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خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی  دتنظیم براثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خو

 ان نابینا در درس فیزیکآموزدانش
 

 1فرزانه جباریان

 2منصوره حاج حسینی

 3مسعود غالمعلی لواسانی

 

 چکیده
سایی اثر آموزش راهبردهای خودتنظیم بر هدف: شنا ضر با هدف  صیل پژوهش حا شرفت تح ن اآموزدانشی درس فیزیک در خودکارآمدی و پی

ان دختر آموزدانشبود. بدین منظور  آزمونپس-آزمونپیشتحقیق به روش آزمایشی و طرح آن از نوع شبه آزمایشی،  روش: نابینا انجام گرفت.

شهر تهران  شدند. روش  عنوانبهکالس اول متوسطه نابینا در دو مدرسه نابینایان  . در هر ع نمونه در دسترس بوداز نو گیرینمونهنمونه انتخاب 
امه ان این کالس برنآموزدانشگروه آزمایش انتخاب شغغد و به  عنوانبه هاکالسنابینا مشغغلول به تحصغغید بودند. یزی از  آموزدانش 01کالس 
لیم تع هاآنبه  رنامه مذکورکه ب گروه گواه در نظر گرفته شغغد عنوانبهای ارائه گردید و کالس دیگر دقیقه 24 جلسغغه 04ش خودتنظیمی در آموز

و برای پیشرفت تحصیلی  (SOSESC-p)متلیرها از پرسشنامه منابع خود کارآمدی درس فیزیک فنسد و اسچید  گیریاندازهداده نشد. برای 
ساخته چهد  شد.  سؤالیاز نمرات آزمون محقق  ستفاده  ان آموزدانش اختیار درقبد و بعد از آموزش  هاپرسشنامهاز کتاب فیزیک اول دبیرستان ا

صیلی  هایافته: هایافتهقرار گرفتند.  شرفت تح سبت به گروه کنترل در خودکارآمدی و پی ست که گروه آزمایش عملزرد بهتری را ن حاکی از آن ا

رفت شغغغنتایج پژوهش نشغغغان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و پی :گیرینتیجه درس فیزیک نشغغغان دادند.

 .ان نابینا اثر معنادار داشته استآموزدانشتحصیلی درس فیزیک 

 ان نابینا، درس فیزیکآموزدانشراهبردهای یادگیری خودتنظیمی، خودکارآمدی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی،  :هاکلیدواژه
 

 مقدمه
حیات  با تاریخ توانیمقدیمی است که قدمت آن را  اییدهپدنابینایی 
(. کودک معلول 0101دانسغغت )شغغریفی درآمدی،  زمانهمانسغغان 

بینایی فردی اسغغت که معلولیت بینایی وی در یادگیری و پیشغغرفت 
صیلی بهینه او  صد )تح ارد، ( دخالت دشودیمکه از طریق بینایی حا

تدریس، محیط یادگیری و  یهاروشانطباق در  کهیدرصغغغورتمگر 
 .(0801باراگا، ) یدآمواد آموزشی به وجود 

شت که  انتویم صیلی، نگران آموزدانشانتظار دا ان نابینا در امور تح
هت ج هاآنباشغغند و همچنین نگرانی به میزانی بر تالش و کوشغغش 

شد ) اثرگذارموفقیت تحصیلی  که  شودیمدیده  اغلب (.0134افروز،با
ر دچا یادگیریو ان نابینا در اسغغغتفاده از راهبردهای مطالعه آموزدانش

بسیار سردرگم و ناامید از تالش هستند  هاآنی از ضعف هستند. برخ
                                                           

 . کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه تهران0
 hajhosseini@ut.ac.ir نه تهرادانشگا گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره. نویسنده مسئول، استادیار 4

 دانشگاه تهران گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره. دانشیار 1

در یادگیری مطالب دارند، اما پیشغغرفت  سغغعی ینزهباامعتقدند  چراکه
. این دپندارنیمتحصیلی خوبی ندارند و خود را ناتوان در امر یادگیری 

ند مان ،سغغروکار داردکه با مفاهیم انتزاعی بیشغغتری  ییهادرسامر در 
بسغغیاری از  ازنظر. شغغودیمیشغغتر مشغغاهده درس ریاضغغی و فیزیک ب

ان، فیزیک، یک موضغغوع انتزاعی اسغغت که یادگرفتن آن آموزدانش
شزد  ستم صورت. ا ست که  کهیدر صورتی ا ماهیت این درس به 

 گرددیمیادگیری آن موجب رضغغغایت فراگیر و شغغغناخت طبیعت 
 (.4112هورتون و وندارک، )

صیلی ا عنوانبه تواندمیراهبردهای یادگیری  بزاری برای عملزرد تح
که ان در این امور آموزدانشبهتر  زار رود. عالوه بر این، کسغغغی  ب

شجویان و  ، در حقیقت دهدمیان آموزش آموزدانشراهبردها را به دان
های  طوربهوی را  ند ظه و فرآی حاف های  کار به چگونگی  ضغغغمنی 

 کیزیف در درس نایآموزان نابدانش یلیتحص شرفتیو پ یبر خودکارآمد میخودتنظ یریادگی یآموزش راهبردها یاثربخش
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. این امر منجر به کسغغغب دانش سغغغازدمییادگیری مطلب آشغغغنا 
ش فرد اطالعات مفیدی را درباره قابلیت  یجهدرنتو  شودمیناختی فرا

(. واینستاین 0884)پرسلی و همزاران،  آوردمی به دستیادگیری خود 
( تعدادی پژوهش با این نتیجه ذکر کردند که معلمان 0880) یومه و
ندمی ناختی توان های شغغغ ناختو   0از راه آموزش راهبرد به  یفراشغغغ
ر باشغغغند و د تریموفقان گکنند تا یادگیرندان خود کمک آموزدانش

 ایفا کنند. تریفعالسرنوشت تحصیلی خویش نقش 

مطرح در این خصغغغوظ نظریغغه یغغادگیری  هغغاییغغهنظریزی از 
ست. 4101) یگروتدپنتریچ و  4خودتنظیمی  ،1خود کارآمدی هاآن( ا
حان را  یگذارارزش های  عنوانبهدرونی و اضغغغطراب امت باور

هبردهای شغغغناختی و فراشغغغناختی را تحت عنوان و را2 انگیزشغغغی
ندمییادگیری خودتنظیمی معرفی  یک کن یادگیری خودتنظیمی   .

