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چکیده
هدف :پژوهش حا ضر با هدف شنا سایی اثر آموزش راهبردهای خودتنظیم بر خودکارآمدی و پی شرفت تح صیلی درس فیزیک در دانشآموزان
نابینا انجام گرفت .روش :تحقیق به روش آزمایشی و طرح آن از نوع شبه آزمایشی ،پیشآزمون-پسآزمون بود .بدین منظور دانشآموزان دختر
کالس اول متوسطه نابینا در دو مدرسه نابینایان شهر تهران بهعنوان نمونه انتخاب شدند .روش نمونهگیری از نوع نمونه در دسترس بود .در هر
کالس  01دانشآموز نابینا مشغغلول به تحصغغید بودند .یزی از کالسها بهعنوان گروه آزمایش انتخاب شغغد و به دانشآموزان این کالس برنامه
آموزش خودتنظیمی در  04جلسغغه  24دقیقهای ارائه گردید و کالس دیگر بهعنوان گروه گواه در نظر گرفته شغغد که برنامه مذکور به آنها تعلیم
داده نشد .برای اندازهگیری متلیرها از پرسشنامه منابع خود کارآمدی درس فیزیک فنسد و اسچید ( )SOSESC-pو برای پیشرفت تحصیلی
از نمرات آزمون محقق ساخته چهد سؤالی از کتاب فیزیک اول دبیر ستان ا ستفاده شد .پر سشنامهها قبد و بعد از آموزش در اختیار دانشآموزان
قرار گرفتند .یافتهها :یافتهها حاکی از آن ا ست که گروه آزمایش عملزرد بهتری را ن سبت به گروه کنترل در خودکارآمدی و پی شرفت تح صیلی
درس فیزیک نشغغغان دادند .نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشغغغان داد که آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و پیشغغغرفت
تحصیلی درس فیزیک دانشآموزان نابینا اثر معنادار داشته است.

کلیدواژهها :راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،خودکارآمدی تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشآموزان نابینا ،درس فیزیک
مقدمه
نابینایی پدیدهای قدیمی است که قدمت آن را میتوان با تاریخ حیات
انسغغان همزمان دانسغغت (شغغریفی درآمدی .)0101 ،کودک معلول
بینایی فردی اسغغت که معلولیت بینایی وی در یادگیری و پیشغغرفت
تح صیلی بهینه او (که از طریق بینایی حا صد می شود) دخالت دارد،
مگر درصغغغورتی که انطباق در روش های تدریس ،محیط یادگیری و
مواد آموزشی به وجود آید (باراگا.)0801 ،
میتوان انتظار دا شت که دانشآموزان نابینا در امور تح صیلی ،نگران
باشغغند و همچنین نگرانی به میزانی بر تالش و کوشغغش آنها جهت
موفقیت تح صیلی اثرگذار با شد (افروز .)0134،اغلب دیده می شود که
دانشآموزان نابینا در اسغغغتفاده از راهبردهای مطالعه و یادگیری دچار
ضعف هستند .برخی از آنها بسیار سردرگم و ناامید از تالش هستند

