
 

 

 معلمانتدریس در  خودکارآمدیو  شناختیمعرفت باورهایرابطه 
 ان با نیازهای ویژهآموزدانش

 1 کاظم برزگر بفرویی

 21/4/49 تاریخ پذیرش:          21/1/49 تاریخ دریافت:

 چکیده
ان زآمودانش یباورهایادگیری و در مورد ماهیت دانش و دانستن نقش مهمی در رفتارهای او و  معلمباورهای 

 معلمانتدریس در  خودکارآمدیو  شناختیمعرفت باورهای رابطه تعیین حاضر هدف پژوهشد. دار
آموزان با نیازهای جامعه پژوهش شامل تمامی معلمان شاغل در مدارس دانش ان با نیازهای ویژه بود.آموزدانش

بودند. تعداد کل این های یادگیری وانیناشنوا و نات-توان ذهنی، نابیناکممعلمان ویژه شهرستان یزد در سه گروه 
نمونه انتخاب گرو آماری به عنوان  یجامعهجامعه، تمام افراد  محدودبه دلیل حجم نفر بودند که  19معلمان 

 معلم خودکارآمدیمقیاس  بایلس و شناختیمعرفتباورهای شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس 
تحلیل و  ، رگرسیون چندگانه به روش وروداستفاده از ضریب همبستگی پیرسون با هادادهاستفاده شد.  بندورا

و  دانشساده دانستن ، ذاتی دانستن توانایی باورِ نمرهبین نشان داد  هایافته. تجزیه و تحلیل شد طرفهیکواریانس 
بعاد باورهای و ا وجود داردو معنادار معکوس  رابطه تدریس خودکارآمدی ینمرهبا  مطلق دانستن دانش

 هایافتههمچنین، . کندان را تبیین معلمتدریس  خودکارآمدیدرصد از واریانس  21 توانندمی شناختیمعرفت
باورهای  یادگیری هایناتوانیان گروه معلمناشنوا نسبت به -و نابینا ذهنی توانکمان گروه معلمنشان داد که 

ان گروه معلمنسبت به  ذهنی توانکمان گروه معلمریس تد خودکارآمدیدارند و  تریناپخته شناختیمعرفت
و کاربرد  شناختیمعرفتباورهای  رشد بر پژوهشی حاصل از این هایافته .است ترپایینیادگیری  هایناتوانی

ان معلم خصوصبه با نیازهای ویژه،ان آموزدانشان معلمتدریس  خودکارآمدیراهبردهای مناسب جهت ارتقاء 
 تأکید دارد. ،ذهنی توانکمگروه 

 .ویژه هایان با نیازآموزدانشان، معلمتدریس،  خودکارآمدی، شناختیمعرفتباورهای  :کلیدی واژگان
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 همقدم

، 1ارسد )پاجان اشاره دارمعلماست که به باورهای آموزشی  کلی یاسازه «2معلمباور » اصطالح
 اوکالسی  هایفعالیت تواند بریبه عنوان نوعی فیلتر ذهنی م تواندمی معلم(. باورهای 2441

حوزه تعلیم و تربیت  هایپژوهشدر  طی چندین دهه اخیر(. 2441، 3)ریچاردسون گذارد تاثیر
 رابطهو  5تدریس خودکارآمدیو  9شناختیمعرفتباورهای  شاملان معلمدو نمونه از باورهای 

که باورهای  کندمیبیان  (1009) 1آیکینز -شومرآنها با یکدیگر مورد توجه قرار گرفته است. 
، دشومی، ساختار دانش و توانایی که به عنوان یک عامل فردی قلمداد ماهیتان نسبت به معلم
بنابراین، باورهای گذارد.  آموزان تاثیردانشیادگیری و باورهای  ن و متعاقباابر رفتار آن دتوانمی

برای آموزش و ارتقاء  آنانکه در رویکردها و راهبردهایی ممکن است ان معلم شناختیمعرفت
آنان نقش مهمی داشته تدریس  خودکارآمدیدر  نیزو  کنندمی انتخابان آموزدانشیادگیری 

 .(1001، 7د )االفسون و چراوباش
برای انجام اعمال  اشتواناییبیانگر برداشت فرد از  خودکارآمدی اه بندورادیدگ بر اساس

 موفقکه معتقدند در یک تکلیف خاص  ادیافر .(7424، 1)بندورا استدر سطح هدف 
و در  کنندمیرا دو چندان  تالش خودزیرا  ؛رسندمیبه احتمال زیاد به نتایج مطلوب  شوندمی

عبارت  خودکارآمدی. در حوزه تعلیم و تربیت، دهندمینشان مقاومت از خود  هابرابر نامالیمی
آموزشی جهت  یهاتیفعالهی و اجرای برای سازماند اشتواناییدر مورد  معلماست از باور 