ند  هدافرای نایی  یتیخود  گان توا ند یادگیر که از طریق آن  اسغغغت 
، نندکمیعملی مرتبط به تزلیف تبدید  یهامهارترا به  شغغانیذهن

ندمیاین رویزرد یادگیری را فعالیتی   ان به روشغغغیآموزدانشکه  دا
 (.4110)زیمرمن،  دهندمیفعال انجام 

 که در یادگیری داندمیرا فردی  یمخودتنظ( یادگیرنده 4112) یچپنتر
از  ،کندیمکه برای خود هدف تعریف  ترتیبینابه .خود فعال اسغغغت
شناختی،  یسوبهمیزان پیشرفت خود  ست و کارکردهای  هدف آگاه ا

یه برای  نمایدیمظیم انگیزشغغغی و رفتاری خود را تن و از تجارب اول
ستفاده  شتر ا ی که انآموزدانش. کندمیسازگاری با اهداف و تالش بی

فاده  یادگیری خودتنظیمی اسغغغت های  ندمیاز راهبرد حاظ  کن به ل
شی و رفتاری  شناختی، انگیز  فعالی در جریان یادگیری صورتبهفرا

ندمیمشغغغارکت  یادگیرآموزدانش. این کن ند  با انتخاب ان فرای ی را 
و  کنندمیانتخاب  آن راراهبرد متناسغغغب با  ،کنندمیهدف شغغغروع 

ستیابی به آن اهداف کنترل  صورتبه شرفت خود را جهت د مداوم پی
شان به آموزدانش. این کنندمی شرفت ستفاده از خود نظارتی، پی ان با ا

ارشان و رفت گیرندمیت نظر حسمت دستیابی به اهداف یادگیری را ت
، انشغغغیادگیریا باکمی تالش در جهت بهبود بخشغغغیدن به فرایند ر

 .دهندمیتلییر 

جاد فرصغغغت آموزدانشخودتنظیم،  یادگیریدر  یطورکلبه ان بر ای
در این  .کنندمی یدتأکمناسب برای طراحی و اجرای تزالیف یادگیری 

ندازه زیادی کاهش ن وع یادگیری دخالت معلم در عمد یادگیری تا ا
ان آموزدانشگفت در یادگیری خودتنظیم  توانیم کهینحوبه یابدمی

                                                           
1 -Cognitive strategies 
2 -Self-regulation 
3 -Self efficacy 

یادگیری دسغغغت  ینوعبه ندمیخود رهبری در  مار  ،ودخو  یاب مع
 (.4110زیمرمن، هستند )یادگیری خود 

 مورداستفادهمقوله عمومی از راهبردها را که  او سههمزاران  پنتریچ و
سایی  گیرندمی فراگیران خودتنظیم قرار شنا  اندبارتعکه  اندهکردرا 

راهبردهای  -1 یفراشناختراهبردهای  -4راهبردهای شناختی  -0از: 
 (.4112پنتریچ، ) 4مدیریت منابع

 .ان آموزش داده شغغغدآموزدانشراهبرد به ش هر سغغغه ن پژوهیدر ا
ناخت منظور و و مرور  تزرار ،راهبردهای بسغغغطی از راهبردهای شغغغ
ی شغغامد فراشغغناخت راهبردهای. اسغغت یدهسغغازمان یراهبردها
مه نا های کنترل، یزیربر های اسغغغت و  نظم دهی و راهبرد راهبرد
، محیط یادگیری یدهسغغازمان، مدیریت زمانشغغامد  ت منابعیریمد

ستجوی کمک ست هاتالش یمو تنظ ج  یازن(. آنچه 4112چ، یپنتر) ا
ش یپ و در یجتدربهرندگان یادگی ین اسغغت که برخیح دارد ایتوضغغ به
ن یاز عهده ا ییتنهابهگر یدی اما برخ آموزندمیرا  هاتمهارن یخود ا
 نیاسغغغالونند. ینه آموزش ببین زمیو الزم اسغغغت در ا آیندیبرنمکار 
با 4112) به(  باره اثربخشغغغ ییهاپژوهش اسغغغتناد  آموزش  یکه در

ه ب توانیمان داشغغته که ی، بشغغدهانجام و مطالعهری یادگیراهبرهای 
( هم 4112) یچپنترناگون را آموزش داد. ان راهبردهای گوآموزدانش

راه  از توانندمیج را ذکر کرده اسغغت که معلمان ین نتایدر پژوهشغغی ا
شناخت شناختی آموزش راهبردهای  ان خود کمک آموزدانشبه  یو فرا

ش یخو یلیباشند و در سرنوشت تحص یترموفقرندگان یادگیکنند تا 
 .فا کنندیا یترفعالنقش 

 یهامهارتزیادی به رابطه بین اسغغغتفاده از  یهاپژوهش یطورکلبه
 اندبارتع هاآنکه برخی از  خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی پرداختند

ساندر و چوانن ، (4101سیتزمن و الی ) :از ، پری و (0884فوگد )الز
و  یگوتر ،(0883لورانگر ) ،(4112مغغاسغغغون )، (4110همزغغاران )
زاران ) تایج 4101و اردین ) (، آلتون4110ماوس )، (4112هم (. ن

 ارتباط باالی خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلیتحقیقات باال حاکی از 
( در فراتحلیلی 4110همزاران )دیگنات و ان بود. همچنین آموزدانش

یادگیری خودتنظیمی بر  تأثیرمطالعه در باب  20که با مقایسغغه نتایج 
 دند که برنامهان ابتدایی انجام دادند، به این نتیجه رسغغغیآموزدانش

ان آموزدانشآموزشغغی خودتنظیمی بر موفقیت و پیشغغرفت تحصغغیلی 
به این نتیجه رسغغغید که چون  (،4111پاجارس ) .اسغغغت یرگذارتأث
ستفاده  طوربه یمخودتنظان آموزدانش فعاالنه از راهبردهای یادگیری ا
ندمی مدرسغغغه از خود نشغغغان کن و از  دهندمی، عملزرد بهتری در 

4-Motivation beliefs 
5-Resource management 
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صی شرفت تح ستند.پی محمد  هاییافته یجنتا لی باالتری برخوردار ه
خودتنظیمی و  ( نشغغان داد که بین راهبردهای یادگیری0103) ینیام

 یهامؤلفهپیشغغغرفت تحصغغغیلی رابطه معناداری وجود دارد و همه 
نایی ند. یادگیری خودتنظیمی توا   بهبود پیشغغغرفت تحصغغغیلی را دار
سی نقش خودکارآمدی، ( با برر0102محسن پور، حجازی و کیامنش )

اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت تحصیلی 
در درس ریاضغغغی، به این نتیجه رسغغغیدند که راهبردهای یادگیری 

 خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد.
 کارا بینکو  برگر مانندموجود  یهاپژوهشاز سوی دیگر مطابق با 

از راهبردهای  هاآنان و استفاده موزآدانش( بین انگیزش 4101)
نیرو دهنده به  عامد 0انگیزش تحصیلی یادگیری رابطه وجود دارد.

به پیگیری  یمندعالقهدر جهت انجام تزالیف درسی و  آموزدانش
(. این مفهوم تفاوت 4118آرتینو و استفانس، شود )مییادگیری قلمداد 

وست و از این ر کندمیگو میزان تالش برای انجام تزالیف درسی را باز
مورد قضاوت قرار  وپرورشآموزشعامد مهم در  عنوانبهکه همواره 

(. برای نمونه پژوهش پنتریچ و دیگروت 0100بحرانی، ) یردگمی
انی که از انگیزش تحصیلی باالیی آموزدانش داردمی( بیان 4101)

بهتر  صیلیان، نمرات تحآموزدانشبرخوردار هستند، در مقایسه با سایر 
انگیزش  هاییهنظر یطورکلبهو موفقیت آموزشی برتری دارند. 