چراکه معتقدند بااینزه سغغعی در یادگیری مطالب دارند ،اما پیشغغرفت
تحصیلی خوبی ندارند و خود را ناتوان در امر یادگیری میپندارند .این
امر در درسهایی که با مفاهیم انتزاعی بیشغغتری سغغروکار دارد ،مانند
درس ریاضغغی و فیزیک بیشغغتر مشغغاهده میشغغود .ازنظر بسغغیاری از
دانشآموزان ،فیزیک ،یک موضغغوع انتزاعی اسغغت که یادگرفتن آن
م شزد ا ست .در صورتیکه ماهیت این درس به صورتی ا ست که
یادگیری آن موجب رضغغغایت فراگیر و شغغغناخت طبیعت میگردد
(هورتون و وندارک.)4112 ،
راهبردهای یادگیری میتواند بهعنوان ابزاری برای عملزرد تح صیلی
بهتر دانشآموزان در این امور ب زار رود .عالوه بر این ،کسغغغی که
راهبردها را به دان شجویان و دانشآموزان آموزش میدهد ،در حقیقت
وی را بهطور ضغغغمنی به چگونگی کار های حاف ظه و فرآی ند های
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یادگیری مطلب آشغغغنا میسغغغازد .این امر منجر به کسغغغب دانش
فرا شناختی می شود و درنتیجه فرد اطالعات مفیدی را درباره قابلیت
یادگیری خود به دست میآورد (پرسلی و همزاران .)0884 ،واینستاین
و هیوم ( )0880تعدادی پژوهش با این نتیجه ذکر کردند که معلمان
میتوان ند از راه آموزش راهبرد های شغغغ ناختی 0و فراشغغغ ناختی به
دانشآموزان خود کمک کنند تا یادگیرندگان موفقتری باشغغغند و در
سرنوشت تحصیلی خویش نقش فعالتری ایفا کنند.
یزی از نظریغغههغغای مطرح در این خصغغغوظ نظریغغه یغغادگیری
خودتنظیمی 4پنتریچ و دیگروت ( )4101ا ست .آنها خود کارآمدی،1
ارزش گذاری درونی و اضغغغطراب امت حان را بهعنوان باور های
انگیزشغغغی 2و راهبردهای شغغغناختی و فراشغغغناختی را تحت عنوان
یادگیری خودتنظیمی معرفی میکن ند .یادگیری خودتنظیمی یک
فرای ند خود هدایتی اسغغغت که از طریق آن یادگیر ند گان توا نایی
ذهنیشغغان را به مهارتهای عملی مرتبط به تزلیف تبدید میکنند،
این رویزرد یادگیری را فعالیتی میداند که دانشآموزان به روشغغغی
فعال انجام میدهند (زیمرمن.)4110 ،
پنتریچ ( )4112یادگیرنده خودتنظیم را فردی میداند که در یادگیری
خود فعال اسغغغت .بهاینترتیب که برای خود هدف تعریف میکند ،از
میزان پیشرفت خود به سوی هدف آگاه است و کارکردهای شناختی،
انگیزشغغغی و رفتاری خود را تنظیم مینماید و از تجارب اولیه برای
سازگاری با اهداف و تالش بی شتر ا ستفاده میکند .دانشآموزانی که
از راهبرد های یادگیری خودتنظیمی اسغغغت فاده میکن ند به ل حاظ
فرا شناختی ،انگیز شی و رفتاری به صورت فعالی در جریان یادگیری
مشغغغارکت میکنند .این دانشآموزان فرایند یادگیری را با انتخاب
هدف شغغغروع میکنند ،راهبرد متناسغغغب با آن را انتخاب میکنند و
به صورت مداوم پی شرفت خود را جهت د ستیابی به آن اهداف کنترل
میکنند .این دانشآموزان با ا ستفاده از خود نظارتی ،پی شرفت شان به
سمت دستیابی به اهداف یادگیری را تحت نظر میگیرند و رفتارشان
را باکمی تالش در جهت بهبود بخشغغغیدن به فرایند یادگیریشغغغان،
تلییر میدهند.
بهطورکلی در یادگیری خودتنظیم ،دانشآموزان بر ای جاد فرصغغغت
مناسب برای طراحی و اجرای تزالیف یادگیری تأکید میکنند .در این
نوع یادگیری دخالت معلم در عمد یادگیری تا اندازه زیادی کاهش
مییابد بهنحویکه میتوان گفت در یادگیری خودتنظیم دانشآموزان