وولفولک هوی و موران، -تجانن) موفقیت در یک تکلیف آموزشی خاص در یک بافت ویژه

                                                 
1. teachers’ belief 

2. Pajares 

3. Richardson 

4. epistemological beliefs 

5. teaching self-efficacy 

6. Schommer-Aikens 

7. Olafson 

8. Bandura 
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 باوری وابسته به بافت است و خودکارآمدیکه  دهدمی(. این تعریف نشان 2441، 2هوی
 های متفاوت تغییر کند.ممکن است در طول کالس معلم خودکارآمدی

 این باورهابرای مطالعه  مندینظام( مدل 2440شومر ) شناختیمعرفتی در حوزه باورها
باورهای شومر . در مدل است مندترنظامدیگر،  هایکه نسبت به مدل ردپیشنهاد ک

، 1باور به ذاتی یا اکتسابی بودن توانایی شاملکه  گیرندمیدر چهار حوزه قرار  شناختیمعرفت
و مطلق یا نسبی  9، پیچیده یا ساده تلقی کردن دانش3ریتدریجی یا سریع بودن فرایند یادگی

باورهای از این چهار بعد در پیوستاری از  هر یکباورهای مربوط به . هستند 5تلقی کردن دانش
دانش را پیچیده و  پیشرفته شناختیمعرفت. افراد دارای باورهای گیرندمیقرار  7پیشرفتهتا  1خام

. این استرند که یادگیری فرایندی تدریجی و قابل کنترل و بر این تصو کنندمینسبی تلقی 
تجربی  هایپژوهشتوجه دارند که دانش بیشتر حاصل تعبیر و تفسیر شخصی است.  افراد

پذیرش رویکردهای یادگیری  به پیشرفته شناختیمعرفتان با باورهای معلم که کنندمیپیشنهاد 
ان با باورهای معلمن در حالی است که محور( تمایل دارند. ای آموزدانشگرا )سازنده
آموزشی  هایسبکمحور( و  معلمسطح پایین به رویکردهای آموزشی سنتی ) شناختیمعرفت

ان با معلمهمچنین،  .(1007، 4؛ یاداو و کوهلر1009، 1سیناترا و کارداشمستقیم گرایش دارند )
و برای  کنندمیاستفاده  ترجامعکه از راهبردهای  کنندمیبیان  پیشرفته شناختیمعرفتباورهای 
ان را به تعامل با یکدیگر و آموزدانشو  ندهس قائلان ارزش آموزدانش اظهارنظرهایبحث و 

 (. 2441، 20)هاشوه کنندمیترغیب  مسالهحل 

                                                 
1. Tschannen-Moran, Woolfolk Hoy & Hoy 

2. belief in fixed innate ability 

3. quick learning or slow learning 

4. simple or complex knowledge 

5. certain or unstable 

6. naive beliefs 

7. sophisticated beliefs 

8. Sinatra & Kardash 

9. Yadav & Koehler 

10. Hashweh 
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ان در زمینه معلم ادراککه  انددادهنشان  معلمتحلیل در زمینه باورهای های فراپژوهش
پیشرفت کنند و پیشرفت برای  توانندمیان آموزدانشانتظار که تمام این  -آموزش و یادگیری

(. تانیس و 1004، 2د )هاتیدار نقش مهمی نادر کارآمدی کالسی آن -تغییر است همه قابل
 بران معلم شناختیمعرفتباورهای  تاثیربررسی  پژوهش خود با عنواندر ( 1020) 1وانگ

در صالحیت آموزشی  شناختیمعرفتکه باورهای  رسیدندبه این نتیجه  آموزشیرفتارهای 
 هایفعالیتان به تغییر در معلم شناختیمعرفتد و تغییر باورهای نقش معناداری داران معلم

یافتند که در پژوهش خود در (1021) 3همچنین، سوسو و گری .انجامدمی آموزشی آنان
. در این پژوهش است ناشی آنترجیحات آموز کننده بینیپیشان معلم شناختیمعرفتباورهای 

 دارد.تاثیر معنادار ان معلمصالحیت آموزشی  برباور مربوط به منبع دانش  صرفامشخص شد که 
و  شناختیمعرفتکه بین باورهای  انددادهمستقیم نشان  طوربهچندین پژوهش دیگر 

؛ 4442، 5؛ هافر1003، 9وجود دارد )استرلی و معنادارمثبت  رابطه معلم خودکارآمدی
در پژوهش خود با  (2010ریسوستمو و فیلیپو )ک برای مثال، .(2010، 1سوستمو و فیلیپویرک

مدی در مورد ریاضیات به این آو باورهای کار شناختیمعرفتباورهای  رابطهعنوان بررسی 
در تدریس درس ریاضی احساس  پیشرفته شناختیمعرفتان با باورهای معلمکه  رسیدندنتیجه 

و  شناختیمعرفتمعناداری بین باورهای  رابطهان پژوهشگراگرچه، اکثر الیی دارند. کارآمدی با
. برای اندنیافتهبه این رابطه دست نیز ، برخی حالبا این  انددهکرکشف  معلم خودکارآمدی