ان را آموزدانشمثبت عملزرد  طوربهکه انگیزش تحصیلی  اندیرفتهپذ
با توجه به اینزه  حال (.4111ریان و دسی، دهد )میقرار  تأثیرتحت 
ه باید ب که یادگیری استبرای  هاشرط ینترمهمیزی از انگیزش 
، ورکدی) ان پرداخته شودآموزدانشدر افزایش انگیزش  مؤثرهای راهزار
به یادگیری خودتنظیمی اشاره  توانیماین راهزارها  ازجمله .(0104

کرد. ازجمله عوامد انگیزشی مهم مرتبط با راهبردهای خودتنظیمی، 
(. افراد با سطوح باالی 4112کلری و زیمرمن، است )خودکارآمدی 

 شناختی پشتزار زیادی مسائدش هستند، در حد خود کارآمدی، پرتال
 و از دهندمیدارند، پافشاری و ایستادگی بیشتری از خود نشان 

(. بندورا 4111 س،پاجارکنند )میراهبردهای حد مسئله استفاده 
 هایشیتوانمند(، خودکارآمدی را قضاوت آموزنده در مورد 0883)

الزم در جهت دست  هاییتفعالو اجرایی نمودن  یدهسازمانبرای 
 .کندمییافتن به هدف تعریف 

مدی از درون کارآ ندورا  مفهوم خود  ماعی ب ناختی اجت یه شغغغ نظر
تیجه فرد، ن رفتار هرکه  کندمیاسغغت. این نظریه بیان  گرفتهنشغغئت

تعامد میان شغغخ ، رفتار و محیط اسغغت. در این دیدگاه هر فردی 
(. 0881،بندوراکند )کنترل را  هایشیتفعالافزار، احساسات و  تواندمی

، ظرفیت اسغغغتعدادها هاییتواناخود کارآمدی به باورهای فرد در مورد 

                                                           
1 -Academic motivation 

که از  مختلف اشغغغاره دارد هاییتموقعبرای یادگیری و عملزرد در 
مال کنترل  ندمیاین طریق بر عملزرد خود نیز اع های ک باور . این 

مد عنوانبهافراد در مورد اثربخشغغغی خود،  کارآ های  ی نقش باور
عنا م. این باورها عالوه بر تلییر و کنندمیمحوری در زندگی افراد ایفا 

تقیم مس کنندهیینتعیک  عنوانبهبه رویدادها و تجارب محیطی  یده
 (.0880بندورا، کند )میدر انگیزش و رفتار انسان عمد  بال واسطهو 

ک (، لیو و م4118سانگر و گانگورن ) افرادی چون یهاپژوهشج ینتا
(، کلری و 4113اسغغلوکام و واندوال ) ،(0882شغغانک ) ،(4110تیگ )
آن با  یهاعامدو  یکه خودتنظیم اندداده، هم نشان (4112) یمرمنز

هم که  یمثبت و معنادار دارد. در پژوهشغغغ یخودکارآمدی همبسغغغتگ
 یهاآموزش ی( در مورد اثربخشغغ4110) یمرمنزتوسغغط رامداس و 
های خودتنظ مدی و خودارزبر خ یمیراهبرد کارآ ان آموزدانشی ابیود
انی که راهبردهای آموزدانش دهدمیج نشغغغان یصغغغورت گرفته، نتا

، خودکارآمدی بهتری دارند دهندمیقرار  مورداسغغتفادهرا  یمیخودتنظ
زد  به شغغغ بتو خود را  ندمیی ابیارز یترمث جهدرنتو  کن زه یانگ ی
همزاران س و نتایج پژوهش فوک بر اسغغغاس .آموختن باالتری دارند

 11ن راهبردهای شغغغناختی و فراشغغغناختی به مدت آکه در  (4111)
سائد  سط معلم کالس برای افزایش خود کارآمدی و حد م سه تو جل

ضی در یر شان داد که آموزش آموزدانشا شد ن سوم انجام  ان کالس 
در افزایش خود کارآمدی و پیشغغغرفت  یمعنادار تأثیراین راهبردها 
داشغغته اسغغت. در پژوهش رضغغویه و همزاران ان آموزدانشریاضغغی 

به بررسغغغی  (0104) قاکه  هارتآموزش  تأثیر اییسغغغهم  یهام
نه و  خودتنظیمی بر سغغغه روش آموزش مسغغغتقیم، یادگیری همزارا
صیلی در درس علوم  ستقد بر خود کارآمدی و کارکرد تح یادگیری م

، نتایج حاصغغد نشغغان داد که آموزش راهبردهای بودزیسغغتی پرداخته 
 ت.اس مؤثرودتنظیمی در افزایش خود کارآمدی و کارکرد تحصیلی خ

هارت تأثیر هاپژوهشاز طرف دیگر برخی  ناختی و  یهام شغغغ
ستثنایی بررسی   اندردهکفراشناختی را بر پیشرفت تحصیلی کودکان ا

خالصغغه در پژوهشغغی تحت  طوربه( 0882) یآنتونوان روس  ازجمله
ایان دریافت که اسغغغتفاده از عنوان شغغغناخت و فراشغغغناخت در نابین

 ایهینهزمفراشغغناختی باعا افزایش عملزرد فرد در  هاییاسغغتراتژ
فامختلف خود انگیزشغغغی، خود مفهومی،  و اکتسغغغغاب  یتیخود ک

شناختی و تعمیم  ( نیز در پژوهشغی 0882متلر ). شودمیفرایندهای 
شغغان نتحت عنوان فرایند شغغناختی و یادگیری اکتشغغافی در نابینایان 

یادگیری خودتنظیمی، باعا  یراهبردهااد که اسغغغتفاده نابینایان از د
شغغناختی،  یهامهارتسغغترش فرایندهای ادراکی، تسغغهید انتقال گ

 .دشومی هاآنتسهید فرایندهای حد مسئله و ازدیاد دقت و توجه در 

 کیزیف در درس نایآموزان نابدانش یلیتحص شرفتیو پ یبر خودکارآمد میخودتنظ یریادگی یآموزش راهبردها یاثربخش
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 یهامهارتاسغغتفاده از  اثربخشغغیاطالعات اندکی درباره  یطورکلبه
نا وجود دارد.آموزشدانخودتنظیمی برای  نابی یت  ان  به اهم جه  با تو

های خودتنظیمی در دوران  و کم بودن  یدتحصغغغآموزش راهبرد
به  یهاپژوهش جه  با تو حاضغغغر  یان، تحقیق  نا نابی داخلی در مورد 
، با هدف گرفتهانجام یهاپژوهشو  شغغغدهارائه هاییهنظرچارچوب 

می بر خودتنظی آموزش راهبردهای یادگیری تأثیرشغغناسغغایی و تبیین 
در  ان نابینا اول دبیرستانآموزدانشخودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی 

 .پذیرفتدرس فیزیک انجام 

 روش
روش این پژوهش، آزمایشغغغی و طرح آن از نوع شغغغبه آزمایشغغغی، 

با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش  آزمونپس-آزمونپیش
در پایه اول دبیرسغغتان در ان نابینا شغغهر تهران که آموزدانشرا کلیه 

مشلول به تحصید بودند، تشزید دادند. نمونه  82-81سال تحصیلی 
سترس بود. برای انتخاب  ساس نمونه در د  یهاگروهاین پژوهش بر ا

شهر تهران انتخاب  سه نابینایان دخترانه در  آزمایش و کنترل دو مدر
 وانعنبهاول دبیرسغغغتان  یهاکالسان آموزدانشو از هر مدرسغغغه 

ان اول دبیرسغغغتان مدرسغغغه )ن( آموزدانشآزمودنی انتخاب شغغغدند. 
مدرسغغغه )ع( آموزدانشگروه کنترل و  عنوانبه تان  ان اول دبیرسغغغ
 یهاکالسگروه آزمایش مشخ  شدند. جمعیت هرکدام از  عنوانبه

 گروه کنترل و آزمایش ده نفر بود.

