
 

 نابینا و بیهای خودکارآمدپنداری بین نوجوانان پسر کممقایسه مؤلفه

 2پرویز شریفی درآمدی ،1رضا احمدی

  92/10/15تاریخ پذیرش: 92/9/25تاریخ دریافت: 

 چکیده

روش  .و بینـا بـود   ینـا بکـم  خودکارآمدپنـداری بـین نوجوانـان پسـر     یهامؤلفه هدف پژوهش حاضر مقایسۀ
دوم راهنمـایی   و بینـای سـال   ینـا بکـم آماری شامل کلیۀ نوجوانان  بود. جامعۀای  مقایسه-پژوهش از نوع علی

پسـر   آموزدانشنفر  51و آموز پسر بینا دانش نفر 31) نفر 21موردنظر تهران بود. حجم نمونۀ  تحصیلی شهر
گیـری تصـادفی سـاده    و روش نمونـه  ینابکم آموزاندانشبرای  در دسترسگیری بینا( بود. از روش نمونهکم
اسـتفاده گردیـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ایـن         جـوار هـم بینا از یک مدرسه راهنمایی  آموزاندانشبرای 

انـد.  اجتمـاعی همتاسـازی شـده    -متغیرهای جنسیت، سن و وضعیت اقتصـادی  بر اساسها پژوهش آزمودنی
 گروهـی اجـرا شـد.    صـورت بهدر این پژوهش پرسشنامۀ خودکارآمدپنداری بندورا بود و  مورداستفادهابزار 

در هـای پـژوهش نشـان داد کـه     یافته است. شده استفادهمستقل  t پژوهش از آزمون هاییهفرضبرای بررسی 
بـرآوردن  "،"برنامـه فـوق  هـای یـت فعال"،"یدهـ خـودنظم  یقاز طریادگیری "،"موفقیت تحصیلی"های مؤلفه

پسـرکم بینـا    آمـوزان دانـش  و آمـوزان پسـر بینـا    دانـش بـین  در "انگیزشی یدهخودنظم"،"انتظارات دیگران
 "اسـتحکام خـود  "در مؤلفـۀ   یخودکارآمدپنـدار . همچنین میزان ) p<16/1(وجود دارد دارییمعنتفاوت 
بنـابر نتـایج حاصـله، میـزان      (.p>12/1) وجـود نـدارد   یمعنـادار و بینـا تفـاوت    ینابکمپسر  آموزاندانشبین 

پیشـنهاد   بنـابراین پسـرکم بینـا بیشـتر اسـت.      آموزاندانشپسر بینا نسبت به  آموزاندانشخودکارآمدپنداری 
انتقـال   یبرمبنـا رفتاری مناسب  امر آموزش از طریق ارائه الگوهای اندرکاراندستمعلمین، اولیاء و  شودیم

اجتمـاعی   یهـا فرصت شودیمعمل کنند. همچنین پیشنهاد  ینابکماحساس خودکارآمدپنداری در نوجوانان 
 گیزش درونی در آنها فراهم گردد.جهت افزایش توانمندی و رشد ان ینابکم آموزاندانشکافی برای 

 .، بیناینابکمخودکارآمدپنداری،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

برای آنکه در مدرسـه عملکـرد    آموزاندانشآمده است که  به وجود نظراتفاقامروزه این 

 ؛ بـه نقـل از  5،5115شـانک  و 6شـناختی دارنـد )پنتـریچ    یهـا مهـارت خوبی داشته باشند نیاز به 

شـناختی   یهـا مؤلفـه یکـی از  « 3خودکارآمدپنـداری » دانیمیمکه  طورهمان. (6391منصوری،

بـا   آمـوزان دانـش کـه   انـد داده. تحقیقـات نشـان   گـذارد یمـ است کـه بـر عملکـرد فـرد تـأثیر      

و در انجـام تکـالیف    شوندیمفراشناختی درگیر  صورتبهخودکارآمدپنداری باال در تکالیف 

؛ شـانک،  6891، 4)پاجـارس  کننـد یمـ یـت را از آن خـود   موفقسرانجام خود پایداری دارند و 

 هـای ییتوانـا (. خودکارآمدپنـداری اطمینـان بـه    2،6881دی گروت ؛ به نقل از پنتریچ و6892

و بنابراین بر عملکرد واقعی افراد، هیجانـات،   هاستیتفعالخود در کنترل افکار، احساسات و 

مـؤثر اسـت    ،کنـد یمـ فعالیـت   یـک  انتخاب افراد و سرانجام میزان تالشی که شـخص صـرف  