 کنندمیرویکردهای آموزشی اتخاذ  پیشرفته شناختیمعرفتان با باورهای معلممثال، برخی از 
 7آمیخته شناختیمعرفتان با باورهای معلمدر حالی که  ؛یشان همسو نیستکه با باورها

؛ 1004، 1چنگو  ، چان، تانگ)چنگ کنندمیگرا را انتخاب رویکردهای آموزشی سازنده

                                                 
1. Hattie 

2. Tanase & Wang 

3. Sosu & Gray 

4. Esterly 

5. Hofer 

6. Chrysostomou & Philippou 

7. mixed epistemic beliefs 

8. Cheng, Chan, Tang, & Cheng 
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و  کالسی هایفعالیتکه بین باورها و  دهدمینشان  نتایج (. این1001چراو و االفسون، 
 (. 2447، 2ندارد )کمبروجود رابطه مستقیم  معلم خودکارآمدی

 ،را گزارش دهند و برای آموزش ایپیشرفته شناختیمعرفتان ممکن است معلم
 هایمحدودیتا در عمل ممکن است به خاطر گرا را ترجیح دهند؛ امرویکردهای سازنده

آنچه  بنابراین،(. 1001، 1ند )لیم و چایانتخاب کنسبک آموزشی مستقیم را  ،ضمنی
 معلم. برای مثال، باورهای وابسته استبه بافت  کندمیمتمایز  پیشرفتهرا از  خام شناختیمعرفت

متفاوت باشد )بندورا،  انآموزدانشموضوعات درسی متفاوت، پیشامدها و نوع  تاثیر تواندمی
بر این باور باشد که  هاییزمانممکن است در معلم (. 2441، و همکاران موران-؛ تجانن2447

ان برای انجام تکالیف یادگیری جدید به آموزدانش، اگر ویژهبه افتدمی اقاتفیادگیری سریع 
در یک موقعیت ممکن است در  خام شناختیمعرفتبنابراین، باورهای  .دانش قبلی مجهز باشند

 =شوند. به همین دلیل الزم است  پیشرفته شناختیمعرفتر جایگزین باورهای گبافتی دی
خود در نظر  هایپژوهشان را در معلم شناختیمعرفترهای ان بافت حاکم بر باوپژوهشگر

 3میل و می یگفتهبه  .استان با نیازهای ویژه آموزدانشعوامل بافتی کار با  یکی از این .بگیرند
 تریجدی هایدشواریو  هاچالشان دیگر با معلمبت به سان در مدارس استثنایی نمعلم( 2447)

 شدن ان ممکن است به دلیل مواجهمعلماین  گذارد. تاثیر ناهای آنبر باور تواندمیکه  اندمواجه
فقدان زمان کافی برای  و اوتیسم و فعالبیش، ذهنی توانکممعلول،  ،گراخاللان آموزدانشبا 

باورهای  ،بر این اساسند. تجربه کناسترس باالیی را  میزان انآموزدانش تکتکپرداختن به 
ان بر حسب اینکه به آموزش چه نوع معلمتدریس  خودکارآمدیو  شناختیمعرفت

انی که در معلم رسدمید. برای مثال، به نظر ممکن است متفاوت باش پردازندمیانی آموزدانش
 یادگیری هایناتوانینسبت به آنهایی که در مدارس  کنندمیذهنی تدریس  توانکممدارس 

 بنابراین، داشته باشند. تریپایین تدریس خودکارآمدیباورها و  هستند، تدریسمشغول به 
 :بودزیر  هایپرسشگویی به به دنبال پاسخپژوهش حاضر 

                                                 
1. Kember 

2. Lim & Chai 

3. Male & May 
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  نیاز  باان آموزدانش معلمانتدریس  خودکارآمدیو  شناختیمعرفتآیا بین باورهای
 ؟ویژه رابطه وجود دارد

  معلمانتدریس  خودکارآمدی بینیپیشدر  شناختیمعرفتآیا ابعاد باورهای 
 د؟نقش معناداری دار نیاز ویژه باان وزآمدانش

  ؟تفاوت وجود داردنیاز ویژه  باان آموزدانش معلمان شناختیمعرفتباورهای آیا بین 

  ؟تفاوت وجود داردنیاز ویژه  باان آموزدانش معلمانتدریس  خودکارآمدیآیا بین 

 روش

شاغل  انمعلمل تمامی شام جامعه پژوهش .بود همبستگی توصیفی از نوعروش پژوهش حاضر 
گروه  سهدر  42-41در سال تحصیلی شهرستان یزد  ان با نیازهای ویژهآموزدانشدر مدارس 

 به علت .نفر بودند 19که تعداد  یادگیری هایناتوانی ناشنوا و-، نابیناذهنی توانکممعلمان 
به  .کردندشرکت  پژوهشدر نمونه گروه  به عنوان انمعلماین محدود بودن تعداد جامعه تمامی 

( و مقیاس 1004) 2شناختی بایلسنامه باورهای معرفتپرسشاز  هاداده آوریجمع منظور
(استفاده شد که شرح هر یک از این ابزارها در ادامه آورده 1001)بندورا،  1خودکارآمدی معلم