 ابزار
یکالف:  مدی تحصغغغیلی در درس فیز کارآ یاس خود  منظورهب: مق

ان در درس فیزیک از پرسغغشغغنامه آموزدانشسغغنجش خودکارآمدی 
شدp-SOSESC0منابع خودکارآمدی درس فیزیک ) ستفاده  که  ( ا

سد و  سط فن سچتو ساس( 4114) یدا چهار منبع خودکارآمدی  بر ا
ست. ضریب آلفا برای کد مقیاس توسط  شدهساخته( 0883بندورا ) ا

سچید ) سد و ا شنامه  شدهگزارش 82/1 (4114فن س ست. این پر ا
برای محاسبه . باشدیم درجه 4هرسوال دارای  ،است سؤال 11شامد 

نفر از  411آن روی  شغغغدهترجمهپایایی این پرسغغغشغغغنامه نسغغغخه 
برای  1/ 020ان غیر از نمونه اجرا گردید و ضغغغریب آلفای آموزدانش

 آن محاسبه شد.
یک در  فت تحصغغغیلی در درس فیز یک: پیشغغغر این ب: آزمون فیز

قرار گرفت. قبد از  یموردبررسغغغپژوهش توسغغغط دو آزمون فیزیک 
صد اول  یسؤال 21 آزمونآموزش برنامه خودتنظیمی یک  سه ف از 

کتاب فیزیک اول دبیرسغغغتان از هر دو گروه کنترل و آزمایش گرفته 
ر پیشرفت تحصیلی د آزمونیشپنمره  عنوانبهشد و نمره این آزمون 

                                                           
1-Sources of Self-efficacy in Science Courses-Physics 

از آموزش برنامه خودتنظیمی به  پس شد.درس فیزیک در نظر گرفته 
 یسؤال 21گروه آزمایش، از هر دو گروه آزمایش و کنترل یک آزمون 

از سه فصد آخر کتاب فیزیک اول دبیرستان به عمد آمد و نمره این 
پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.  آزمونپسنمره  عنوانبهآزمون 

. فتقرار گردبیر فیزیک  سغغه تائیدمورد  هاآزمونروایی محتوایی این 
این  پیشرفت تحصیلی، آزمونپسو  آزمونپیشبرای محاسبه پایایی 

ان غیر از نمونه اجرا گردید. ضریب آموزدانشاز  نفر 21روی  هاآزمون
باخ برای  فای کرون  308/1 آزمونپسو برای  340/1 آزمونپیشآل

 محاسبه شد.

 روش اجرا
ا آزمون خودکارآمدی فیزیک و به این صغغورت بود که ابتد روش اجرا

آزمون فیزیک از سغغغه فصغغغد اول کتاب فیزیک اول دبیرسغغغتان از 
مد. سغغغ س آموزدانش مد آ به ع مایش و کنترل  ان هر دو گروه آز
مه خودتنظیمی قرار آموزدانش نا حت آموزش بر مایش ت ان گروه آز
اجرا شغغد. الزم به  اییقهدق 24جلسغغه  04که این برنامه طی  گرفتند
( 0888سغت که این برنامه بر اسغاس مدل خودتنظیمی پنتریچ )ذکر ا
( 0103بود. مغغدل پنتریچ در پژوهش مصغغغطفغغایی ) شغغغغدهیمتنظ

 از کتاب هایناپژوهش عالوه بر  یندر ابود.  قرارگرفته مورداسغغتفاده
سیف ) سی تربیتی دکتر  شنا یادگیری و  یهاروش(، کتاب 0181روان

( 0132ایط مطالعه علی پور )( و کتاب شغغر0102مطالعه دکتر سغغیف )
آموزش عبارت بود از: جلسغغغه اول:  یمحتوا نیز کمک گرفته شغغغد.

شنایی با  سوم: آ سه  سه دوم: عالقه و انگیزش، جل معرفی برنامه، جل
، جلسغغه چهارم و پنجم: مدیریت زمان، جلسغغه شغغشغغم: یزیربرنامه

نابع  یت م ندن )مدیر مان درس خوا به خود وقتی از ز پاداش دادن 
مفیدی اسغغغتفاده شغغغود(، جلسغغغه هفتم: مدیریت مزان  ورتصغغغبه
محیط یادگیری و وضغغغعیت فیزیزی هنگام مطالعه(،  یدهسغغغازمان)

سه نهم:  شناختی تزرار یا مرور، جل سه هشتم: آموزش راهبردهای  جل
سه دهم: آموزش راهبرد  سترش معنایی، جل سط و گ آموزش راهبرد ب

تام، جلسه دوازدهم: ، جلسه یازدهم: آموزش روش پس خیدهسازمان
 مرور مطالب گذشته.

 هاآنو از  شغغغدیمان داده آموزدانشنیز تزالیفی از کتاب فیزیک به 
سته  سه بعد در کالس ارائه در آموزش این  شدیمخوا که نتیجه را جل

ا همراه ب شغغودمیان گفته آموزدانشبرنامه سغغعی شغغد مطالبی که به 
جلسغغه دهند.  در هرک باشغغد. کاربردی در کتاب فیزی یهامثالانواع 

جلسغغه مجدداا از هر دو گروه آزمایش و کنترل آزمون  04پس از اتمام 
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صد و آزمونخودکارآمدی فیزیک  سه ف آخر کتاب فیزیک  فیزیک از 
 اول دبیرستان به عمد آمد.

آزمونپسو  آزمونپیشدر  خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی فیزیک میانگین و انحراف معیار -1جدول 

 

 هایافته

پژوهش به دلید کنترل اثر  هاییهفرضغغغاز  هرکدامبرای بررسغغغی  
اسغغت، ابتدا اطالعات  شغغدهاسغغتفادهاز تحلید کوواریانس  آزمونپیش

ید تحل ازآنپسو  شغغودمیتوصغغیفی مربوط به متلیرها توضغغیح داده 
د تحلی هایضفریشپبه ذکر اسغغت،  الزم .شغغودمیکوواریانس بیان 

و فرض همگنی  هغغایغغانسوارکوواریغغانس از قبیغغد فرض همگنی 
شد و با توجه به برقراری  هاییبش سی  سیون برر ضهرگر  یاهمفرو

توصیفی گروه آزمایش  هاییافته 0جدول  ادامه یافت. هایدتحلمذکور 
برای خودکارآمدی فیزیک  آزمونپسو  آزمونپیشو کنترل در مراحد 
 .دهدمیلی درس فیزیک را نشان و پیشرفت تحصی

زه   یه اول مبنی بر این هت بررسغغغی فرضغغغ های »ج آموزش راهبرد
مدی تحصغغغیلی  نا را در درس آموزدانشخودتنظیمی، خودکارآ نابی ان 

 زمونآپیشدو گروه در شرایط  هاییانگینم «.دهدمیفیزیک افزایش 
 مورد مقایسه قرار گرفتند. آزمونپسو 

 آزمونپیشو  آزمونپسدر  هغغاگروهیغغار میغغانگین و انحراف مع 
که میانگین  نشان داد 0خودکارآمدی تحصیلی درس فیزیک در جدول 

سیار نزدیک به  آزمونپیشدر  هاگروه ینمره خودکارآمدی تحصیلی ب
ست، اما تفاوت بین  صیلی  آزمونپسدر  هاگروههم ا خودکارآمدی تح
 زمونآپسبا  آزمونپیش هاییانگینماز مقایسغه  بیشغتر شغده اسغت.