بهنوعی خود رهبری در یادگیری دسغغغت می یاب ند و خود ،مع مار
یادگیری خود هستند (زیمرمن.)4110 ،
پنتریچ و همزاران او سه مقوله عمومی از راهبردها را که مورداستفاده
فراگیران خودتنظیم قرار میگیرند را شنا سایی کردهاند که عبارتاند
از -0 :راهبردهای شناختی  -4راهبردهای فراشناختی  -1راهبردهای
مدیریت منابع( 4پنتریچ.)4112 ،
در این پژوهش هر سغغغه راهبرد به دانشآموزان آموزش داده شغغغد.
منظور از راهبردهای شغغغناختی راهبردهای بسغغغط ،تزرار و مرور و
راهبردهای سغغازماندهی اسغغت .راهبردهای فراشغغناختی شغغامد
بر نا مهریزی ،راهبرد های کنترل و نظم دهی اسغغغت و راهبرد های
مدیریت منابع شغغامد مدیریت زمان ،سغغازماندهی محیط یادگیری،
ج ستجوی کمک و تنظیم تالشها ا ست (پنتریچ .)4112 ،آنچه نیاز
به توضغیح دارد این اسغغت که برخی یادگیرندگان بهتدریج و در پیش
خود این مهارتها را میآموزند اما برخی دیگر بهتنهایی از عهده این
کار برنمیآیند و الزم اسغغغت در این زمینه آموزش ببینند .اسغغغالوین
( )4112با اسغغغتناد به پژوهش هایی که درباره اثربخشغغغی آموزش
راهبرهای یادگیری و مطالعه انجامشغغده ،بیان داشغغته که میتوان به
دانشآموزان راهبردهای گو ناگون را آموزش داد .پنتریچ ( )4112هم
در پژوهشغغی این نتایج را ذکر کرده اسغغت که معلمان میتوانند از راه
آموزش راهبردهای شناختی و فرا شناختی به دانشآموزان خود کمک
کنند تا یادگیرندگان موفقتری باشند و در سرنوشت تحصیلی خویش
نقش فعالتری ایفا کنند.
بهطورکلی پژوهشهای زیادی به رابطه بین اسغغغتفاده از مهارتهای
خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی پرداختند که برخی از آنها عبارتاند
از :سیتزمن و الی ( ،)4101الز ساندر و چوانن فوگد ( ،)0884پری و
همزغغاران ( ،)4110مغغاسغغغون ( ،)4112لورانگر ( ،)0883گوتری و
هم زاران ( ،)4112ماوس ( ،)4110آلتون و اردین ( .)4101ن تایج
تحقیقات باال حاکی از ارتباط باالی خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی
دانشآموزان بود .همچنین دیگنات و همزاران ( )4110در فراتحلیلی
که با مقایسغغه نتایج  20مطالعه در باب تأثیر یادگیری خودتنظیمی بر
دانشآموزان ابتدایی انجام دادند ،به این نتیجه رسغغغیدند که برنامه
آموزشغغی خودتنظیمی بر موفقیت و پیشغغرفت تحصغغیلی دانشآموزان
تأثیرگذار اسغغغت .پاجارس ( ،)4111به این نتیجه رسغغغید که چون
دانشآموزان خودتنظیم بهطور فعاالنه از راهبردهای یادگیری ا ستفاده
میکنند ،عملزرد بهتری در مدرسغغغه از خود نشغغغان میدهند و از

1

-Cognitive strategies
-Self-regulation
3
-Self efficacy
2
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-Motivation beliefs
-Resource management
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اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر خودکارآمدی و پی

پی شرفت تح صیلی باالتری برخوردار ه ستند .نتایج یافتههای محمد
امینی ( )0103نشغغان داد که بین راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و
پیشغغغرفت تحصغغغیلی رابطه معناداری وجود دارد و همه مؤلفه های
یادگیری خودتنظیمی توانایی بهبود پیشغغغرفت تحصغغغیلی را دارند.
محسن پور ،حجازی و کیامنش ( )0102با بررسی نقش خودکارآمدی،
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.
از سوی دیگر مطابق با پژوهشهای موجود مانند برگر و کارا بینک
( )4101بین انگیزش دانشآموزان و استفاده آنها از راهبردهای
یادگیری رابطه وجود دارد .انگیزش تحصیلی 0عامد نیرو دهنده به
دانشآموز در جهت انجام تزالیف درسی و عالقهمندی به پیگیری
یادگیری قلمداد میشود (آرتینو و استفانس .)4118 ،این مفهوم تفاوت
میزان تالش برای انجام تزالیف درسی را بازگو میکند و از این روست
که همواره بهعنوان عامد مهم در آموزشوپرورش مورد قضاوت قرار
میگیرد (بحرانی .)0100 ،برای نمونه پژوهش پنتریچ و دیگروت
( )4101بیان میدارد دانشآموزانی که از انگیزش تحصیلی باالیی
برخوردار هستند ،در مقایسه با سایر دانشآموزان ،نمرات تحصیلی بهتر
و موفقیت آموزشی برتری دارند .بهطورکلی نظریههای انگیزش
پذیرفتهاند که انگیزش تحصیلی بهطور مثبت عملزرد دانشآموزان را
تحت تأثیر قرار میدهد (ریان و دسی .)4111 ،حال با توجه به اینزه
انگیزش یزی از مهمترین شرطها برای یادگیری است که باید به
راهزارهای مؤثر در افزایش انگیزش دانشآموزان پرداخته شود (کدیور،
 .)0104ازجمله این راهزارها میتوان به یادگیری خودتنظیمی اشاره
کرد .ازجمله عوامد انگیزشی مهم مرتبط با راهبردهای خودتنظیمی،
خودکارآمدی است (کلری و زیمرمن .)4112 ،افراد با سطوح باالی
خود کارآمدی ،پرتالش هستند ،در حد مسائد شناختی پشتزار زیادی
دارند ،پافشاری و ایستادگی بیشتری از خود نشان میدهند و از
راهبردهای حد مسئله استفاده میکنند (پاجارس .)4111 ،بندورا
( ،)0883خودکارآمدی را قضاوت آموزنده در مورد توانمندیهایش
برای سازماندهی و اجرایی نمودن فعالیتهای الزم در جهت دست
یافتن به هدف تعریف میکند.
مفهوم خود کارآ مدی از درون نظر یه شغغغ ناختی اجت ماعی ب ندورا
نشغغئتگرفته اسغغت .این نظریه بیان میکند که رفتار هر فرد ،نتیجه
تعامد میان شغغخ  ،رفتار و محیط اسغغت .در این دیدگاه هر فردی
میتواند افزار ،احساسات و فعالیتهایش را کنترل کند (بندورا.)0881،
خود کارآمدی به باورهای فرد در مورد تواناییها ،ظرفیت اسغغغتعدادها
-Academic motivation