 .شودمی
پرسشنامه که از  دارد سوال 39 این پرسشنامه: بایلس شناختیمعرفتباورهای پرسشنامه 

است. این ابزار جهت سنجش چهار باور  شده( اقتباس 2443شومر ) شناختیمعرفتباورهای 
طراحی شده  -ساختار دانش، ثبات دانش، سرعت یادگیری و توانایی یادگیری -شناختیمعرفت

و نیمی دیگر  آموزدانشباورهای مثبت  دهندهنشاناین پرسشنامه های سوالاست. نیمی از 
از پایایی و روایی سازه مناسب  که این ابزار انددادهنشان  هاپژوهش .استاورهای خام نشانگر ب

آلفای  این پرسشنامه با روشپایایی . (2342 ؛ برزگر،1004)بایلس،  و کافی برخوردار است
( پس 1004. بایلس )(2447)شومر،  گزارش شده است 17/0کرونباخ برای فرم اصلی پرسشنامه 

گزارش  14/0تا  19/0پایایی هر کدام از عوامل را در دامنه  شومرپرسشنامه  در تجدیدنظراز 

                                                 
1. Bayless 

2. Bandura's Teacher Self-efficacy Scale 
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آمد.  به دست 41/0آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با  پژوهش حاضردر است.  کرده
ذاتی تلقی کردن توانایی، –همچنین، ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد چهارگانه این مقیاس 

به ترتیب برابر با  -و مطلق دانستن دانش گیری، ساده دانستن دانشسریع دانستن فرایند یاد
 هالفهمو درونیآمد که معرف سطح قابل قبولی از ثبات  به دست 15/0و  13/0، 12/0، 71/0

ی( انجام شد. تاییدساختار عاملی این ابزار با استفاده از روش روایی سازه )تحلیل عاملی  .است
ی نشان تاییدآمده در تحلیل عاملی  به دستیی برازشِ الگوی ارائه شده از نیکو هایشاخص
 ها دارد.با داده عاملی برازش قابل قبول 9ساختار  داد این

 که است و هفت خرده مقیاس سوال 30این مقیاس دارای : تدریس خودکارآمدیمقیاس 
ر مدی دآمدرسه، کارآمدی در دستیابی به منابع مدرسه، کار گیریتصمیمکارآمدی در 

آمدی در کار ،ترغیب والدین به همکاریآموزش، کارآمدی در برقراری نظم، کارآمدی در 
 روایی .سنجدمیمدی در ایجاد جو مثبت در مدرسه را آمدرسه و کار کسب همکاری جامعه و

 تاییدو پایایی این پرسشنامه در چندین پژوهش  ی(تاییدسازه )به روش تحلیل عاملی اکتشافی و 
پایایی  (.2342، ؛ زارع2340، بافقی؛ رنجبر1004، 1007، 2الویک و اسکالویکاسکاست ) شده

تا  77/0آن بین  هایمقیاسو برای زیر  11/0آلفای کرونباخ برای فرم اصلی پرسشنامه  با روش
در پژوهش حاضر پایایی این ( گزارش شده است. 1004توسط اسکالویک و اسکالویک ) 42/0

 49/0مقیاس  ضرایب آلفای کرونباخ برای کلونباخ محاسبه شد که پرسشنامه به شیوه آلفای کر
همچنین، ساختار عاملی این ابزار  آمد. به دست 11/0تا  79/0آن بین  هایمقیاسبرای خرده  و

ارائه شده از  هایشاخصی( انجام شد. تاییدبا استفاده از روش روایی سازه )تحلیل عاملی 
 عاملی 7ی نشان داد این ساختار تاییددر تحلیل عاملی  آمده به دستنیکویی برازشِ الگوی 

 ها دارد.رازش قابل قبولی با دادهب از پرسشنامه مربوط 14و  15 هایمادهپس از حذف 
و دریافت مجوز از سازمان آموزش و پرورش استثنایی شهرستان  هاابزار سازیآمادهاز  پس

ان معلمدر اختیار  هاپرسشنامه مراجعه شد. سپسان با نیاز ویژه آموزدانشیزد به مدارس ابتدایی 

                                                 
1. Skaalvik & Skaalvik 
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و  هادادهپاسخ دهند. در نهایت، پس از گردآوری  آنها بهقرار گرفت و از آنها خواسته شد که 
 .تجزیه و تحلیل شد spssآماری  افزارنرمبا استفاده از ورود آنها به رایانه 

 نتایج

ان معلم خودکارآمدیو  شناختیمعرفتاورهای ب رابطه تعییناول پژوهش حاضر به  پرسش
. به همین منظور ابتدا ضرایب همبستگی پیرسون بودان دارای نیاز ویژه مربوط آموزدانش

و  شناختیمعرفتمتغیرهای باورهای بین  دهدمینشان  2 که جدول گونههمانمحاسبه شد. 
هر چه  کهطوریبهود دارد. ان استثنایی رابطه معکوس و معنادار وجمعلمتدریس  خودکارآمدی

 ترپایینتدریس  خودکارآمدیباالتر باشد نمرات  )خام( شناختیمعرفتباورهای نمرات در 
است. همچنین، نتایج این جدول گویای آن است که بین هر یک از ابعاد مختلف باورهای 

معنادار تدریس رابطه معکوس و  خودکارآمدیبا  ،سریع بودن یادگیری جزبه ،شناختیمعرفت
 وجود دارد.