یـک ویژگـی    عنوانبه(. خودکارآمدپنداری 5113، 8، ویلهیلمینا9سیونی ،7، ماریوس 1)میلتیادو

و تحصـیلی   هـای یـت موقعو بنـابراین در   شـود یمـ کننـده در نظـر گرفتـه     بینـی یشپـ شخصیتی 

و  61تکــینقــرار گیــرد )وی مورداســتفادهکننــده  بینــییشپــعامــل  عنــوانبــهبایســتی  یآموزشــ

(. باورهـای خودکارآمـدی اسـتانداردهای شخصـی، سـطوح عـاطفی و تـأثیرات        66،6872بری

(. 6394؛ بـه نقـل از مقصـودی،    5115)پاجـارس،  دهنـد یمخودگردان را تحت تأثیر خود قرار 

هرچقدر احساس خودکارایی در فرد بیشتر باشد، تالش و پافشـاری بیشـتری بـرای انجـام کـار      

میـزان تـنش و اضـطراب نیـز کاسـته خواهـد شـد )پاجـارس و میلـر،           ینهمچنخواهد داشت و 
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 را نـابود انگیـزش   توانـد یمـ (. خودکارآمدپنـداری پـایین نیـز    6394خاطری،  ؛ به نقل از6887

شناختی تداخل نمایـد و تـأثیر نـامطلوبی بـر سـالمتی       هایییتواناسازد، آرزوها را کم کند، با 

ــولتز  ــذارد )شـ ــمی بگـ ــ6جسـ ــ ۀ، ترجمـ ــاوت. (6377،یدمحمدیسـ ــاقضـ ــه  یهـ ــوط بـ مربـ

 ایویـژه خودکارآمدپنداری به دلیل نقش مهمی که در رشد انگیزش درونـی دارد، از اهمیـت   

 هـای یـت موقعبرخوردار است. از سوی دیگر تعیین نقش خودکارآمدپنداری در کنـار آمـدن بـا    

وردار از حساسـیت خاصـی برخـ    ینـا بکـم  آمـوزان دانـش  خصوصبه  آموزاندانشفشارزا در بین 

 ینـا بکـم است. باورهای خودکارآمدی بر سطح موفقیت افراد نیز تأثیر دارد. با توجه به اینکه افـراد  

، ایـن سـؤال مطـرح    شـوند یمـ در زندگی شخصی و اجتمـاعی بـا کمبودهـا و مشـکالتی موجـه      

 ؟یناستبکمکه آیا این مسائل و مشکالت مانعی در جهت کارایی و کفایت افراد  شودیم

 است که به همه سـطوح کاسـتی بینـایی اشـاره دارد.     شدهیرفتهپذایی یک اصطالح بین آسیب

انجـام بعضـی کارهـا را مشـکل یـا       توانـد یمنیست. کاهش بینایی  کامل معادل نابینایی آسیباین 

با یک برچسب مطلـق قضـاوت    توانینمبینایی  آسیب دارای افراد ۀغیرممکن سازد. در مورد هم

واقعیـت   (.5116، 5)میلـر  شودیمو نیازهای بسیار متفاوتی دیده  هاییتواناه کرد. در میان این گرو

خـود حـدی از معلولیـت اسـت و آن عـدم دیـدن        یِاین است که کم بینایی به خـود یر انکارناپذ

رفتاری و اسـتقالل   ازنظر با نیاز ویژهدر مقایسه با دیگر افراد  ینایانبکمکامل ظواهر طبیعت است. 

افـراد بـا نیازهـای ویـژه     برخـی دیگـر از    بـرخالف  ینایـان بکـم  .ترندیکنزدبهنجار  فردی به افراد

دارنـد و   عـادی فردی مستقل و بهنجار رفتار شود. بسیاری از آنان رفتـاری   عنوانبهبا آنان  اندیلما

که فقـط بـه خـود     اندیلما مجموع درداشته باشند.  عادیدوست دارند دیگران نیز با آنها رفتاری 

باشند و جز در مواردی کـه بـه همکـاری و مسـاعدت دیگـران نیـاز دارنـد، بیشـتر تـرجیح           متکی

و به زنـدگی هـر چـه     گذارندیمزندگی کنند، به احساس دیگران احترام  و آزادمستقل  دهندیم

بنـابراین مشـکل بینـایی     .(6396)خواجـه حسـینی،   ورزنـد یمـ نزدیکتر با سایر افراد جامعـه عشـق   

کـه در   یناسـت بکـم نگـرش فـرد    شخصـیت نـدارد، بلکـه    یـری گشـکل در  نقشـی  خـود یخودبه
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 .گذاردیمشخصیت او تأثیر  یریگشکل