ان گروه آموزدانشکه خودکارآمدی تحصغغغیلی  شغغغودمیمشغغغخ  
 آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری داشته است.

به شغغغرایط  منظوربه جه  با تو فاوت دو گروه  ناداری ت بررسغغغی مع
شد که نتایج آزمونپسو  آزمونپیش) ستفاده  ( از تحلید کوواریانس ا

 ت.آمده اس 4آن در جدول 

ودکارآمدی تحصیلی فیزیکنمرات خ آزمون تحلیل کوواریانس 2جدول 

 شرح گروه انحراف معیار میانگین

00113401848آزمونپیش 
 کنترل

 
 

 خودکارآمدی
00012401444آزمونپس 

01814411014آزمونپیش 
 آزمایش

008001244آزمونپس 

4212121133آزمونپیش 
 کنترل

 
 

 پیشرفت تحصیلی
 

 

4414121240آزمونپس 

4210121000آزمونپیش 
 آزمایش

4813121024آزمونپس 

 df MS جمع مجذورات منبع اثر
 سطح خطا

F  اندازه( اثرEta) 

 آزمغغونپغغیغغش

خغغودکغغارآمغغدی 

 تحصیلی

143/3432  0 143/3432  

P< 10/1  

103/1444 884/1 

134/121 گروه 0 134/121 P< 10/1  010/020 814/1 

 خطا
121/10  

0 

3
444/4 

 

 جمع
11/431220  

4 

1 
 

 کیزیف در درس نایآموزان نابدانش یلیتحص شرفتیو پ یبر خودکارآمد میخودتنظ یریادگی یآموزش راهبردها یاثربخش
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برای تفاوت  F ، آمارهگرددیممالحظه  4که در جدول  طورهمان
 10/1)بغغه لحغغاظ آمغغاری معنغغادار اسغغغغت  آزمونپسنمرات 

>p،010/020=  1,17(F :شی بنابراین منبع اثر گروه )عمد آزمای
آموزش راهبردهای خودتنظیمی( توانسغغغته اسغغغت بین دو گروه 

پس از اجرای عمد آزمایشغغغی،  یگردعبارتبهتفاوت ایجاد کند. 
یانگین=  مایش )م مدی گروه آز کارآ و انحراف  008نمره خود

ستاندارد =  سبت به گروه کنترل  (244/00ا به میزان معناداری ن
افزایش داشته  (444/40و انحراف استاندارد =  2/000)میانگین= 

شغغغاخ   عنوان( بهEta= 814/1) 814/1اسغغغت مجذور اتا= 
آموزش راهبردهای  توجهقابد تأثیراثر نشغغان دهنده  گیریازهاند

 خودتنظیمی است.

آموزش راهبردهای خودتنظیمی، »برای آزمون فرضیه دوم، یعنی 
شرفت تحصیلی   ان نابینا را در درس فیزیک افزایشآموزدانشپی

را در دو شغغغرایط  (آزمایش و کنترل)میانگین دو گروه  «.دهدمی
 مورد مقایسه قرار دادیم. مونآزپسو  آزمونپیش

یار  یانگین و انحراف مع  آزمونپیشو  آزمونپسدر  هاگروهم
نشغغغان داد که  0پیشغغغرفت تحصغغغیلی درس فیزیک در جدول 

س آزمونپیشدر  هاگروه ینمرهمیانگین  صیلی ب شرفت تح یار پی

فاوت بین  ما ت به هم اسغغغت، ا یک   آزمونپسدر  هاگروهنزد
 شده است.پیشرفت تحصیلی بیشتر 

قایسغغغه  مشغغغخ   آزمونپسو  آزمونپیش هاییانگینماز م
ت ان گروه آزمایش نسبآموزدانشکه پیشرفت تحصیلی  شودمی

ست.  شته ا شتری دا سی ب منظوربهبه گروه کنترل افزایش بی رر
معناداری تفاوت دو گروه از تحلید کوواریانس اسغغتفاده شغغد که 

 آمده است. 1نتایج آن در جدول 

ماره   فاوت نمرات  Fآ ماری معنادار  آزمونپسبرای ت به لحاظ آ
بنابراین منبع اثر گروه )عمد  p،314/81 =1,17(F< 10/1است )

سته است بین دو  آزمایشی: آموزش راهبردهای خودتنظیمی( توان
ند.  جاد ک فاوت ای بارتبهگروه ت مد  یگردع پس از اجرای ع

ن= انگیآزمایشغغی، نمره پیشغغرفت تحصغغیلی گروه آزمایش )می
ستاندارد =  31/48 سبت  (024/2و انحراف ا به میزان معناداری ن

 (240/2و انحراف اسغغتاندارد =  4/44به گروه کنترل )میانگین= 
 عنوان( بهEta= 024/1) 024/1افزایش داشته است مجذور اتا= 

آموزش  توجهقابد تأثیر دهندهنشغغغاناثر  گیریاندازهشغغغاخ  
 راهبردهای خودتنظیمی است.

 نمرات پیشرفت تحصیلی فیزیک آزمون تحلیل کوواریانس 3جدول 

 

 گیرییجهنتبحث و 

ته مدهدسغغغتبه هاییاف در این پژوهش در دو محور کلی  آ
 :اندیبررسقابد

شینتایج محور اول ناظر بر  آموزش راهبرد خودتنظیمی بر  اثربخ
ان نابینا در درس فیزیک اسغغغت. به این آموزدانشخودکارآمدی 

ست  شده ا سبب  انی که آموزش آموزدانشمعنی که این آموزش 
به گروه  بت  ند، نسغغغ فت کرده بود یا راهبردهای خودتنظیمی در
مدی  کارآ ند، خود فت نزرده بود یا که هیچ آموزشغغغی در کنترل 

 df MS جمع مجذورات منبع اثر
 سطح خطا

F  اندازه( اثرEta) 

یش مونپ  آز

  پیشغغغرفغغت

 تحصیلی
302/400  0 302/400  

P< 10/1  

244/221  822/1  

384/011 گروه  0 384/011   P< 10/1  314/81  024/1  

002/00  خطا  03 000/0   

11/04042 جمع  41  

۴۷ 



 وانمندسازی کودکان استثناییتنامه فصل _______________________________________________________________   20

 5931، زمستان ۰۲، شماره 7سال 

تایج باالتری را در درس فیز با ن ته  یاف ند. این  یک نشغغغان ده
بروئر (، 4111(، فوکس و همزاران )4112ماسغغون ) یهاپژوهش

روس ( و وان 0104، رضغغغویه و همزاران )(4112و یوگسغغغتر )
 ( همسو است.0882آنتونی )

مدی 4112ماسغغغون ) کارآ ( در پژوهش خود برای افزایش خود
 04ان پایه پنجم و پیشغغرفت آنها در علوم اجتماعی در آموزدانش

سه آموزش راهبردها  شگر و  صورتبهجل سط پژوه ستقیم تو م
را نشغغغان  یمعنادار تأثیربدون واسغغغطه معلم انجام داد و نتایج 

 دادند.