برای یادگیری و عملزرد در موقعیتهای مختلف اشغغغاره دارد که از
این طریق بر عملزرد خود نیز اع مال کنترل میک ند .این باور های
افراد در مورد اثربخشغغغی خود ،بهعنوان باور های کارآ مدی نقش
محوری در زندگی افراد ایفا میکنند .این باورها عالوه بر تلییر و معنا
دهی به رویدادها و تجارب محیطی بهعنوان یک تعیینکننده مستقیم
و بال واسطه در انگیزش و رفتار انسان عمد میکند (بندورا.)0880 ،
نتایج پژوهشهای افرادی چون سانگر و گانگورن ( ،)4118لیو و مک
تیگ ( ،)4110شغغانک ( ،)0882اسغغلوکام و واندوال ( ،)4113کلری و
زیمرمن ( ،)4112هم نشان دادهاند که خودتنظیمی و عامدهای آن با
خودکارآمدی همبسغغغتگی مثبت و معنادار دارد .در پژوهشغغغی هم که
توسغغط رامداس و زیمرمن ( )4110در مورد اثربخشغغی آموزشهای
راهبرد های خودتنظیمی بر خود کارآ مدی و خودارز یابی دانشآموزان
صغغغورت گرفته ،نتایج نشغغغان میدهد دانشآموزانی که راهبردهای
خودتنظیمی را مورداسغغتفاده قرار میدهند ،خودکارآمدی بهتری دارند
و خود را به شغغغ زد مث بتتری ارز یابی میکن ند و درنتی جه انگیزه
آموختن باالتری دارند .بر اسغغغاس نتایج پژوهش فوکس و همزاران
( )4111که در آن راهبردهای شغغغناختی و فراشغغغناختی به مدت 11
جل سه تو سط معلم کالس برای افزایش خود کارآمدی و حد م سائد
ریا ضی در دانشآموزان کالس سوم انجام شد ن شان داد که آموزش
این راهبردها تأثیر معناداری در افزایش خود کارآمدی و پیشغغغرفت
ریاضغغی دانشآموزان داشغغته اسغغت .در پژوهش رضغغویه و همزاران
( )0104که به بررسغغغی م قایسغغغهای تأثیر آموزش م هارت های
خودتنظیمی بر سغغغه روش آموزش مسغغغتقیم ،یادگیری همزارانه و
یادگیری م ستقد بر خود کارآمدی و کارکرد تح صیلی در درس علوم
زیسغغتی پرداخته بود ،نتایج حاصغغد نشغغان داد که آموزش راهبردهای
خودتنظیمی در افزایش خود کارآمدی و کارکرد تحصیلی مؤثر است.
از طرف دیگر برخی پژوهش ها تأثیر م هارت های شغغغ ناختی و
فراشناختی را بر پیشرفت تحصیلی کودکان استثنایی بررسی کردهاند
ازجمله وان روس آنتونی ( )0882بهطور خالصغغه در پژوهشغغی تحت
عنوان شغغغناخت و فراشغغغناخت در نابینایان دریافت که اسغغغتفاده از
اسغغتراتژیهای فراشغغناختی باعا افزایش عملزرد فرد در زمینههای
مختلف خود انگیزشغغغی ،خود مفهومی ،خود ک فایتی و اکتسغغغغاب
فرایندهای شناختی و تعمیم می شود .متلر ( )0882نیز در پژوهشغی
تحت عنوان فرایند شغغناختی و یادگیری اکتشغغافی در نابینایان نشغغان
داد که اسغغغتفاده نابینایان از راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،باعا
گسغغترش فرایندهای ادراکی ،تسغغهید انتقال مهارتهای شغغناختی،
تسهید فرایندهای حد مسئله و ازدیاد دقت و توجه در آنها میشود.
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بهطورکلی اطالعات اندکی درباره اثربخشغغی اسغغتفاده از مهارتهای
خودتنظیمی برای دانشآموزان نابی نا وجود دارد .با تو جه به اهم یت
آموزش راهبرد های خودتنظیمی در دوران تحصغغغ ید و کم بودن
پژوهش های داخلی در مورد نابی نا یان ،تحقیق حاضغغغر با تو جه به
چارچوب نظریههای ارائهشغغغده و پژوهشهای انجامگرفته ،با هدف
شغغناسغغایی و تبیین تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر
خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نابینا اول دبیرستان در
درس فیزیک انجام پذیرفت.