یـا کتـب    هـا طـرح حـروف را بخواننـد، امـا نیازمنـد      توانندیمافرادی هستند که  ینایانبکم

بـا   ویـژه افـراد   ینایانبکم(. 6379شریفی درآمدی،هستند )چاپی با حروف درشت  شدهاصالح

هسـتند. در اغلـب مـوارد حتـی دوسـتان و اقـوام        فـرد منحصربهی بسیار ویژه و مشکالت نیازها

بهتـر   ینـا بفـرد کـم  که  معتقدندو  اندمواجهنیز در درک وضعیت آنان با مشکالتی  ینابکمافراد 

نـامنی  بـرود )  طرفو آن طرفینا یخوببهزیرا قادر است ؛ ببیند تواندیم، کندیمادعا  ازآنچه

در زندگی شخصی و اجتماعی با کمبودهـای بسـیاری مواجـه     ینابکم افراد(. 6396ن،و همکارا

ارتباطـات اجتمـاعی، کمبـود تفـریح، فقـدان احسـاس امنیـت مـالی، کمبـود           کمبود :شوندیم

 آن کمبودهاست. ۀازجملشغلی، کمبود استقالل شخصی و...  یهافرصت

نوجوانی بـه شـمار    ۀشد روانی دورمراحل ر ترینیاساسیکی از  عنوانبهتشکیل هویت که 

. نوجوانانی که از ابتـدا نابینـا   شان استآسیببینایی متأثر از آسیب  ، در نوجوانان دارایآیدیم

هسـتند   ینـا بکـم اجتماعی هستند، اما کسانی کـه   یهامهارت ۀدارای مشکالتی در حیط اندبوده

بـرای   ینابکماز خود نشان دهند. فرد است به علت فشار اجتماعی عملکردی شبیه به بینایان  ممکن

 توانـد یمـ  یراحتـ  بـه کـه   کنـد یمـ ضعف خود را انکار کرده و وانمود  ،اینکه کنار گذاشته نشود

 درببیند. در همین روند ممکن است برای خود هویتی بسازد که قادر بـه ایفـای نقـش آن نباشـد،     

منفـی   ۀعوارض این خـود پنـدار   ماند. خواهد جابهمنفی در او  ۀبرای همیشه یک خود پندار یجهنت

وارن وکوکـون   پـژوهش نتـایج   .(5115، 6هویج گورتاست )اضطراب  روانی و یهاتنشبروز 

نابینا اسـت. افـراد    از افرادبیش  ینابکمکه مشکالت سازشی و نگرشی افراد  دهدنشان می( 6874)

 ،در اطراف حرکـت کننـد   یراحتبهنیست که بتوانند  قدرآنبه این دلیل که میزان دیدشان  ینابکم

ــزان  ــاممی ــانیناک ــدم،       ش ــلی مق ــینی و تفض ــل از حس ــه نق ــت )ب ــراد نابیناس ــیش از اف (. 6391ب

شـناختی، اجتمـاعی، زیسـتی و حرکتـی      هـای یژگـی و( در بررسـی مقایسـه   6397)عضدالملکی، 

ان عـادی و  بینایی، شنوایی و عادی در شهر تهران به این نتیجه رسید که کودکـ  آسیبکودکان با 

 پـژوهش خودکارآمدپنـداری در سـطح بـاالتری نسـبت بـه کودکـان نابینـا هسـتند.          ازنظـر ناشنوا 

                                                                                                           
1. Huijgevoort 
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( حـاکی از خـود   6371و امامی پـور )  تریینپا( حاکی از سازگاری اجتماعی 6371مهر )خجسته

پژوهشـی   درمهر . خستهباشدیمبینایی  آسیبافراد دچار  تریینپا نفسعزتو  تریفضع پندارۀ

پی این پرسش که آیـا بـین نوجوانـان     در شخصیتی نوجوانان نابینا، هاییژگیو ۀمقایسا عنوان ب

شخصی و اجتماعی تفاوت وجود دارد به این نتیجـه رسـید کـه     یهاسازش لحاظ از نابینا و بینا

وجـود   دارییمعنـ  یهاتفاوتشخصی و اجتماعی  یهاسازش ازلحاظبین نوجوانان نابینا و بینا 

و  یرترنـد ناپذانعطـاف بیشـتری مواجـه هسـتند و     مراتببهافراد نابینا با مشکالت سازشی  دارد و

