منصوری .)6391،همانطور که میدانیم «خودکارآمدپنـداری »3یکـی از مؤلفـههـای شـناختی
است کـه بـر عملکـرد فـرد تـأثیر مـیگـذارد .تحقیقـات نشـان دادهانـد کـه دانـشآمـوزان بـا
خودکارآمدپنداری باال در تکالیف بهصورت فراشناختی درگیر میشوند و در انجـام تکـالیف
خود پایداری دارند و سرانجام موفقیـت را از آن خـود مـیکننـد (پاجـارس6891 ،4؛ شـانک،
6892؛ به نقل از پنتریچ و دی گروت .)6881،2خودکارآمدپنـداری اطمینـان بـه توانـاییهـای
خود در کنترل افکار ،احساسات و فعالیتهاست و بنابراین بر عملکرد واقعی افراد ،هیجانـات،
انتخاب افراد و سرانجام میزان تالشی که شـخص صـرف یـک فعالیـت مـیکنـد ،مـؤثر اسـت
(میلتیادو ، 1ماریوس ،7سیونی ،9ویلهیلمینا .)5113 ،8خودکارآمدپنداری بهعنوان یـک ویژگـی
شخصیتی پـیشبینـی کننـده در نظـر گرفتـه مـیشـود و بنـابراین در موقعیـتهـای تحصـیلی و
آموزش ـی بایســتی بــهعنــوان عامــل پ ـیشبینــی کننــده مورداســتفاده قــرار گیــرد (ویتکــین 61و
بری .) 6872،66باورهـای خودکارآمـدی اسـتانداردهای شخصـی ،سـطوح عـاطفی و تـأثیرات
خودگردان را تحت تأثیر خود قرار میدهنـد (پاجـارس5115،؛ بـه نقـل از مقصـودی.)6394 ،
هرچقدر احساس خودکارایی در فرد بیشتر باشد ،تالش و پافشـاری بیشـتری بـرای انجـام کـار
خواهد داشت و همچنین میـزان تـنش و اضـطراب نیـز کاسـته خواهـد شـد (پاجـارس و میلـر،
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6887؛ به نقل از خاطری .)6394 ،خودکارآمدپنـداری پـایین نیـز مـیتوانـد انگیـزش را نـابود
سازد ،آرزوها را کم کند ،با تواناییهای شناختی تداخل نمایـد و تـأثیر نـامطلوبی بـر سـالمتی
جســـمی بگـــذارد (شـــولتز ،6ترجمـــۀ ســـیدمحمدی .)6377،قضـــاوتهـــای مربـــوط بـــه
خودکارآمدپنداری به دلیل نقش مهمی که در رشد انگیزش درونـی دارد ،از اهمیـت ویـژهای
برخوردار است .از سوی دیگر تعیین نقش خودکارآمدپنداری در کنـار آمـدن بـا موقعیـتهـای
فشارزا در بین دانشآموزان به خصوص دانـشآمـوزان کـمبینـا از حساسـیت خاصـی برخـوردار
است .باورهای خودکارآمدی بر سطح موفقیت افراد نیز تأثیر دارد .با توجه به اینکه افـراد کـمبینـا
در زندگی شخصی و اجتمـاعی بـا کمبودهـا و مشـکالتی موجـه مـیشـوند ،ایـن سـؤال مطـرح
میشود که آیا این مسائل و مشکالت مانعی در جهت کارایی و کفایت افراد کمبیناست؟
آسیب بینایی یک اصطالح پذیرفتهشده است که به همه سـطوح کاسـتی بینـایی اشـاره دارد.
این آسیب معادل نابینایی کامل نیست .کاهش بینایی میتوانـد انجـام بعضـی کارهـا را مشـکل یـا
غیرممکن سازد .در مورد همۀ افراد دارای آسیب بینایی نمیتوان با یک برچسب مطلـق قضـاوت
کرد .در میان این گروه تواناییها و نیازهای بسیار متفاوتی دیده میشود (میلـر .)5116 ،5واقعیـت