درس فیزیک در نظر گرفته شد .پس از آموزش برنامه خودتنظیمی به
گروه آزمایش ،از هر دو گروه آزمایش و کنترل یک آزمون  21سؤالی
از سه فصد آخر کتاب فیزیک اول دبیرستان به عمد آمد و نمره این
آزمون بهعنوان نمره پسآزمون پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.
روایی محتوایی این آزمونها مورد تائید سغغه دبیر فیزیک قرار گرفت.
برای محاسبه پایایی پیشآزمون و پسآزمون پیشرفت تحصیلی ،این
آزمونها روی  21نفر از دانشآموزان غیر از نمونه اجرا گردید .ضریب
آل فای کرون باخ برای پیشآزمون  1/340و برای پسآزمون 1/308
محاسبه شد.

روش این پژوهش ،آزمایشغغغی و طرح آن از نوع شغغغبه آزمایشغغغی،
پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری این پژوهش
را کلیه دانشآموزان نابینا شغغهر تهران که در پایه اول دبیرسغغتان در
سال تحصیلی  82-81مشلول به تحصید بودند ،تشزید دادند .نمونه
این پژوهش بر ا ساس نمونه در د سترس بود .برای انتخاب گروههای
آزمایش و کنترل دو مدر سه نابینایان دخترانه در شهر تهران انتخاب
و از هر مدرسغغغه دانشآموزان کالس های اول دبیرسغغغتان بهعنوان
آزمودنی انتخاب شغغغدند .دانشآموزان اول دبیرسغغغتان مدرسغغغه (ن)
بهعنوان گروه کنترل و دانشآموزان اول دبیرسغغغتان مدرسغغغه (ع)
بهعنوان گروه آزمایش مشخ شدند .جمعیت هرکدام از کالسهای
گروه کنترل و آزمایش ده نفر بود.

روش اجرا

روش

ابزار
الف :مق یاس خود کارآ مدی تحصغغغیلی در درس فیز یک :بهمنظور
سغغنجش خودکارآمدی دانشآموزان در درس فیزیک از پرسغغشغغنامه
منابع خودکارآمدی درس فیزیک ( )0SOSESC-pا ستفاده شد که
تو سط فن سد و ا سچید ( )4114بر ا ساس چهار منبع خودکارآمدی
بندورا ( )0883ساخته شده ا ست .ضریب آلفا برای کد مقیاس توسط
فن سد و ا سچید ( 1/82 )4114گزارش شده ا ست .این پر س شنامه
شامد  11سؤال است ،هرسوال دارای  4درجه میباشد .برای محاسبه
پایایی این پرسغغغشغغغنامه نسغغغخه ترجمهشغغغده آن روی  411نفر از
دانشآموزان غیر از نمونه اجرا گردید و ضغغغریب آلفای  1/ 020برای
آن محاسبه شد.
ب :آزمون فیز یک :پیشغغغر فت تحصغغغیلی در درس فیز یک در این
پژوهش توسغغغط دو آزمون فیزیک موردبررسغغغی قرار گرفت .قبد از
آموزش برنامه خودتنظیمی یک آزمون  21سؤالی از سه ف صد اول
کتاب فیزیک اول دبیرسغغغتان از هر دو گروه کنترل و آزمایش گرفته
شد و نمره این آزمون بهعنوان نمره پیشآزمون پیشرفت تحصیلی در
-Sources of Self-efficacy in Science Courses-Physics