 پژوهش. ماتریس همبستگی بین متغیرهای 1جدول 

 1 5 9 3 21 متغیرها
تدریس یخودکارآمد .2  -      
شناختیمعرفت. باورهای 1  **35/0- -     
توانایی دانستن. ذاتی 3  **35/0- **12/0 -    

ادگیریفرایند ی دانستن. سریع 9  23/0- **72/0 **91/0 -   
دانش دانستن. ساده 5  **39/0- **79/0 **51/0 **92/0 -  

 - 95/0** 95/0** 31/0** 11/0** -14/0** دانش . مطلق دانستن1

10/1<P** 
 خودکارآمدی بینیپیشدر  شناختیمعرفتکه آیا ابعاد باورهای  پرسش دومبرای پاسخ به 

 9با حضور  ورودتحلیل رگرسیون چندگانه به روش ان نقش معناداری دارند از معلمتدریس 
 بینپیشمتغیرهای  دهندمینشان  3و  1که جداول چنان استفاده شد. شناختیمعرفتبعد باورهای 

ذاتی ، ابعادو از بین کلیه  کنندمیرا تبیین  تدریس خودکارآمدیدرصد از واریانس متغیر  21
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 هایکننده بینیشپیبهترین ساده دانستن دانش به ترتیب  مطلق دانستن دانش و، دانستن توانایی
 .هستند انمعلمتدریس  خودکارآمدی

تحصیلی تقلب بینیپیشنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه جهت  .2جدول 
سطح معناداریضریب تعیینضریب همبستگیمدل

291/0 21/031/9 003/0

 بینپیشبرای متغیرهای  tضرایب بتا و آزمون معناداری  .3جدول 
ضرایب متغیر

بتا
ح معناداریسط

002/0-31/9-11/0ذاتی دانستن توانایی
031/0-11/1-23/0ساده دانستن دانش

24/0-32/2-01/0سریع دانستن فرایند یادگیری
002/0-15/3-29/0مطلق دانستن دانش

 تقلب بینیپیشدر تبیین و  شناختیمعرفتابعاد باورهای که  دهدمیجهت ضرایب بتا نشان 
 د.نقش دار منفی صورتبهتحصیلی 

ان با آموزدانشان معلم شناختیمعرفتبین باورهای  آیاسوم که  سوالپاسخ به  منظوربه
برای   Fآزموننتایج  استفاده شد. راههیکتحلیل واریانس از  تفاوت وجود دارد نیازهای ویژه

در  مختلفشی آموز هایگروهان در معلم شناختیمعرفتباورهای  هاینمرهمقایسه میانگین 
نتایج آزمون لوین ، جدولاین آمده در  به دستبا توجه به نتایج است.  گزارش شده 9جدول 

 شده است. تاییدسه گروه  هایواریانسمبنی بر برابری 
  هاگروهبرای بررسی تفاوت میانگین  راههیکنتایج آزمون تحلیل واریانس . 4جدول 

 شناختیمعرفتدر باورهای 
منابع 
 تغییر

مجموع  نیزمون لوآ
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین مجموع 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

مجذور اتای 
 F P تفکیکی

 هاگروه
31/0 12/0 

71/3217 1 11/2133 11/22 002/0 13/0 

    91/237 12 19/22235 خطا
     19 51/29903 کل
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 ترکوچک Fعناداری مرتبط با مقدار سطح م مقدار دهدمینشان  9نتایج جدول که  طوهمان
از لحاظ آماری معنادار  هامیانگینتفاوت بین بر این اساس  است( 05/0از خطای مفروض )

استفاده شد که نتایج آن  تعقیبی شفه آزمون از هاگروهبررسی بیشتر تفاوت بین  منظوربه. است
 است. ارائه شده 5در جدول 

 تدریس خودکارآمدی تاثیران معلماز  زوجی سه گروه هایمقایسه .5جدول 
 سطح معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین هاگروه

 ذهنی توانکم
 ناشنوا-نابینا

70/41 

45/42 

75/1 25/3 22/0 

 ذهنی توانکم
 یادگیری هایناتوانی

70/41 

71/11 

49/25 92/1 002/0 

 ناشنوا -نابینا
 یادگیری هایناتوانی

45/42 

71/11 

24/4 19/1 004/0 

به غیر از مقایسه بین گروه  هامقایسه که تمامی دهدمینشان  5 جدول نتایج ارائه شده در
ان معلمکه  نشانگر این است یافته. این استناشنوا از لحاظ آماری معنادار -و نابینا ذهنی توانکم