انکارناپذیر این است که کم بینایی به خـودیِ خـود حـدی از معلولیـت اسـت و آن عـدم دیـدن
کامل ظواهر طبیعت است .کمبینایان در مقایسه با دیگر افراد با نیاز ویژه ازنظر رفتاری و اسـتقالل
فردی به افراد بهنجار نزدیکترند .کـمبینایـان بـرخالف برخـی دیگـر از افـراد بـا نیازهـای ویـژه
مایلاند با آنان بهعنوان فردی مستقل و بهنجار رفتار شود .بسیاری از آنان رفتـاری عـادی دارنـد و
دوست دارند دیگران نیز با آنها رفتاری عادی داشته باشند .در مجموع مایلاند که فقـط بـه خـود
متکی باشند و جز در مواردی کـه بـه همکـاری و مسـاعدت دیگـران نیـاز دارنـد ،بیشـتر تـرجیح
میدهند مستقل و آزاد زندگی کنند ،به احساس دیگران احترام میگذارند و به زنـدگی هـر چـه
نزدیکتر با سایر افراد جامعـه عشـق مـیورزنـد (خواجـه حسـینی .)6396،بنـابراین مشـکل بینـایی
بهخودیخـود نقشـی در شـکلگیـری شخصـیت نـدارد ،بلکـه نگـرش فـرد کـمبیناسـت کـه در
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شکلگیری شخصیت او تأثیر میگذارد.
کمبینایان افرادی هستند که میتوانند حـروف را بخواننـد ،امـا نیازمنـد طـرحهـا یـا کتـب
اصالحشده چاپی با حروف درشت هستند (شریفی درآمدی .)6379،کمبینایان افـراد ویـژه بـا
نیازهای بسیار ویژه و مشکالت منحصربهفـرد هسـتند .در اغلـب مـوارد حتـی دوسـتان و اقـوام
افراد کمبینا نیز در درک وضعیت آنان با مشکالتی مواجهاند و معتقدند که فـرد کـمبینـا بهتـر
ازآنچه ادعا میکند ،میتواند ببیند؛ زیرا قادر است بهخوبی اینطرف و آنطرف بـرود (نـامنی
و همکاران .)6396،افراد کمبینا در زندگی شخصی و اجتماعی با کمبودهـای بسـیاری مواجـه
میشوند :کمبود ارتباطـات اجتمـاعی ،کمبـود تفـریح ،فقـدان احسـاس امنیـت مـالی ،کمبـود
فرصتهای شغلی ،کمبود استقالل شخصی و ...ازجملۀ آن کمبودهاست.
تشکیل هویت که بهعنوان یکی از اساسیترین مراحل رشد روانی دورۀ نوجوانی بـه شـمار
میآید ،در نوجوانان دارای آسیب بینایی متأثر از آسیبشان است .نوجوانانی که از ابتـدا نابینـا
بودهاند دارای مشکالتی در حیطۀ مهارتهای اجتماعی هستند ،اما کسانی کـه کـمبینـا هسـتند
ممکن است به علت فشار اجتماعی عملکردی شبیه به بینایان از خود نشان دهند .فرد کمبینا بـرای
اینکه کنار گذاشته نشود ،ضعف خود را انکار کرده و وانمود مـیکنـد کـه بـه راحتـی مـیتوانـد
ببیند .در همین روند ممکن است برای خود هویتی بسازد که قادر بـه ایفـای نقـش آن نباشـد ،در
نتیجه برای همیشه یک خود پندارۀ منفی در او بهجا خواهد ماند .عوارض این خـود پنـدارۀ منفـی
بروز تنشهای روانی و اضطراب است (هویج گورت .)5115 ،6نتـایج پـژوهش وارن وکوکـون
( )6874نشان میدهد که مشکالت سازشی و نگرشی افراد کمبینا بیش از افراد نابینا اسـت .افـراد
کمبینا به این دلیل که میزان دیدشان آنقدر نیست که بتوانند بهراحتی در اطراف حرکـت کننـد،