روش اجرا به این صغغورت بود که ابتدا آزمون خودکارآمدی فیزیک و
آزمون فیزیک از سغغغه فصغغغد اول کتاب فیزیک اول دبیرسغغغتان از
دانشآموزان هر دو گروه آز مایش و کنترل به ع مد آ مد .سغغغ س
دانشآموزان گروه آز مایش ت حت آموزش بر نا مه خودتنظیمی قرار
گرفتند که این برنامه طی  04جلسغغه  24دقیقهای اجرا شغغد .الزم به
ذکر اسغت که این برنامه بر اسغاس مدل خودتنظیمی پنتریچ ()0888
تنظیمشغغغغده بود .مغغدل پنتریچ در پژوهش مصغغغطفغغایی ()0103
مورداسغغتفاده قرارگرفته بود .در این پژوهش عالوه بر اینها از کتاب
روان شنا سی تربیتی دکتر سیف ( ،)0181کتاب روشهای یادگیری و
مطالعه دکتر سغغیف ( )0102و کتاب شغغرایط مطالعه علی پور ()0132
نیز کمک گرفته شغغغد .محتوای آموزش عبارت بود از :جلسغغغه اول:
معرفی برنامه ،جل سه دوم :عالقه و انگیزش ،جل سه سوم :آ شنایی با
برنامهریزی ،جلسغغه چهارم و پنجم :مدیریت زمان ،جلسغغه شغغشغغم:
مدیر یت م نابع ( پاداش دادن به خود وقتی از ز مان درس خوا ندن
بهصغغغورت مفیدی اسغغغتفاده شغغغود) ،جلسغغغه هفتم :مدیریت مزان
(سغغغازماندهی محیط یادگیری و وضغغغعیت فیزیزی هنگام مطالعه)،
جلسه هشتم :آموزش راهبردهای شناختی تزرار یا مرور ،جلسه نهم:
آموزش راهبرد ب سط و گ سترش معنایی ،جل سه دهم :آموزش راهبرد
سازماندهی ،جلسه یازدهم :آموزش روش پس ختام ،جلسه دوازدهم:
مرور مطالب گذشته.
نیز تزالیفی از کتاب فیزیک به دانشآموزان داده میشغغغد و از آن ها
خوا سته می شد که نتیجه را جل سه بعد در کالس ارائه در آموزش این
برنامه سغغعی شغغد مطالبی که به دانشآموزان گفته میشغغود همراه با
انواع مثالهای کاربردی در کتاب فیزیک باشغغد .در هر جلسغغه دهند.
پس از اتمام  04جلسغغه مجدداا از هر دو گروه آزمایش و کنترل آزمون
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استثناییفیزیک
کودکاندر درس
آموزان نابینا
تحصیلی دانش
شرفت
اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیم بر خودکارآمدی و پی

خودکارآمدی فیزیک و آزمون فیزیک از سه ف صد آخر کتاب فیزیک
اول دبیرستان به عمد آمد.

جدول  -1میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی فیزیک در پیشآزمون و پسآزمون
شرح

میانگین

انحراف معیار

گروه

00113

401848

پیشآزمون

00012

401444

پسآزمون

01814

411014

پیشآزمون

008

001244

پسآزمون

42121

21133

پیشآزمون

44141

21240

پسآزمون

42101

21000

پیشآزمون

48131

21024

پسآزمون

کنترل
خودکارآمدی
آزمایش
کنترل
پیشرفت تحصیلی
آزمایش

یافتهها
برای بررسغغغی هرکدام از فرضغغغ یه های پژوهش به دلید کنترل اثر
پیشآزمون از تحلید کوواریانس اسغغتفادهشغغده اسغغت ،ابتدا اطالعات
توصغغیفی مربوط به متلیرها توضغغیح داده میشغغود و پسازآن تحلید
کوواریانس بیان میشغغود .الزم به ذکر اسغغت ،پیشفرضهای تحلید
کوواریغغانس از قبیغغد فرض همگنی واریغغانسهغغا و فرض همگنی
شیبهای رگر سیون برر سی شد و با توجه به برقراری مفرو ضههای
مذکور تحلیدها ادامه یافت .جدول  0یافتههای توصیفی گروه آزمایش
و کنترل در مراحد پیشآزمون و پسآزمون برای خودکارآمدی فیزیک
و پیشرفت تحصیلی درس فیزیک را نشان میدهد.
ج هت بررسغغغی فرضغغغ یه اول مبنی بر این زه «آموزش راهبرد های
خودتنظیمی ،خودکارآمدی تحصغغغیلی دانشآموزان نابینا را در درس