یادگیری باورهای  هایناتوانیان گروه معلمناشنوا نسبت به -و نابینا ذهنی توانکمگروه 
 دارند تریناپخته شناختیمعرفت

با ان آموزدانشان معلمتدریس  خودکارآمدیآیا بین که  چهارم سوالپاسخ به  منظوربه 
برای   Fآزموننتایج استفاده شد.  راههیکاز تحلیل واریانس  نیازهای ویژه تفاوت وجود دارد

در آموزشی متفاوت  هایگروهان در علممتدریس  خودکارآمدی هاینمرهمقایسه میانگین 
نتایج آزمون لوین مبنی بر  آمده در این جدول، به دستبا توجه به نتایج آمده است.  1جدول 
 شده است. تاییدسه گروه  هایواریانسبرابری 

 تدریس خودکارآمدیدر  هاگروهبرای بررسی تفاوت میانگین  راههیکنتایج آزمون تحلیل واریانس  .6جدول 
منابع 
 تغییر

مجموع  نیآزمون لو
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین مجموع 
 F مجذورات

سطح 
 معناداری

مجذور اتای 
 F P تفکیکی

 هاگروه
11/0 51/0 

73/3145 1 11/2197 97/7 002/0 21/0 

    14/197 12 14/10030 خطا
     19 411207 کل
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از لحاظ آماری معنادار  هاگروهبین میانگین  تفاوت دهدمینشان  1که جدول  گونههمان
از آزمون تعقیبی  هاگروهبررسی بیشتر تفاوت بین  منظوربه. F](1و  12= )97/7و  P<02/0[ است
 آمده است. 7استفاده شد که نتایج آن در جدول  شفه

 تدریس خودکارآمدی تاثیرزوجی سه گروه از معلمان  هایمقایسه .7جدول 
 سطح معناداری خطای استاندارد تفاوت میانگین نمیانگی هاگروه

 ذهنی توانکم
 ناشنوا-نابینا

14/47 
15/207 

31/4- 21/9 04/0 

 ذهنی توانکم
 یادگیری هایناتوانی

14/47 

21/229 

11/21- 95/9 001/0 

 ناشنوا -نابینا
 یادگیری هایناتوانی

15/207 

21/229 

43/1- 24/5 29/0 

 

 هایناتوانیو  ذهنی توانکمتفاوت بین دو گروه صرفا  دهدمیان نش 7که جدول  گونههمان
 ذهنی توانکمان گروه معلمکه  دهدمی. این یافته نشان استیادگیری از لحاظ آماری معنادار 

 دارند. تریپایینتدریس  خودکارآمدییادگیری  هایناتوانیان گروه معلمنسبت به 

 بحث
ان معلمدر تدریس  خودکارآمدیو  شناختیمعرفتباورهای  رابطه تعیینبه پژوهش حاضر 

ذاتی - شناختیمعرفتسه باور نشان داد که  هایافتهان با نیازهای ویژه پرداخته است. آموزدانش
ان رابطه معلمتدریس  خودکارآمدیبودن توانایی، مطلق بودن دانش و ساده بودن دانش با 

نقش ان معلمتدریس  خودکارآمدی بینیپیشدر  ندتوانمیو  معکوس و معناداری دارند
دانش مطلق و ساده است و یادگیری به  اندعقیدهبر این  انی کهمعلمیعنی ؛ معناداری داشته باشند

ان با نیازهای ویژه آموزدانشدر تدریس  )باورهای خام( توانایی ذاتی همانند هوش وابسته است
و  دانش نسبی و پیچیده انی که معتقدندمعلم گر،از سویی دیکارآمدی پایینی دارند.  احساس

احساسِ لیاقت و  تدریس یزمینه(، در پیشرفته)باورهای  است تواناییِ یادگیری اکتسابی
آموزشی مناسب جهت ارتقاء از راهبردهای  و به احتمال زیاد کنندمیکارآمدی بیشتری 
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( است که بیان 1001شومر )دیدگاه ر ی بتایید یافته . اینکنندمیاستفاده  آموزاندانشیادگیری 
موارد  شومرد. لی بزرگساالن دارنقش مهمی در زندگی شغ شناختیمعرفتباورهای  کندمی

ر تفک عنوانبهسطح پایین  شناختیمعرفتکه در آن باورهای  هاییروشاز  گوناگونی
به عملکرد شغلی  توانندمی هاشیوهو اینکه این  کندمی، مطرح شوندمیظاهر  ناپذیرانعطاف

، پیشرفته شناختیمعرفتکه باورهای  کندمیسطح پایین بیانجامند. همچنین، شومر بیان 
ی هایافته. این یافته با کندمیآماده  شغلیبزرگساالن را برای حل مشکالت شخصی و 

فسون و چراو (، اال1021(، سوسو و گرای )1009(، الیوت )1020تمو و فیلیپو )وسریسک
باورهای  اندنشان داده( که 2340( و رنجبر )1020، تانیس و وانگ )(1003استرلی )(، 1001)