میــزان ناکــامیشــان بــیش از افــراد نابیناســت (بــه نقــل از حســینی و تفضــلی مقــدم.)6391 ،
عضدالملکی )6397( ،در بررسـی مقایسـه ویژگـیهـای شـناختی ،اجتمـاعی ،زیسـتی و حرکتـی
کودکان با آسیب بینایی ،شنوایی و عادی در شهر تهران به این نتیجه رسید که کودکـان عـادی و
ناشنوا ازنظـر خودکارآمدپنـداری در سـطح بـاالتری نسـبت بـه کودکـان نابینـا هسـتند .پـژوهش
1. Huijgevoort
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خجستهمهر ( )6371حاکی از سازگاری اجتماعی پایینتر و امامی پـور ( )6371حـاکی از خـود
پندارۀ ضعیفتر و عزتنفس پایینتر افراد دچار آسیب بینایی میباشد .خستهمهر در پژوهشـی
با عنوان مقایسۀ ویژگیهای شخصیتی نوجوانان نابینا ،در پی این پرسش که آیـا بـین نوجوانـان
نابینا و بینا از لحاظ سازشهای شخصی و اجتماعی تفاوت وجود دارد به این نتیجـه رسـید کـه
بین نوجوانان نابینا و بینا ازلحاظ سازشهای شخصی و اجتماعی تفاوتهای معنـیداری وجـود
دارد و افراد نابینا با مشکالت سازشی بهمراتب بیشـتری مواجـه هسـتند و انعطـافناپذیرترنـد و
ازلحاظ سازگاری عاطفی ،اجتماعی ،بهداشتی و جنسی با مشکالت بیشتری مواجـه مـیباشـند.
در این پژوهش بیان میشود که چون کودکـان نابینـا تصـاویر ذهنـی خـود را از طریـق لمـس
کردن درک میکنند ،بنابراین آهنگ خودشکوفایی در آنان بسیار کند است.
امروزه به کمک آموزش جهتیابی و تحـرک مناسـب و بـه همـراه وسـایلی کـه کیفیـت
بینایی را بهبود میبخشد ،دسترسی فرد کمبینا به دنیای اطـراف آسـان شـده و امکـان اسـتقالل
بیشتری برای او وجود دارد (نامنی و همکاران .)6396،بـا توجـه بـه پـژوهشهـای یـاد شـده و
هــدف پــژوهش حاضــر کــه عبــارت اســت از مقایســۀ مؤلفــههــای خودکارآمدپنــداری بــین
دانشآموزان پسرکم بینا و بینای پایۀ دوم راهنمای تحصیلی ،فرضیه زیـر قابـل تـدوین و تأمـل
میباشد.
فرضیه پژوهش :میزان خودکارآمدپنداری بین دانشآموزان پسر کمبینا و بینا تفاوت دارد.
روش
ایــن پــژوهش از نــوع علــی -مقایســهای بــود .جامع ـۀ آمــاری ایــن پــژوهش شــامل کلی ـۀ
دانشآموزان کمبینا و بینای سال دوم راهنمایی تحصیلی شهر تهران بود .حجـم نمونـه  21نفـر
شامل  31نفر دانشآموز پسر بینا و  51نفـر دانـشآمـوز پسـر کـمبینـای پایـۀ دوم راهنمـایی از
مدارس شهر تهران بودند که در سال تحصـیلی  97-99بـه تحصـیل اشـتغال داشـاند .از روش
نمونهگیری در دسترس برای دانشآموزان کمبینا و از روش نمونهگیری تصـادفی سـاده بـرای
دانشآموزان بینا استفاده شد .الزم به ذکر اسـت کـه در ایـن پـژوهش آزمـودنیهـا بـر اسـاس
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متغیرهای جنسیت ،سن و وضعیت اقتصادی -اجتماعی همتاسازی شدند.
ابزار اصلی در پژوهش حاضر پرسشنامه خودکارآمدپنداری بندورا است .پرسشنامهای کـه