ن آکه در  (4111همزاران )نتایج پژوهش فوکس و  بر اسغغغاس
جلسه توسط معلم  11راهبردهای شناختی و فراشناختی به مدت 

اضغغغی در یکالس برای افزایش خود کارآمدی و حد مسغغغائد ر
ان کالس سغغوم انجام شغغد نشغغان داد که آموزش این آموزدانش

در افزایش خود کارآمدی و پیشغغغرفت  یمعنادار تأثیرراهبردها 
 ان داشته است.آموزدانشاضی ری

ساس  ستر )بر ا نفر از  111که روی  (4112پژوهش بروئر و یوگ
شد، نتایج آموزدانش شان داد افرادی کهان مقطع ابتدایی انجام   ن

خود کارآمدی باالیی دارند، در مقایسغغه با کسغغانی که باورهای 
خودکارآمدی پایینی دارند، از راهبردهای شغغناختی و خودتنظیمی 

 .کنندمیمیزان بیشتری استفاده  به

ضویه و همزاران ) سی  (0104در پژوهش ر سهمقاکه به برر  ایی
هارتآموزش  تأثیر خودتنظیمی بر سغغغه روش آموزش  یهام

ستقد بر خود کارآمدی  ستقیم، یادگیری همزارانه و یادگیری م م
و کارکرد تحصغغیلی در درس علوم زیسغغتی پرداخته شغغد، نتایج 

شان داد ک صد ن ه آموزش راهبردهای خودتنظیمی در افزایش حا
 است. مؤثرخود کارآمدی و کارکرد تحصیلی 

( در پژوهشغغی تحت عنوان شغغناخت و 0882وان روس آنتونی )
 هاییاسغغتراتژفراشغغناخت در نابینایان دریافت که اسغغتفاده از 
عا افزایش عملزرد فرد در  با ناختی  نهزمفراشغغغ مختلف  هایی

ود کفایتی و اکتسغغغاب فرایندهای انگیزشغغغی، خود مفهومی، خ
 .شودمیشناختی 

گفت  توانیم( 4112مطابق با نظر پنتریچ ) هایافتهدر تبیین این 
های  زه خودتنظیمی و راهبرد به این جه  فادهبا تو   مورداسغغغت

ندمیان، آموزدانش ها را  توا عدی آن ن بینییشپانگیزش ب د، ک
باال آمیزیتموفقکاربرد  به  ها منجر  های  این راهبرد باور رفتن 

، زیرا اسغغتفاده از راهبردهای شغغودمی انآموزدانشخودکارآمدی 
سطح باالتر و توجه بر چگونگی پیشرفت خود، منجر به یادگیری 

مدی و عملزرد  باال رفتنو همچنین  تریقعم باورهای خودکارآ
. از سغغوی دیگر مهارت شغغودمیان آموزدانشتحصغغیلی باالتر 
تا بر رفتارهایش کنترل  دهدمیامزان  آموزدانشخودتنظیمی به 

شد شته با یعنی رفتارهایش را ارزیابی کند، آنها را با ؛ و نظارت دا
معیارهای خود بسغغغنجد و در مورد شغغغخ  خود تقویت و تنبیه 
اعمال کند. شغغخصغغی که نتیجه ارزیابی از خودش مثبت اسغغت، 

و با عالقه و پشغغتزار به انجام  دهدمیخود را کارآمد تشغغخی  
ست که پردازدیمکارها  شت تواندمی، زیرا معتقد ا شرفت بی ری پی

 کسب نماید.

 راهبردهای خودتنظیمی بر اثربخشی یرندهدربرگنتایج محور دوم 
ست. اینآموزدانشپیشرفت تحصیلی   ان نابینا در درس فیزیک ا
(، محسغغن 4110همزاران )دیگنات و  یهاپژوهشیافته با نتایج 

یامنش  جازی و ک مد 0102)پور، ح ( و متلر 0103) ینیام(، مح
 ( همسو است.0882)

تایج  قایسغغغه ن با م که  باب  20در فراتحلیلی  عه در  طال  تأثیرم
شانآموزدانشیادگیری خودتنظیمی بر   ان ابتدایی انجام گرفت، ن

شرفت  شی خودتنظیمی بر موفقیت و پی شد که برنامه آموز داده 
لی  ی نشتحصغغغ موزدا ثان آ گنغغااسغغغغت ) یرگغغذارتغغأ ی ت و د
 (.4110همزاران،

یامنش ) جازی و ک با بررسغغغی نقش 0102محسغغغن پور، ح  )
خودکارآمدی، اهداف پیشغغغرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری 
در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی، به این نتیجه رسیدند که 
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی با پیشغغغرفت تحصغغغیلی رابطه 

 مثبت و معنادار دارد.

تا ته یجن مد  هاییاف که بین 0103) ینیاممح ( نشغغغان داد 
راهبردهای یادگیری و خودتنظیمی و پیشغغرفت تحصغغیلی رابطه 

مه  ناداری وجود دارد و ه فهمع یادگیری خودتنظیمی  یهامؤل
 بهبود پیشرفت تحصیلی را دارند. توانایی

 کیزیف در درس نایآموزان نابدانش یلیتحص شرفتیو پ یبر خودکارآمد میخودتنظ یریادگی یآموزش راهبردها یاثربخش
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( نیز در پژوهشغغغی تحت عنوان فرایند شغغغناختی و 0882متلر )
شافی در نابی ستفاده نابینانایان یادگیری اکت شان داد که ا یان از ن

باعا  یراهبردها سغغغترش فرایندهای گیادگیری خودتنظیمی، 
سهید انتقال  سهید فرایندهای  یهامهارتادراکی، ت شناختی، ت

 .شودمیحد مسئله و ازدیاد دقت و توجه در آنها 

ودتنظیمی توانسغغت در در پژوهش حاضغغر آموزش راهبردهای خ
ن اول دبیرسغغغتان نابینا در درس فیزیک اآموزدانشپیشغغغرفت 

ان آموزدانشبیان کرد که  طورینا توانیم درواقع. باشد یرگذارتأث
ند  مان ناختی  های شغغغ یک از راهبرد که در درس فیز نایی  نابی

مختلف راهبرد تزرار همچون مزرر خوانی و مزرر  هاییوهشغغغ
صله و تدابیر  سی، تزرار با فا ستفاده  یار یادنوی سیار  ندکنمیا ب

 .کنندمیعمد  ترموفق

گفت  توانیم( 0888مطابق با نظر پنتریچ ) هایافتهدر تبیین این 
رد مختلف راهب هاییوهشغغیادگیرندگان خودتنظیم با اسغغتفاده از 

بسغغط دهی، میزان یادگیری و سغغرعت یادگیری خود را افزایش 
، ساخت سرواژه، بردارییادداشت. آنها با خالصه کردن، دهندمی
بلی، ، با دانش و تجربیات قشدهگرفتهفسیر و مقایسه مطالب یاد ت
تری و پیشرفت تحصیلی بیش آموزندمی تریقعم، بهتر و تریعسر

نیز وضعیت مشابهی را  یدهسازماندارند. استفاده از راهبردهای 
کردن، ارتباط دادن و ایجاد یک  یبنددسغغغته. دهدمینشغغغان 

س سل ساخت  سازمانی همچون  له مراتبی، راهزارهایی چارچوب 
در حافظه را موجب  شدهیرهذخهستند که یادآوری بهتر اطالعات 

 .گردندیم

ان آشغغغنا به راهبردهای فراشغغغناختی بر یادگیری خود آموزدانش
گاهی  ند و بر اهمیت نقش خود در سغغغاخت دانش آ ظارت دار ن