فیزیک افزایش میدهد ».میانگینهای دو گروه در شرایط پیشآزمون
و پسآزمون مورد مقایسه قرار گرفتند.
میغغانگین و انحراف معیغغار گروههغغا در پسآزمون و پیشآزمون
خودکارآمدی تحصیلی درس فیزیک در جدول  0نشان داد که میانگین
نمرهی گروهها در پیشآزمون خودکارآمدی تح صیلی ب سیار نزدیک به
هم ا ست ،اما تفاوت بین گروهها در پسآزمون خودکارآمدی تح صیلی
بیشغتر شغده اسغت .از مقایسغه میانگینهای پیشآزمون با پسآزمون
مشغغغخ میشغغغود که خودکارآمدی تحصغغغیلی دانشآموزان گروه
آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش بیشتری داشته است.
بهمنظور بررسغغغی مع ناداری ت فاوت دو گروه با تو جه به شغغغرایط
(پیشآزمون و پسآزمون) از تحلید کوواریانس ا ستفاده شد که نتایج
آن در جدول  4آمده است.

جدول  2آزمون تحلیل کوواریانس نمرات خودکارآمدی تحصیلی فیزیک
منبع اثر
پغغیغغشآزمغغون
خغغودکغغارآمغغدی
تحصیلی
گروه
خطا
جمع

جمع مجذورات

df

سطح خطا

MS

P< 1/10
3432/143
121/134
10/121
431220/11

0

3432/143

0

121/134

0
3
4
1

4/444
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P< 1/10

F

اندازه اثر ()Eta

1444/103

1/884

020/010

1/814
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همانطور که در جدول  4مالحظه میگردد ،آماره  Fبرای تفاوت
نمرات پسآزمون بغغه لحغغاظ آمغغاری معنغغادار اسغغغغت (1/10
>(F1,17 =020/010،pبنابراین منبع اثر گروه (عمد آزمای شی:
آموزش راهبردهای خودتنظیمی) توانسغغغته اسغغغت بین دو گروه
تفاوت ایجاد کند .بهعبارتدیگر پس از اجرای عمد آزمایشغغغی،
نمره خود کارآ مدی گروه آز مایش (م یانگین=  008و انحراف
ا ستاندارد =  )00/244به میزان معناداری ن سبت به گروه کنترل
(میانگین=  000/2و انحراف استاندارد =  )40/444افزایش داشته
اسغغغت مجذور اتا=  )Eta =1/814( 1/814بهعنوان شغغغاخ
اندازهگیری اثر نشغغان دهنده تأثیر قابدتوجه آموزش راهبردهای
خودتنظیمی است.

نزد یک به هم اسغغغت ،ا ما ت فاوت بین گروه ها در پسآزمون
پیشرفت تحصیلی بیشتر شده است.
از م قایسغغغه م یانگین های پیشآزمون و پسآزمون مشغغغخ
می شود که پیشرفت تحصیلی دانشآموزان گروه آزمایش نسبت
به گروه کنترل افزایش بی شتری دا شته ا ست .بهمنظور برر سی
معناداری تفاوت دو گروه از تحلید کوواریانس اسغغتفاده شغغد که
نتایج آن در جدول  1آمده است.
آماره  Fبرای تفاوت نمرات پسآزمون به لحاظ آماری معنادار
است ( (F1,17 =81/314،p> 1/10بنابراین منبع اثر گروه (عمد
آزمایشی :آموزش راهبردهای خودتنظیمی) توانسته است بین دو
گروه ت فاوت ای جاد ک ند .بهع بارتدیگر پس از اجرای ع مد
آزمایشغغی ،نمره پیشغغرفت تحصغغیلی گروه آزمایش (میانگین=
 48/31و انحراف ا ستاندارد =  )2/024به میزان معناداری ن سبت
به گروه کنترل (میانگین=  44/4و انحراف اسغغتاندارد = )2/240
افزایش داشته است مجذور اتا=  )Eta =1/024( 1/024بهعنوان
شغغغاخ اندازهگیری اثر نشغغغاندهنده تأثیر قابدتوجه آموزش
راهبردهای خودتنظیمی است.