بندورا برای سنجش خودکارآمدپنداری سـاخته اسـت ،شـامل  45گـزاره ( 22سـؤال بـه شـیوه
لیکرت) است که خودکارآمدپنداری را در شش زمینه میسنجد .این شـش زمینـه عبـارتانـد
از :موفقیت تحصیلی ،یادگیری از طریق خودنظمدهـی ،فعالیـتهـای فـوقبرنامـه ،بـرآوردن
انتظارات دیگران ،استحکام خود ،خودنظمدهی انگیزشی .ازاینرو ابتدا خاطرنشان میشود کـه
برای به دست آوردن نمرات در هر زمینه ،نمرات مربوط به گـزارههـای آن زمینـه بـاهم جمـع
میشوند .از محاسبۀ نمرات فرد در هر زمینه با جمعکردن نمرات شـش زمینـه بـهدسـتآمـده،
نمرۀ خودکارآمدپنداری کلی فرد به دست میآید.
ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه خودکارآمدپنداری بنـدورا توسـط مرتضـوی ( )6393از
مجموع دادههای ایرانی ( )n=982محاسبهشـده  1/85مـیباشـد و نیـز در تحقیقـی کـه توسـط
خاکسار ( )6394گزارششده است  1/83میباشد .روایی آزمون توسـط مرتضـوی ( )6393از
طریق تحلیل عوامل دادههای  811نفر از دانشآموزان دبیرستانی و ترجمۀ فارسی بـه انگلیسـی
مورد تأیید قرارگرفته است .کـاربرد ایـن ابـزار قبـل از انجـام تحقیـق حاضـر روی تعـدادی از
گروههای مختلف استثنایی ازجمله نابینا و ناشنوا مورد تأیید محققین (ازجملـه اصـغری6391،؛
عضدالملکی )6397،انجامگرفته است.
گردآوری دادهها به این صورت انجام گرفت که ابتدا پس از اخذ معرفـی نامـۀ الزم بـرای
ادارۀ آموزشوپرورش شهر تهران از سوی دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی ،در مهرماه 97
به این اداره مراجعه و معرفینامههای الزم را برای ادارۀ آموزشوپـرورش اسـتثنایی منطقـۀ  2و
همچنین مدرسۀ راهنمایی عادی محمدی که همجوار بـا مدرسـۀ نابینایـان محبـی اسـت ،اخـذ
گردید .در آبان ماه  97از سوی ادارۀ آموزشوپرورش اسـتثنایی منطقـۀ  2بـه مدرسـۀ نابینایـان
محبی معرفیشده و پس از هماهنگیهای الزم با مدیر مدرسۀ محبی تعداد  51نفر دانـشآمـوز
کــمبینــای ســال دوم راهنمــایی معرفــی شــد ســپس  51پرسشــنامه بــا فونــت درشــت بـین ایــن
دانــشآمــوزان در ســالن امتحانــات ایــن مدرســه پخــش گردیــد .اجــرای پرسشــنامه روی
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دانشآموزان کمبینا یکروزه به اتمام رسید .چند روز بعـد ازآن بـه مدرسـۀ راهنمـایی عـادی
محمدی مراجعه و پس از هماهنگیهای الزم با مدیر مدرسه ،تعداد  31نفر دانـشآمـوز بینـای
سال دوم راهنمایی بـه شـیوۀ تصـادفی سـاده انتخـاب شـدند و سـپس پرسـشنامـههـا بـین ایـن
دانشآموزان پخش گردید .البته در مـورد دانـشآمـوزان بینـا کـار بـا سـرعت بیشـتری انجـام
گرفت.
نتایج
بررسی توصیفی دادهها:
جدول .1شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی در مؤلفههای خودکارآمدپنداری
دردانشآموزان بینا و کمبینای نمونه پژوهش
گروهها