. باشـند یمـ تری مواجـه  بیشجنسی با مشکالت  و سازگاری عاطفی، اجتماعی، بهداشتی ازلحاظ

که چون کودکـان نابینـا تصـاویر ذهنـی خـود را از طریـق لمـس         شودیمدر این پژوهش بیان 

 در آنان بسیار کند است. ییخودشکوفاابراین آهنگ ، بنکنندیمکردن درک 

مناسـب و بـه همـراه وسـایلی کـه کیفیـت       تحـرک   و یابیجهتامروزه به کمک آموزش 

به دنیای اطـراف آسـان شـده و امکـان اسـتقالل       ینابکم، دسترسی فرد بخشدیمبینایی را بهبود 

و هـای یـاد شـده    پـژوهش بـه  (. بـا توجـه   6396نامنی و همکاران،دارد )بیشتری برای او وجود 

ــین  یهــامؤلفــه یســۀاز مقاحاضــر کــه عبــارت اســت   پــژوهشهــدف  خودکارآمدپنــداری ب

پسرکم بینا و بینای پایۀ دوم راهنمای تحصیلی، فرضیه زیـر قابـل تـدوین و تأمـل      آموزاندانش

 .باشدیم

 اوت دارد.و بینا تف ینابکمپسر  آموزاندانش: میزان خودکارآمدپنداری بین پژوهشفرضیه 

 روش

ــود اییســهمقا -ایــن پــژوهش از نــوع علــی ــایــن پــژوهش شــامل آمــاری  ۀ. جامعــب  ۀکلی

نفـر   21نمونـه   حجـم  .بود  و بینای سال دوم راهنمایی تحصیلی شهر تهران ینابکم آموزاندانش

راهنمـایی از   دوم ۀپایـ  ینـای بکـم پسـر   آمـوز دانـش نفـر   51پسر بینا و  آموزدانشنفر  31شامل 

روش  از .اشـتغال داشـاند   تحصـیل  بـه   97-99که در سال تحصـیلی   بودند س شهر تهرانمدار

گیری تصـادفی سـاده بـرای    روش نمونه از و ینابکمآموزان برای دانش در دسترسگیری نمونه

 بـر اسـاس  هـا  . الزم به ذکر اسـت کـه در ایـن پـژوهش آزمـودنی     شدآموزان بینا استفاده دانش
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 شدند.اجتماعی همتاسازی  -وضعیت اقتصادیمتغیرهای جنسیت، سن و 

کـه   یاپرسشنامهابزار اصلی در پژوهش حاضر پرسشنامه خودکارآمدپنداری بندورا است. 

بـه شـیوه    سـؤال  22گـزاره )  45بندورا برای سنجش خودکارآمدپنداری سـاخته اسـت، شـامل    

 انـد عبـارت  این شـش زمینـه   .سنجدیمکه خودکارآمدپنداری را در شش زمینه  ( استلیکرت

بـرآوردن   ،برنامـه فـوق  هـای یـت فعال ،یدهـ خودنظمیادگیری از طریق  موفقیت تحصیلی،از: 

کـه   شودیم خاطرنشانابتدا  روینازا انگیزشی. یدهخودنظماستحکام خود، انتظارات دیگران، 

جمـع   بـاهم آن زمینـه   یهـا گـزاره برای به دست آوردن نمرات در هر زمینه، نمرات مربوط به 

، آمـده دسـت بـه نمرات شـش زمینـه    کردنجمعنمرات فرد در هر زمینه با  ۀ. از محاسبشوندیم

 .آیدیمخودکارآمدپنداری کلی فرد به دست  ۀنمر

( از 6393ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه خودکارآمدپنداری بنـدورا توسـط مرتضـوی )   

ر تحقیقـی کـه توسـط    و نیـز د  باشـد یمـ  85/1 شـده محاسبه( n=982ایرانی ) یهادادهمجموع 

( از 6393روایی آزمون توسـط مرتضـوی )   .باشدیم 83/1است  شده( گزارش6394خاکسار )

فارسی بـه انگلیسـی    ۀدبیرستانی و ترجم آموزاندانشنفر از  811 یهادادهطریق تحلیل عوامل 

ز کـاربرد ایـن ابـزار قبـل از انجـام تحقیـق حاضـر روی تعـدادی ا         .است قرارگرفتهمورد تأیید 

 ؛6391اصـغری،  ازجملـه محققین )نابینا و ناشنوا مورد تأیید  ازجملهمختلف استثنایی  یهاگروه

 است. گرفتهانجام( 6397،عضدالملکی

ها به این صورت انجام گرفت که ابتدا پس از اخذ معرفـی نامـۀ الزم بـرای    گردآوری داده