ف هد در آنکه  یزیربرنامهبنابراین مطالعه خود را با یک ؛ دارند
سرعت مطالعه م ست، زمان و  شخ طالعه معلوم ا ست،  شدهم ا

شغغغروع کرده و با توجه به تزلیف، راهبرد یادگیری مناسغغغب را 
را دارند  مؤثر. توانایی تشخی  راهبرد غیر برندیمانتخاب و بزار 

سب را   توانندیمبنابراین ؛ گزینندیبرمو با تعویض آن، راهبرد منا
یادگیری خود را در  عه و  طال با سغغغرعت م مان معقول و  یک ز

ن اآموزدانشبه انجام برسغغانند، در صغغوتی که  یخوببهمناسغغب 
به راهبردهای فراشغغناختی بدون آگاهی در نقش خود در  ناآشغغنا

شیوه  سب و نظارت و بازبینی به  شخی  راهبرد منا یادگیری، ت

شتر موارد، عدم  شوندیمآزمایش و خطا با تزلیف مواجه  و در بی
رد با تزلیف و ناتوانی در اصغغغالح آن باعا عدم تناسغغغب راهب
 .شودمیموفقیت آنها 

ان نابینای گروه آزمایش آموزدانشدر این مطالعه مشاهده شد که 
که آموزش راهبردهای خودتنظیمی را دریافت کردند و در حین 
مطالعه درس فیزیک از راهبردهای شناختی و فراشناختی مناسب 

زه به بازبینی یادگیری و فرایندهای آن ترمهماسغغغتفاده کردند و 
 گونهیچهشغغناختی خود پرداختند، در مقایسغغه با گروه کنترل که 

ند، در  فت نزرد یا آموزش خودتنظیمی از طرف پژوهشغغغگر در
 یادگیری و پیشرفت تحصیلی در درس فیزیک بهتر عمد کردند.

استنباط کرد که چون راهبردهای  توانیماز نتایج پژوهش حاضر 
به یادگیر مایشغغغی حاضغغغر منجر  ی خودتنظیمی در پژوهش آز

صیلی  شرفت تح نا در ان نابیآموزدانشافزایش خودکارآمدی و پی
با اسغغغتفاده از  توانندمیدرس فیزیک شغغغده اسغغغت، لذا معلمان 

ان خود را نسغغغبت به یادگیری آموزدانشفوق عالقه  هاییافته
ند. همچنین  جابهبود بخشغغغ ها  کهییازآن  نوانعبهاین راهبرد
سوب  سبب بهبود یادگیری تمام  شوندیممهارت عمومی مح و 
 ،هامعلمدر آموزش ضمن خدمت  شودمیدروس هستند، پیشنهاد 

آنها را با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی آشغغنا سغغاخته و زمینه 
نهیناآموزش  هارت گو ند، زیرا  هام مدارس فراهم سغغغاز را در 

گان  ند به طوربهیادگیر های خودتنظیمی از ر یخودخود اهبرد
، مگر اینزه این راهبردها به آنان آموزش داده کنندمیاسغغتفاده ن
 شود.

 منابع:

اجتماعی نابینایان.  -روانی هاییژگیو(. نگاهی به 0134افروز، غالمعلی )
 .01-00، 0کیهان،  المللیینبماهنامه 

یاس انگیزش 0100بحرانی، محمود. ) یایی مق پا (. بررسغغغی روایی و 
 .34-0، 40، یشناختروانمجله مطالعات لی هارتر، تحصی

ضی. صلر. لطیفیان، مرت ضویه، ا سی 0104، محبوبه )فوالدچنگ ر (. برر
خودگردانی و افزایش باورهای  یهامهارتآموزش  تأثیر اییسغغهمقا

  جلهم .ان دبیرسغغتانیآموزدانشتحصغغیلی  بر کارکردخودبسغغندگی 
 .3-14، (4)2و  1، نوین تربیتی هاییشهاند
. چاپ هشغغغتم، یادگیری و مطالعه یهاروش(. 0102اکبر )یعلسغغغیف، 
 .انتشارات آگاه :تهران



 وانمندسازی کودکان استثناییتنامه فصل _______________________________________________________________   41

 5931، زمستان ۰۲، شماره 7سال 

 :تهران . چاپ شغغشغغم،شغغناسغغی پرورشغغیروان(. 0181اکبر )یعلسغغیف،  
 انتشارات آگاه.

صوتی . (0101)شریفی درآمدی، پرویز سه ای تأثیر الگوهای  بررسی مقای
بزرگسغغاالن و ویژگیهای شغغخصغغیتی آنان در تصغغویر سغغازی ذهنی 

 دکتری، دانشگاه تربیت مدرس. نامهیانپا .کودکان نابینا و بینا

. چاپ اول. تهران: انتشارات دکلمه هشرایط مطالع(. 0132علی پور، بیژن )
 گران.

 انتشارات سمت. :. تهرانروانشناسی یادگیری(. 0104کدیور، پروین )

 دخو(. نقش 0102. حجازی، الهه. کیامنش، علیرضا )یممر محسن پور،
، اهداف پیشرفت، راهبردهای یادگیری و پایداری در پیشرفت یکارآمد

 .0102، 02، آموزشی هایینوآور فصلنامه تحصیلی در درس ریاضی.
(. رابطه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و 0103) زرار محمد امینی،

نوین  هاییشهاند ان.آموزدانشباورهای انگیزشی با پیشرفت تحصیلی 
 .041-012(، 2)2، تربیتی

راهبردهای  یهامؤلفهآموزش  اثربخشیبررسی (. 0103مصطفایی، علی )
مدل پنتریچ، بریادگیری خودتنظیمی مبتنی ب مدی، م ر  کارآ نبع خود
صیلی  شرفت تح ستآموزدانشکنترل و پی سوم دبیر سر پایه  .  انان پ

 دکتری، دانشگاه عالمه طباطبایی. نامهیانپا

Alexander, J. M., & Chwanenflugel, P. (1995). 

Development of Meta cognition in gifted 

children: direction of research.Developmental 

review, (15), 1-37. 

Altun, Sertel & Erden, Munire. (2013). Self-

regulation based learning strategies and self-

efficacy perceptions as predicators of male and 

female students.Procedia - Social and 

Behavioral Sciences, (106),2354 – 2364. 

Artino, A. R. Stephens, J. M. (2009). Academic 

motivation and self-regulation: Acomparative 

analysis of undergraduate and graduate 

students learning online. Internet and Higher 

Education, 12, 146-151. 

Bandura, A. (1991). Self-efficacy mechanism in 

human agency. American Psychologist, (3)7, 

122-142. 

Bandura, A. (1993). Perceived Self-efficacy in 

cognitive development and functioning. 

Education Psychology, (2)28, 117-148. 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy. Harvard, 

Mental health letter, 13(9), 4-7. 

Barraga, N.C. (1983). Teacher's guide for 

development of visual learning abilities and 

utilization of low vision; Louisville: American 

foundation for the blind. 

Berger. Karabenick, S. (2010). Motivation and 
student's use of learning strategies: evidence of 

unidirectional effects in mathematics 

classrooms. Learning and instruction, 1-13. 

Breuer, K. Eugster, B. (2006). Effects of training 

and assessment in vocation education and 

training (VET): Reflection on the methodology 

of assessing the development of trains of self-

regulation. Journal of Educational Evaluation, 

(32)3, 243-261. 