ان در مورد ماهیت دانش و توانایی یادگیری بر ترجیحات آموزشی و احساس کارآمدی معلم
در  هایافتهاین  تبیین رسدمیبه نظر د، هماهنگی دارد. گذارن تاثیرآنها در تدریس 

 عنوانبهرا  خودکارآمدی هایکنندهتعیینبندورا  نهفته باشد. 2یخودکارآمد هایکنندهتعیین
. اندوابستهبه سطوح انگیزش عملکرد شخصی تعریف کرده است که  خوداندیشی نسبت به

. این داندمی 1تاریخچه عملکرد فردرا  خودکارآمدی کنندهتعیین( مؤثرترین 2447بندورا )
یت موفقاست. زمانی که فرد در انجامِ تکالیف به یت در تکالیف مربوط موفقبه  کنندهتعیین

در انجام  طور مرتببرای مثال، زمانی که شخص به. یابدمیاحساس کارآمدی افزایش  رسدمی
شکست بخورد احساس  ؛ اما اگر مرتبایابدمیاو افزایش  خودکارآمدی شودمی موفقتکلیفی 

احساس قوی  یابدمییت دست وفقمبه  فردی که مرتبا. یابدمیدر او کاهش  خودکارآمدی
. این شخص شودمیو در برابر موانع کمتر دچار آشفتگی  آیدمی به وجوددر او  خودکارآمدی

 دارای انِمعلم هایویژگی رسدمیبه نظر  .دهدمیهرگونه شکستی را به فقدان تالش نسبت 
ان با نیازهای ویژه موزآدانشیت بیشتر آنها در تدریس موفقبه  پیشرفته شناختیمعرفتباورهای 

ی که بر این عقیده است توانایی کسب دانش و یادگیری تا حدود زیادی معلم. کندمیکمک 
در تدریس خود  ،آن را افزایش داد توانمیمحیط غنی و مناسب  سازیفراهماکتسابی است و با 
و  کندمیفاده گرا استیادگیری سازندهرویکردهای راهکارهای برگرفته از به احتمال زیاد از 

                                                 
1- self efficacy demenstrators 

2. performance accomplishment 
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تالش  و نیازمند برزمان ری تدریجی،، در نظر دارد که فرایند کسب دانش و یادگیهمچنین
 و دشونمیدلسرد و ناامید  آموزدانشمداوم است. چنین معلمی با مشاهده هرگونه شکست 

آموزشی  هایروشاز قبیل  را به عوامل بیرونی و درونی قابل کنترل هاشکست گونهاین
کاوش مناسب  هایمحیط سازیفراهمآموزشی و  هایروشو با تغییر  دهدمیسب نسبت نامنا

 گونهاین. در نهایت، سازدمیرا فراهم  هاشکستشرایط جبران  ،خاص انِآموزدانشبرای این 
 .منجر شودبه احساس کارآمدی بیشتر  تواندمیرفتارها 

نتایج  ،ان با نیازهای ویژهآموزانشدان معلم شناختیمعرفتدر زمینه تفاوت بین باورهای 
ان گروه معلمناشنوا نسبت به -و نابینا ذهنی توانکمان گروه معلمپژوهش حاضر نشان داد که 

ادگیری ی زمینهدر  هر چند .دارند تریناپخته شناختیمعرفتیادگیری باورهای  هایناتوانی
و مستقل  کلی شناختیمعرفتی باورهاکه  کنندمیتأکید  (1003)و همکارانش  آیکینز -شومر

 رسدمیی پژوهش حاضر به نظر هایافته ، با این حال بر اساساستعلمی  هایحوزهو  هارشتهاز 
ریس به عوامل موقعیتی تد حوزهدر  ویژهبهشغلی  هایمحیطدر  شناختیمعرفتکه باورهای 

لفولک هوی و هوی، موران، وو-؛ تجانن2447)میل و می،  هاپژوهشبرخی از  د.وابسته باش
ان دیگر معلممدارس استثنایی نسبت به  انمعلمکه  اندداده( نشان 2314، و خضری ، برزگر2441

 تاثیر ناروی باورهای آن تواندمیکه  ندهست مواجه تریجدی هایدشواریو  هاچالشبا 
 در یادگیری مداومی هاشکستبا شدن ان ممکن است به دلیل مواجه معلمبگذارد. این 

که یادگیری به میزان زیادی به هوش  برسند، به این نتیجه ذهنی توانکممعلول و ان آموزدانش
کار  استحسی یا ذهنی  هایمعلولیتی دارای آموزدانشارثی وابسته است و اگر  هایقابلیتو 

 برای یادگیری او انجام داد. توانمیچندانی ن
ان آموزدانشان معلمتدریس  دکارآمدیخوتفاوت بین  تعیینحاضر  پژوهشدیگر  یزمینه

ان معلمدر تدریس  خودکارآمدینشان داد  در این زمینه نتایج پژوهشبا نیازهای ویژه بود. 
ی تاییدنتیجه این . است ترپایینیادگیری  هایناتوانیان گروه معلمنسبت به  ذهنی توانکمگروه 