 97 مهرماهعلوم تربیتی، در و  یشناسروانشهر تهران از سوی دانشکدۀ  وپرورشآموزشادارۀ 

و  2اسـتثنایی منطقـۀ    وپـرورش آموزشالزم را برای ادارۀ  هاینامهیمعرفبه این اداره مراجعه و 

بـا مدرسـۀ نابینایـان محبـی اسـت، اخـذ        جوارهمهمچنین مدرسۀ راهنمایی عادی محمدی که 

بـه مدرسـۀ نابینایـان     2اسـتثنایی منطقـۀ    وپرورشآموزشاز سوی ادارۀ  97گردید. در آبان ماه 

آمـوز  نفر دانـش  51محبی تعداد  الزم با مدیر مدرسۀ هاییهماهنگو پس از  شدهیمعرفمحبی 

ایــن  ینبــ درشــتپرسشــنامه بــا فونــت  51ســال دوم راهنمــایی معرفــی شــد ســپس  ینــایبکــم

ــش ــد.    دان ــه پخــش گردی ــن مدرس ــات ای ــالن امتحان ــوزان در س ــرای آم ــنامه روی  اج پرسش
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بـه مدرسـۀ راهنمـایی عـادی      ازآن بعـد به اتمام رسید. چند روز  روزهیک ینابمک آموزاندانش

بینـای   آمـوز دانـش نفر  31الزم با مدیر مدرسه، تعداد  هاییهماهنگمحمدی مراجعه و پس از 

بـین ایـن    هـا نامـه پرسـش سال دوم راهنمایی بـه شـیوۀ تصـادفی سـاده انتخـاب شـدند و سـپس        

بینـا کـار بـا سـرعت بیشـتری انجـام        آمـوزان دانـش در مـورد   پخش گردید. البته آموزاندانش

 گرفت.

 نتایج

 :هادادهبررسی توصیفی 
 

خودکارآمدپنداری  یهامؤلفهپراکندگی در  یهاشاخصمرکزی و  یهاشاخص .1جدول

 نمونه پژوهش ینایبکمبینا و  آموزاندانشدر
 

هـای  هـای مرکـزی و شـاخص   ص، شـاخ کنیـد یمـ مشـاهده   6کـه در جـدول    طورهمان

بینای نمونـه پـژوهش بـه ایـن      آموزاندانشخودکارآمدپنداری در  یهامؤلفهپراکندگی در 

هاگروه

 
 تعداد

() 

 میانگین

(X)

واریانس 
(2S)

انحراف 

 (معیار)

کوچکترین 

مقدار 

(Min)

بزرگترین 

مقدار 

(Max)

بینا

3133/4651/4329/15748موفقیت تحصیلی

3117/2761/9253/83175طریقخودنظم دهیازیادگیری

3197/3838/7526/95222فعالیت های فوق برنامه

3197/5552/6113/46159برآوردن انتظارات دیگران

3197/5517/5571/4859استحکام خود

3113/3511/3852/16241خودنظم دهی انگیزشی

3113/56122/84376/31646521مجموع

کم بینا

5162/3153/8196/86547موفقیت تحصیلی

51413/64211/655213یادگیری از طریق خودنظم دهی

5162/331/8627/86124ی فوق برنامهفعالیت ها

5152/6864/6839/46152برآوردن انتظارات دیگران

5151/5674/6756/46359استحکام خود

5162/5738/3379/26231خودنظم دهیانگیزشی

518/6716/63524/31617545مجموع

 

 مؤلفه ها 

شاخصهای 

 آماری
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هـای بـرآوردن   ( مربـوط بـه مؤلفـه   97/55) یـانگین م کـوچکترین  کـه شود صورت مشاهده می

ز ( مربوط به مؤلفـه یـادگیری ا  17/27) یانگینمو بزرگترین  انتظارات دیگران و استحکام خود

( مربـوط بـه مؤلفـه بـرآوردن     13/4) یـار معانحـراف . کـوچکترین  باشدیم دهیطریق خودنظم

( مربــوط بــه مؤلفــه یــادگیری از طریــق 53/8) یــارمعانحــرافانتظــارات دیگــران و بزرگتــرین 

( 75مقدار )بزرگترین  خود و( در مؤلفه استحکام 8مقدار ). کوچکترین باشدیم یدهخودنظم

 شود  دهی مشاهده میاز طریق خودنظمدر مؤلفه یادگیری 

ــاخص   ــر ش ــرف دیگ ــاخص  از ط ــزی و ش ــای مرک ــدگی در  ه ــای پراکن ــهه ــامؤلف  یه