Cleary, J.C. & Zimmerman, B.J. (2004). Self-

regulation empowerment program: a school 

based program to enhance Self-regulated and 

self-motivation cycles of student learning. 

Psychology in the Schools, (41)5, 527-550. 

Dignath,C. & buettner,G.& Langfeldt,H. (2008). 

How can primary school students learn self- 

regulated learning strategies most effectively? 

A meta-analyses on Self-regulation training 

programs.Educational Research Review, (3), 

101-129. 

Fencl, H.& Scheel, K. R. (2005). Making sense of 

retention: An examination of undergraduate 

women's participation in physics courses. In J. 

M. Bystydzienski, & S. R. Bird (Eds.), 

Removing barriers:Women in academic 

science, technology, engineering, and 
mathematics, Bloomington, Indiana University 

Press., 287-302. 

 Fuchs, L. S. & Fuchs, D. & Prentice, K. (2003). 

Explicitly teaching for transfer: effects on 

third- grade students' mathematical problem 

solving. Journal of Educational Psychology, 

(95)2, 293-305. 

Guthrie,J.T. Wigfield,A. Barbosa, P. 

Perencevich,K.C. Taboada, A. Davis,M.H. 

(2004). Increasing reading comprehension and 

engagement through concept-orinted reading 

instruction. Journal of Educational 

Psychology, (96), 403-423. 

Horton, R. & Vondarcek, M. (2004). Creating a 

High School Physics Research Program. The 

physics teacher, (42), 334-336. 

Liew, J. & Mctigue, E. (2008). Academic and 

effortful control and academic self- efficacy 

beliefs on achievement: A longitudinal study of 

1st through 3rd graders. Early Childhood 

Research Quarterly, (23), 515-526. 

Loranger, A. L. (1997). Comprehension strategies 

instruction: does it make a difference?Journal 

of educational, 18(1), 31-68. 

Mason, L.H. (2004). Explicit self-regulated 

strategy development versus reciprocal 
questioning: Effects on expository reading 

comprehension among struggling reader. 

 کیزیف در درس نایآموزان نابدانش یلیتحص شرفتیو پ یبر خودکارآمد میخودتنظ یریادگی یآموزش راهبردها یاثربخش

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=13612
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=9058
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=9058
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=9058
http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=9058


 وانمندسازی کودکان استثناییتنامه فصل _______________________________________________________________   40

 5931، زمستان ۰۲، شماره 7سال 

Journal of educational Psychology, (96) 2, 

283-296. 

Mettler (1994). Cognitive base teaching cons 

travel. Journal of Visual Impairment and 
Blindness's, (28), 33-45. 

Muis, K. S. (2008). Epistemic profiles and self-

regulated learning relations in the content of 

mathematics problem solving. Contemporary 

Educational Psychology, (33), 177-208. 

Pajares, F. (2000). Influence of Self-efficacy on 

elementary student's writing. The Journal of 

Educational Research, (90). 353-360. 

Perry, N.E. Hutchinson, L. Thauberger, C. (2008). 

Talking about teaching self-regulated learning: 

Scaffolding student teachers. Journal of 
Educational Psychology, (37). 33-40. 

Pintriche, P.R, & deGroot, E, V. (2010). 

Motivational and self-regulated components of 

classroom academic performance. Journal of 

Educational Psychology, (82). 33-40. 

Pintriche, P.R. (1999). The role of motivation in 

promoting and sustaining self-regulated 

learning. Educational Research, (31), 459-470. 

Pintriche, P.R. (2004). A conceptual framework 

for assessing student motivation and self-

regulation learning in college 

students.Educational Psychology, (16), 385-

407. 

Pressley, M., Wood, E., Woloshyn, V. E., King, 

M. A. & Menke, D. (1992). 

Encouraging mindful use of prior knowledge: 

Attempting to construct explanatory mindful 

use of prior knowledge: Attempting to 

construct explanatory answers facilitates 

learning. Educational Psychology, 27(1), 91-

109. 

Ryan, R. M. & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and 

extrinsic motivations: classic definition and 

new directions. Contemporary Educational 

Psychology. 25, 54-67. 

Schunk, D. H (1994). Self-regulation of self-

efficacy and attribution I academic setting in 

d.h Zimmerman (Ed) self-regulated of learning 

and performance. Journal of Education 
Application, 75-99. 

Sitzman, T. Ely, K. (2010). Sometimes you need a 

reminder: the effects of prompting self-

regulation on regulatory processes learning and 

attrition. Journal of Applied Psychology. (95)1, 

132-144. 

Slaving, R. (٦٠٠٢). Educational psychology 

theory & practice,٨th Ed, International edition. 

Slocum, S.W. Wandewalle, V. (2007). Effect of goal- 

orientation on self-efficacy development and prior 

research which support this rational, (79), 241-

249. 

Sungure.S. Gungoren, S. (2009). The role of 

classroom environment perceptions in self-

regulated learning and science 

achievement.Elementary education online, (8)3, 

833-900. 

 Van-reusen-Anthony, K. (1994). Cognitive and Meta 

cognitive intervention important for teacher of 
students who are visually impairment, (25) 4, 53-

62. 

Weinstein, C. E., & Hume, L. M. (1998). Study 

strategies for lifelong learning. Washington, DC: 

American Psychological Association. 

Zimmerman, B. J. (2001). Theories of self-regulated 

learning and academic achievement: an overview 
and analyses. In B. J. Zimmerman & D.H. Schunk 

(Eds), self-regulated learning and academic 

achievement: theoretical perspectives, 2nd ed. 

Mahwah, NJ: Erlbaum, 1-38. 

Zimmerman, B.L. (٦٠٠٨). Effects of self-correction 

strategy training on middle school student's self-

efficacy, self-evaluation and mathematics division 

learning, Journal of Advanced Academics, ٨٨ ,٦٠-

١٨ 

 

 



ییکودکان استثنا یوانمندسازتنامه فصل ________________________________________________________   111

5931 مستانز، ۲۰، شماره 7سال 

5 

The effectiveness of learning self-regulation strategies training on self-efficacy 

and academic achievement among blind students in physics 

Farzaneh Jabarian1

 Mansureh Hajhosseneini2

 Masoud Gholamali Lavasani3 

Abstract 

Aim: The purpose of present study was to examine the effectiveness of self-regulation 

strategies training on the academic achievement and self-efficacy for blind students in physics 

course. Methods: The research methodology was experimental and its type was quasi-

experimental and pre-test-post-test. For this purpose, first-graders blind female students were 

selected from two blind high schools in Tehran. The type of sampling was convenience 

sampling. In each class, 10 blind students were educated. One of those classes was chosen as a 

test group and the other one was as a control group. Self-regulation strategies training is taught 

to the test group in 12 sessions each of which was about 45 minutes. On the other hand, the 

other class was considered as the control group, and this program is not taught to them. To 

measure the variables, we used the questionnaire of self-efficacy research of Fencl and Scheel 

physics course (SOSESC-p). Also, to measure the academic achievement, we used the scores 

of Forty-question self-made test from the first high school physics book. Questionnaires were 

given to the students before and after the training courses. Results: The results showed that the 

experimental group had better performance compared with the control group in self-efficacy 

and academic achievement parameters in physics course. Conclusions: The research 

demonstrated that the self-regulated learning strategies had a great impact on the self-efficacy 

and achievement of blind students in physics course. 

Key words: self-regulation strategies training, self-efficacy, academic achievement, blind 

students, physics 
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