بینا

کم بینا

شاخصهای

کوچکترین

بزرگترین

مقدار

مقدار

()Min

()Max
48

آماری
مؤلفه ها

تعداد

میانگین

واریانس

انحراف

( )

( )X

()S2

معیار( )

موفقیت تحصیلی

31

46/33

43/51

1/29

57

یادگیریازطریقخودنظم دهی

31

27/17

92/61

8/53

31

75

فعالیت های فوق برنامه

31

38/97

75/38

9/26

52

22

برآوردن انتظارات دیگران

31

55/97

61/52

4/13

61

59

استحکام خود

31

55/97

55/17

4/71

8

59

خودنظم دهی انگیزشی

31

35/13

38/11

1/52

62

41

مجموع

31

561/13

843/22

31/76

646

521

موفقیت تحصیلی

51

31/62

81/53

8/96

65

47

یادگیری از طریق خودنظم دهی

51

41

642/3

65/11

52

13

فعالیت های فوق برنامه

51

33/62

86/1

8/27

61

24

برآوردن انتظارات دیگران

51

68/52

68/64

4/39

61

52

استحکام خود

51

56/51

67/74

4/56

63

59

خودنظم دهیانگیزشی

51

57/62

33/38

2/79

62

31

مجموع

51

671/8

6352/6

31/4

617

545

همانطور کـه در جـدول  6مشـاهده مـیکنیـد ،شـاخصهـای مرکـزی و شـاخصهـای
پراکندگی در مؤلفههای خودکارآمدپنداری در دانشآموزان بینای نمونـه پـژوهش بـه ایـن
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صورت مشاهده میشود کـه کـوچکترین میـانگین ( )55/97مربـوط بـه مؤلفـههـای بـرآوردن
انتظارات دیگران و استحکام خود و بزرگترین میانگین ( )27/17مربوط به مؤلفـه یـادگیری از
طریق خودنظمدهی میباشد .کـوچکترین انحـرافمعیـار ( )4/13مربـوط بـه مؤلفـه بـرآوردن
انتظــارات دیگــران و بزرگتــرین انحــرافمعیــار ( )8/53مربــوط بــه مؤلفــه یــادگیری از طریــق
خودنظمدهی میباشد .کوچکترین مقدار ( )8در مؤلفه استحکام خود و بزرگترین مقدار ()75
در مؤلفه یادگیری از طریق خودنظمدهی مشاهده میشود
از طــرف دیگــر شــاخصهــای مرکــزی و شــاخصهــای پراکنــدگی در مؤلفــههــای
خودکارآمدپنداری در دانشآموزان کمبینای نمونه پژوهش به این صورت مشـاهده مـیشـود
که کوچکترین میانگین ( ) 68/52مربـوط بـه مؤلفـه بـرآوردن انتظـارات دیگـران و بزرگتـرین
میانگین ( )41مربوط به مؤلفه یادگیری از طریق خودنظمدهی میباشـد .همچنـین کـوچکترین
انحرافمعیار ( )4/56مربـوط بـه مؤلفـه اسـتحکام خـود و بزرگتـرین انحـرافمعیـار ()65/11
مربوط به مؤلفه یادگیری از طریق خودنظمدهی و کـوچکترین مقـدار ( )61مربـوط بـه مؤلفـه
بــرآوردن انتظــارات دیگــران و بزرگتــرین مقــدار ( )13مربــوط بــه مؤلفــه یــادگیری از طریــق
خودنظمدهی میباشد.
برای بررسی فرضیه پـژوهش و دادههـای ایـن پـژوهش از آمـار اسـتنباطی اسـتفادهشـده و