شـود  نمونه پژوهش به این صورت مشـاهده مـی   ینایبکمآموزان خودکارآمدپنداری در دانش

( مربـوط بـه مؤلفـه بـرآوردن انتظـارات دیگـران و بزرگتـرین        52/68) یانگینمکوچکترین  که

همچنـین کـوچکترین   . باشـد یم یدهخودنظم( مربوط به مؤلفه یادگیری از طریق 41) نیانگیم

( 11/65) یـار معانحـراف ( مربـوط بـه مؤلفـه اسـتحکام خـود و بزرگتـرین       56/4) یارمعانحراف

( مربـوط بـه مؤلفـه    61مقـدار ) و کـوچکترین   یدهخودنظممربوط به مؤلفه یادگیری از طریق 

( مربــوط بــه مؤلفــه یــادگیری از طریــق 13مقــدار )و بزرگتــرین بــرآوردن انتظــارات دیگــران 

 .  باشدیم یدهخودنظم

و  شـده اسـتفاده ایـن پـژوهش از آمـار اسـتنباطی      یهـا دادهبرای بررسی فرضیه پـژوهش و  

در نظـر   =16/1آمـاری در سـطح    یهـا آزمـون در ایـن   باقاعده گیرییمتصمهمچنین معیار 

 است. شدهگرفته

 «.و بینا تفاوت دارد ینابکمپسر  آموزاندانشمیزان خودکارآمدپنداری بین »

گـزارش   3که نتایج آن در جـدول   شدهاستفادهمستقل  tبرای بررسی این فرضیه از آزمون 

 است. شدهداده

 خودکارآمدپنداری یهامؤلفهشاخص مرکزی و شاخص پراکندگی در  .2جدول 

های آماری شاخص
 میانگین انحراف معیارخطای استاندارد میانگین  تعداد

3113/56176/3111/2بینا

نوع بینایی
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میـانگین   (،31بینا با تعداد ) آموزاندانششود، گروه یممشاهده  5که در جدول  طورهمان

ــراف(، 13/561) ــار )معانح ــا (،76/31ی ــانگین )  یخط ــتاندارد می ــین 11/2اس ــروه ( و همچن گ

( و خطـای  41/31یـار ) معانحـراف ، (81/671) یـانگین م (،51ینـا بـا تعـداد )   بکـم  آمـوزان دانش

باشد. با توجه بـه نتـایج جـدول    یمی خودکارآمدپنداری هامؤلفه( در 63/9استاندارد میانگین )

در  69/515تـا   17/536آموزان بینـا  ، برآورد حدود اطمینان میانگین جامعه برای گروه دانش5

آمـوزان  دانش اطمینان و همچنین برآورد حدود اطمینان میانگین جامعه برای گروه 88/1سطح 

 .=Se(z)±X(µ(باشداطمینان می 88/1در سطح  8/622تا  8/687ینا بکم

 یهادر مؤلفه ینابکمبینا و  آموزاندانشمستقل بین دو گروه  tآزمون  .3جدول 

 یخودکارآمدپندار

 

آزمون برابری 

 واریانس لوین
t d.f 

(z.ta

ile) 
Sig 

تفاوت 

میانگ

 ین

خطای 

استاندار

 د تفاوت

برآورد فاصله 

 88/1اطمینان با 

Sig 
 

F پایین باال

-مؤلفه

های 

خود 

کارآمد 

 پنداری

فرض 

برابری 

/375واریانس

1

965/

1

61/4 49 
111/

1 
73/38 22/8 

17/

536 

69/

515

فرض 

نابرابری 

 یانسوار

15/4 
114/

31 

111/

1 
73/38 99/8 

8/

687 
8/622 

 

، در آزمون لوین برای بررسی برابری واریـانس  شودیممشاهده  3که در جدول  طورهمان

 16/1از  375/1(، بـا توجـه بـه اینکـه     Sig=375/1بـا )  965/1 آمـده دستبه Fدو گروه مقدار 

و فـرض را بـر برابـری     باشـد ینمـ  معنـادار بزرگتر اسـت لـذا تفـاوت بـین واریـانس دو گـروه       

. بـا  دهـیم یمـ  را گـزارش ( هـا یانسوارسطر باال )فرض برابری  یجهدرنتگذاریم ها میواریانس

بـه   بـا توجـه  ، 49با درجه آزادی  61/4 آمدهدستبه t، مقدار هایانسوارتوجه به فرض برابری 