و  خودکارآمدی آیندپیش ،جتماعیتجارب ا کندمی( است که بیان 1002بندورا ) ینظریهبر 
از  خودکارآمدی بر اساس نظریه بندورا انتظارهای. است افراد خودکارآمدیمیزان  تعیین کننده

تاریخچه عملکرد فرد، تجارب جانشینی، ترغیب کالمی و -چهار منبع اساسی اطالعات 
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 ذهنی توانکمان زآمودانشکه در کار با  رسدمی. به نظر شوندمی ناشی -جسمانی هاینشانه
با تاریخچه شکست بیشتری همراه  معلمدارند  یادگیری هایناتوانیانی که آموزدانشنسبت به 

در امر یادگیری  توانندمیهمکارانش نیز چندان نکه  کندمیمشاهده بیشتر  معلم همچنین،است. 
ان معلم ،ردیگ یاز سوییت کسب کنند )تجارب جانشینی(. موفق ذهنی توانکمان آموزدانش
از قبیل تعارض نقش و شرایط  گوناگونی زایاسترس عواملدر مدرسه با  ذهنی توانکمگروه 

نامطلوبی شامل  هایمنجر به هیجان دتوانمیکه این منابع  شوندمیروبرو  نامطلوبکاری 
 وانعنبه تواندمی هان هیجانایان شود. در نهایت معلماسترس، اضطراب، تنش و ناراحتی در این 

در این زمینه  جسمانی(. هاینشانهدر نظر گرفته شود ) معلمپایین  خودکارآمدیشاهدی برای 
 خودکارآمدیکه  کندمیبیان ( 1007موران و وولفولک هوی، -، به نقل تجانن2411) 2اسمیلی

 وابسته است. کندمیبه میزان استرسی که در تدریس تجربه  معلم
و کاربرد راهبردهای  شناختیمعرفترشد باورهای  ی حاصل از این پژوهش برهایافته

 خصوصبه با نیازهای ویژه،ان آموزدانشان معلمتدریس  خودکارآمدیمناسب جهت ارتقاء 
تجارب جانشینی  سازیفراهمبا  شودمیپیشنهاد  کید دارد.، تاذهنی توانکمان گروه معلم

مناسب تدریس  هایروشودهی الگ مثبت در لحظه تدریس، های، ایجاد هیجانآمیزموفقیت
ان معلمبرای  ویژهبهکالمی  هایتشویقو  هاترغیبکاربرد  مد وآان کارمعلمتوسط  ویژهبه

مدی فراهم آبستر مناسبی برای ارتقاء باورهای سالم و احساس کار ،ذهنی توانکمان آموزدانش
ج آن را با نتای پذیریتعمیمپژوهش حاضر  شناختیروش هایمحدودیتبرخی از . شود

ان مدارس استثنایی و مراکز معلماین پژوهش در مورد از جمله  ؛کندمیمحدودیت مواجه 
 هایموقعیتاختالل یادگیری شهرستان یزد بود. به دلیل حجم اندک این جامعه تعمیم نتایج به 

 ان مدارسمعلمان مدارس استثنایی با معلمعدم مقایسه آموزشی دیگر با محدودیت همراه است. 
از  صرفاهمچنین، برای سنجش متغیرها دیگر پژوهش حاضر است.  هایمحدودیتاز عادی 

دهی به جای بررسی رفتار . استفاده از ابزارهای خودگزارشپرسشنامه استفاده شده استابزار 
اجتماعی و  تاییدی مبتنی بر کسب هاشیوهرا به استفاده از  کنندگانشرکتواقعی ممکن است 

                                                 
1. Smylie 
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این موارد مورد  آینده هایپژوهشدر  شودمیپیشنهاد ، بنابراین امی ترغیب کند.اجتناب از بدن
 قرار گیرد. توجه

 منابع
، ادراک از محیط یادگیری شناختیمعرفتباورهای  مدل یابی روابط بین(. 2342) برزگر، ک.

 انِآموزدانش شیمی عملکردِسازنده گرا، راهبردهای انگیزشی و شناختیِ سطح باال با 
 . رساله دکتری، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه عالمه طباطبایی.قطع دبیرستانم

 منبع شخصیت نوروتیک، الف، تیپ رفتار بین (. رابطه2314خضری، ح. ) و ؛برزگر، ک

یزد.  مراکز استثنایی انمعلم شغلی استرس با مدرسه بر حاکم جو و بیرونی کنترل
 .14-11، 2شماره  یازدهم، سال ،ییاستثنا کودکان ایرانی فصلنامه

ان معلمتدریس با استرس شغلی  خودکارآمدیبین  رابطهبررسی (. 2342).، ش بزارع 
کارشناسی، گروه علوم  نامهپایان. 40-42کودکان استثنایی شهرستان یزد در سال تحصیلی 

 تربیتی و روانشناسی، دانشگاه یزد.
ان معلم خودکارآمدیو  شناختیمعرفت ن باورهایبی رابطهبررسی (. 2340) بافقی، س.رنجبر
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