همچنین معیار تصمیمگیری باقاعده در ایـن آزمـونهـای آمـاری در سـطح   =1/16در نظـر
گرفتهشده است.
«میزان خودکارآمدپنداری بین دانشآموزان پسر کمبینا و بینا تفاوت دارد».
برای بررسی این فرضیه از آزمون  tمستقل استفادهشده که نتایج آن در جـدول  3گـزارش
دادهشده است.
جدول  .2شاخص مرکزی و شاخص پراکندگی در مؤلفههای خودکارآمدپنداری
شاخصهای آماری
تعداد میانگین انحراف معیارخطای استاندارد میانگین

نوع بینایی
بینا

31

561/13

31/76

2/11

3
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کم بینا

671/81

51

9/63

31/41

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود ،گروه دانشآموزان بینا با تعداد ( ،)31میـانگین
( ،)561/13انحــرافمعیــار ( ،)31/76خطــای اســتاندارد میــانگین ( )2/11و همچنــین گــروه
دانشآمـوزان کـمبینـا بـا تعـداد ( ،)51میـانگین ( ،)671/81انحـرافمعیـار ( )31/41و خطـای
استاندارد میانگین ( )9/63در مؤلفههای خودکارآمدپنداری میباشد .با توجه بـه نتـایج جـدول
 ،5برآورد حدود اطمینان میانگین جامعه برای گروه دانشآموزان بینـا  536/17تـا  515/69در
سطح  1/88اطمینان و همچنین برآورد حدود اطمینان میانگین جامعه برای گروه دانشآمـوزان
کمبینا  687/8تا  622/8در سطح  1/88اطمینان میباشد).(µ= X ±)Se(z
جدول  .3آزمون  tمستقل بین دو گروه دانشآموزان بینا و کمبینا در مؤلفههای
خودکارآمدپنداری
آزمون برابری
واریانس لوین
Sig
مؤلفه-
های
خود
کارآمد
پنداری

t

d.f

F

فرض
4/61

برابری
واریانس

/375

/965

فرض

1

1

نابرابری
واریانس

4/15

49

(z.ta
)ile
Sig

/111
1

/114

/111

31

1

برآورد فاصله

تفاوت

خطای

میانگ

استاندار

اطمینان با 1/88

ین

د تفاوت

باال

پایین

/17

/69

536

515

38/73

38/73

8/22

8/99

/8
687

622/8

همانطور که در جدول  3مشاهده میشود ،در آزمون لوین برای بررسی برابری واریـانس
دو گروه مقدار  Fبهدستآمـده  1/965بـا ( ،)Sig=1/375بـا توجـه بـه اینکـه  1/375از 1/16
بزرگتر اسـت لـذا تفـاوت بـین واریـانس دو گـروه معنـادار نمـیباشـد و فـرض را بـر برابـری
واریانسها میگذاریم درنتیجه سطر باال (فرض برابری واریانسهـا) را گـزارش مـیدهـیم .بـا
توجه به فرض برابری واریانسها ،مقدار  tبهدستآمده  4/61با درجه آزادی  ،49بـا توجـه بـه
مقدار  tجدول ( )t=5/45و اینکه مقدار  tبهدستآمده ( )t=4/61نسبت بـه  tجـدول ()t=5/45