( t=45/5جـدول )  tنسبت بـه  ( t=61/4) آمدهدستبه t( و اینکه مقدار t=45/5جدول ) tمقدار 

5181/67141/3163/9کم بینا
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باشـد و ایـن   اطمینـان معنـادار مـی    88/1آمـاری در سـطح    ازلحـاظ باشد لذا تفاوت بزرگتر می

« بینـا و بینـا تفـاوت دارد   آمـوزان پسـر کـم   میزان خودکارآمدپنداری بین دانـش » یقتحقفرضیه 

( بزرگتر از 13/561ا )آموزان بینگیرد. با توجه به اینکه میانگین گروه دانشمی قرار ییدتأمورد 

آموزان بینا بـا توجـه بـه    باشد، لذا گروه دانش( می81/671) ینابکم آموزاندانشگروه میانگین 

از خودکارآمدپنداری بـاالتری   ینابکمآموزان ها نسبت به گروه دانشمعناداری تفاوت میانگین

 باشند.برخوردار می

 بحث

پسر  آموزانبین دانش خودکارآمدپنداریمیزان  که دهدیمنتیجه تحقیق حاضر نشان 

 بینا از خودکارآمدپنداری آموزاندانشرت که وبه این ص بینا و بینا تفاوت دارد.کم

 دهدیمحاصل از فرضیه حاضر نشان  نتایجبینا برخوردارند.  آموزاندانشنسبت به  یباالتر

اصغری، )؛ (6397، عضدالملکی) ؛(6393مرتضوی،نظیر )های برخی تحقیقات که با یافته

با توجه به ادبیات پژوهش  ( همسویی وجود دارد.6391منصوری،و )( 6887؛ )بندورا،(6391

بینا در کم آموزاندانشچنین تفسیر کرد که:  توانیمو نتایج حاصل از پژوهش حاضر، 

لیت کافی ناشی از معلو های اجتماعی الزم وآموزان بینا به دلیل ضعف فرصتمقایسه با دانش

ها و توانمندی یریکارگبهسازی و درونی خود و انگیزش درونی پایین، قادر به تجربه کردن،

 صورتبهبینا در تکالیف آموزان کمآموزان بینا نسبت به دانشهای خود نیستند. دانشقابلیت

بیشتری دارند و درنهایت  شوند و در انجام تکالیف خود پایداریفراشناختی درگیر می

و  دارندمسئلههمچنین یادگیری بهتر و درک باالتری از  آنها کنند.ت را از آن خود میموفقی

. درنتیجه برندیماز راهبردهای شناختی، فراشناختی و انگیزشی بیشتری در امر یادگیری بهره 

 گردد.بینا بیشتر و بهتر میآموزان کمآموزان بینا نسبت به دانشعملکرد تحصیلی دانش

. بر این اساس پیشنهاد باشدیمهش حاضر برای والدین و مربیان امر آموزش کاربرد پژو

رفتاری مناسب  امر آموزش از طریق ارائه الگوهای اندرکاراندستمعلمین، اولیاء و  شودیم

عمل کنند. همچنین پیشنهاد  ینابکمانتقال احساس خودکارآمدپنداری در نوجوانان  یبرمبنا
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جهت افزایش توانمندی و رشد  ینابکم آموزاندانشکافی برای  اجتماعی یهافرصت شودیم

 انگیزش درونی در آنها فراهم گردد.

آموزشی،  یزیربرنامهعملی در  ازلحاظ توانیمنتایج حاصله را  رسدیمبه نظر 

نظری در گسترش مرزهای دانش  ازلحاظو بهداشت روانی و همچنین  یبخشتوان

توجه به  با در حیطه خودکارآمدپنداری به کار گرفت. ینابمکو آموزش کودکان  یشناسروان

گیری، از اندک بودن حجم نمونه و ابزار اندازه اندعبارتهای تحقیق حاضر که محدودیت

ها اثر سوء بگذارد و یافته پذیرییمبر تعمالذکر های فوقممکن است محدودیت ازآنجاکه

شود که در تحقیقات آتی از هشی پیشنهاد میپژو ازلحاظها را دچار محدودیت کند، یافته

تر همراه با مصاحبه بالینی استفاده شود تر و جامعگیری دقیقحجم نمونه بزرگتر و ابزار اندازه