12

فصلنامۀ افراد استثنایی ،سال چهارم ،شمارة  ،13بهار 1333

بزرگتر میباشد لذا تفاوت ازلحـاظ آمـاری در سـطح  1/88اطمینـان معنـادار مـیباشـد و ایـن
فرضیه تحقیق «میزان خودکارآمدپنداری بین دانـشآمـوزان پسـر کـمبینـا و بینـا تفـاوت دارد»
مورد تأیید قرار میگیرد .با توجه به اینکه میانگین گروه دانشآموزان بینا ( )561/13بزرگتر از
میانگین گروه دانشآموزان کمبینا ( )671/81میباشد ،لذا گروه دانشآموزان بینا بـا توجـه بـه
معناداری تفاوت میانگینها نسبت به گروه دانشآموزان کمبینا از خودکارآمدپنداری بـاالتری
برخوردار میباشند.
بحث
نتیجه تحقیق حاضر نشان میدهد که میزان خودکارآمدپنداری بین دانشآموزان پسر
کمبینا و بینا تفاوت دارد .به این صورت که دانشآموزان بینا از خودکارآمدپنداری
باالتری نسبت به دانشآموزان بینا برخوردارند .نتایج حاصل از فرضیه حاضر نشان میدهد
که با یافتههای برخی تحقیقات نظیر (مرتضوی)6393،؛ (عضدالملکی)6397 ،؛ (اصغری،
)6391؛ (بندورا )6887،و (منصوری )6391،همسویی وجود دارد .با توجه به ادبیات پژوهش
و نتایج حاصل از پژوهش حاضر ،میتوان چنین تفسیر کرد که :دانشآموزان کمبینا در
مقایسه با دانشآموزان بینا به دلیل ضعف فرصتهای اجتماعی الزم و کافی ناشی از معلولیت
خود و انگیزش درونی پایین ،قادر به تجربه کردن ،درونیسازی و بهکارگیری توانمندیها و
قابلیتهای خود نیستند .دانشآموزان بینا نسبت به دانشآموزان کمبینا در تکالیف بهصورت
فراشناختی درگیر میشوند و در انجام تکالیف خود پایداری بیشتری دارند و درنهایت
موفقیت را از آن خود میکنند .آنها همچنین یادگیری بهتر و درک باالتری از مسئلهدارند و
از راهبردهای شناختی ،فراشناختی و انگیزشی بیشتری در امر یادگیری بهره میبرند .درنتیجه
عملکرد تحصیلی دانشآموزان بینا نسبت به دانشآموزان کمبینا بیشتر و بهتر میگردد.
کاربرد پژوهش حاضر برای والدین و مربیان امر آموزش میباشد .بر این اساس پیشنهاد
میشود معلمین ،اولیاء و دستاندرکاران امر آموزش از طریق ارائه الگوهای رفتاری مناسب
برمبنای انتقال احساس خودکارآمدپنداری در نوجوانان کمبینا عمل کنند .همچنین پیشنهاد
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میشود فرصتهای اجتماعی کافی برای دانشآموزان کمبینا جهت افزایش توانمندی و رشد
انگیزش درونی در آنها فراهم گردد.
به نظر میرسد نتایج حاصله را میتوان ازلحاظ عملی در برنامهریزی آموزشی،
توانبخشی و بهداشت روانی و همچنین ازلحاظ نظری در گسترش مرزهای دانش
روانشناسی و آموزش کودکان کمبینا در حیطه خودکارآمدپنداری به کار گرفت .با توجه به
محدودیتهای تحقیق حاضر که عبارتاند از اندک بودن حجم نمونه و ابزار اندازهگیری،
ازآنجاکه ممکن است محدودیتهای فوقالذکر بر تعمیمپذیری یافتهها اثر سوء بگذارد و
یافتهها را دچار محدودیت کند ،ازلحاظ پژوهشی پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتی از
حجم نمونه بزرگتر و ابزار اندازهگیری دقیقتر و جامعتر همراه با مصاحبه بالینی استفاده شود
همچنین ازلحاظ کاربردی پیشنهاد میشود که دورههای آموزش ویژه خودکارآمدپنداری
برای دانشآموزان کمبینا جهت افزایش خودکارآمدپنداری در آنها اجرا شود .همچنین
میتوان از خودکارآمدپنداری بهعنوان یک ویژگی شخصیتی پیشبینی کننده در
موقعیتهای تحصیلی و آموزشی سود جست.
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معلمان و دوستان نزدیـک در ارتبـاط بـا رضـایت از زنـدگی در نمونـههـایی از دانـشآمـوزان
.9  شمارۀ. پژوهشی نوآوریهای آموزشی- فصلنامۀ علمی.دبیرستانی شهر تهران
، بررسی و مقایسۀ ویژگیهای شخصیتی و روانشناختی (هـوش هیجـانی.)6394(. جعفر،مقصودی
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