خودکارآمدپنداری  های آموزش ویژهشود که دورهکاربردی پیشنهاد می ازلحاظهمچنین 

همچنین  ی در آنها اجرا شود.جهت افزایش خودکارآمدپندار ینابکمآموزان برای دانش

کننده در  بینییشپیک ویژگی شخصیتی  عنوانبهاز خودکارآمدپنداری  توانیم

 تحصیلی و آموزشی سود جست. هاییتموقع



 13 پسر کم بینا و بیناهای خودکارآمدپنداری بین نوجوانان مقایسه مؤلفه

 وزانآمـ دانـش از  ییهـا نمونـه معلمان و دوستان نزدیـک در ارتبـاط بـا رضـایت از زنـدگی در      

 .9 ۀآموزشی. شمار هایینوآورپژوهشی  -علمی ۀدبیرستانی شهر تهران. فصلنام

)هـوش هیجـانی،    یشناختروانشخصیتی و  هاییژگیو ۀ(. بررسی و مقایس6394.)مقصودی، جعفر

 نامـۀ یانپاتهرانی با افراد عادی.  ینانکارآفر (خود پنداره، خودکارآمدی، منبع کنترل خالقیت،

 و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی. یشناسروان ۀ. دانشکدکارشناسی ارشد

بین خودکارآمدی ریاضی، سبک اسناد و اضـطراب امتحـان    ۀ(. بررسی رابط6391.)منصوری، علی

کارشناسـی   نامـه یانپاسال اول دبیرستان شهر سنندج.  آموزاندانشریاضی  تحصیلییشرفتپ بر

 ربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.و علوم ت یشناسروانارشد. دانشکده 

نابینایـان. تهـران:    یبخشـ تـوان آمـوزش و   –(. تحـول روانـی   6396.)نامنی، محمدرضـا و همکـاران  

 انتشارات سمت.
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 منابع 

 یخودکارآمــداجتمــاعی بـا   یهـا مهـارت  رایانــه و ۀتجربـ  ۀ(. بررســی رابطـ 6391.)اصـغری، مـریم  

 ۀدانشــکد کارشناســی ارشــد. نامــۀیــانپار تهــران. نابینــای مقطــع دبیرســتان شــه آمــوزاندانــش

 و علوم تربیتی، دانشگاه تهران. یشناسروان

 61-65 عادی و نابینـای  آموزاندانش نفسعزتمیزان  ۀ(. بررسی و مقایس6371.)امامی پور، سوزان

 و علوم تربیتی، دانشگاه تهران. یشناسروان ۀکارشناس ارشد. دانشکد نامۀیانپاساله. 

کودکـان و   وپـرورش آمـوزش و  یشناسـ روان(. 6391.)، زاهد. تفضـلی مقـدم، عبدالحسـین   حسینی

 نوجوانان دارای ضایعات بینایی. انتشارات آستان قدس رضوی.

. خودپنـداره و  نفـس عزتانتخاب بر  ۀ(. تأثیر واقعیت درمانی با تمرکز بر نظری6394.)خاطری، مونا

 وم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبایی.و عل یشناسروان ۀکارشناسی ارشد. دانشکد نامۀیانپا

 نامـۀ یـان پاشخصـیتی نوجوانـان نابینـا و بینـا.      هـای یژگـی و(. مقایسـه  6371.)مهر، غالمرضـا  خجسته

 .و علوم تربیتی، دانشگاه تهران یشناسروان ۀکارشناسی ارشد. دانشکد

نابینـای سـنین    آمـوزان انـش دمیزان افسردگی و اضطراب  ۀ(. مقایس6396.)خواجه حسینی، حمدا... 

و  یشناسـ روان کارشناسی ارشد. دانشـکده  نامۀیانپا. یروزشبانهدبیرستان در مدارس روزانه و 

 علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

ــز  ــدی، پروی ــریفی درآم ــی 6379.)ش ــهمقا(. بررس ــاالن و    اییس ــورت بزرگس ــای ص ــأثیر الگوه ت

دکتـری.   نامـۀ یـان پاکـان نابینـا و بینـا.    ذهنـی کود  یرسـازی تصوشخصیتی آنـان در   هاییژگیو

 تربیت مدرس. دانشگاه

تهـران:   ، یحیی.یدمحمدیس ۀشخصیت. ترجم هاییهنظر(. 6377، سیدنی الن. )شولتز شولتز، دوان.

 .نشر هما

شـناختی، اجتمـاعی، زیسـتی و حرکتـی      هـای یژگیو(. بررسی مقایسه 6397.)عضدالملکی، سودابه

دوره دکتـری.   نشـده چاپ نامهیانپاشنوایی و عادی در شهر تهران.  کودکان با معلولیت بینایی،

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات.

(. روابط متقابل بین خودکارآمـدی و ادراک حمایـت از سـوی خـانواده،     6393شهرناز.)مرتضوی، 
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