برای آزمون فرضیه دوم ،یعنی «آموزش راهبردهای خودتنظیمی،
پی شرفت تح صیلی دانشآموزان نابینا را در درس فیزیک افزایش
میدهد ».میانگین دو گروه (آزمایش و کنترل) را در دو شغغغرایط
پیشآزمون و پسآزمون مورد مقایسه قرار دادیم.

م یانگین و انحراف مع یار گروه ها در پسآزمون و پیشآزمون
پیشغغغرفت تحصغغغیلی درس فیزیک در جدول  0نشغغغان داد که
میانگین نمرهی گروهها در پیشآزمون پی شرفت تح صیلی ب سیار
جدول  3آزمون تحلیل کوواریانس نمرات پیشرفت تحصیلی فیزیک

منبع اثر
پ یشآز مون
پیشغغغرفغغت
تحصیلی

جمع مجذورات

MS

df

سطح خطا

F

اندازه اثر ()Eta

P< 1/10
400/302

0

400/302

گروه
خطا

011/384

0

011/384

00/002

03

جمع

04042/11

41

221/244
P< 1/10

81/314

1/822
1/024

0/000

بحث و نتیجهگیری
یاف ته های بهدسغغغتآ مده در این پژوهش در دو محور کلی
قابدبررسیاند:

نتایج محور اول ناظر بر اثربخ شی آموزش راهبرد خودتنظیمی بر
خودکارآمدی دانشآموزان نابینا در درس فیزیک اسغغغت .به این
معنی که این آموزش سبب شده ا ست دانشآموزانی که آموزش
راهبردهای خودتنظیمی در یافت کرده بود ند ،نسغغغ بت به گروه
کنترل که هیچ آموزشغغغی در یا فت نزرده بود ند ،خود کارآ مدی
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باالتری را در درس فیز یک نشغغغان ده ند .این یاف ته با ن تایج
پژوهشهای ماسغغون ( ،)4112فوکس و همزاران ( ،)4111بروئر
و یوگسغغغتر ( ،)4112رضغغغویه و همزاران ( )0104و وان روس
آنتونی ( )0882همسو است.
ماسغغغون ( )4112در پژوهش خود برای افزایش خود کارآ مدی
دانشآموزان پایه پنجم و پیشغغرفت آنها در علوم اجتماعی در 04
جل سه آموزش راهبردها به صورت م ستقیم تو سط پژوه شگر و
بدون واسغغغطه معلم انجام داد و نتایج تأثیر معناداری را نشغغغان
دادند.
بر اسغغغاس نتایج پژوهش فوکس و همزاران ( )4111که در آن
راهبردهای شناختی و فراشناختی به مدت  11جلسه توسط معلم
کالس برای افزایش خود کارآمدی و حد مسغغغائد ریاضغغغی در
دانشآموزان کالس سغغوم انجام شغغد نشغغان داد که آموزش این
راهبردها تأثیر معناداری در افزایش خود کارآمدی و پیشغغغرفت
ریاضی دانشآموزان داشته است.
بر ا ساس پژوهش بروئر و یوگ ستر ( )4112که روی  111نفر از
دانشآموزان مقطع ابتدایی انجام شد ،نتایج ن شان داد افرادی که
خود کارآمدی باالیی دارند ،در مقایسغغه با کسغغانی که باورهای
خودکارآمدی پایینی دارند ،از راهبردهای شغغناختی و خودتنظیمی
به میزان بیشتری استفاده میکنند.
در پژوهش ر ضویه و همزاران ( )0104که به برر سی مقای سهای
تأثیر آموزش م هارت های خودتنظیمی بر سغغغه روش آموزش
م ستقیم ،یادگیری همزارانه و یادگیری م ستقد بر خود کارآمدی
و کارکرد تحصغغیلی در درس علوم زیسغغتی پرداخته شغغد ،نتایج
حا صد ن شان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی در افزایش
خود کارآمدی و کارکرد تحصیلی مؤثر است.
وان روس آنتونی ( )0882در پژوهشغغی تحت عنوان شغغناخت و
فراشغغناخت در نابینایان دریافت که اسغغتفاده از اسغغتراتژیهای
فراشغغغ ناختی با عا افزایش عملزرد فرد در زمی نه های مختلف
انگیزشغغغی ،خود مفهومی ،خود کفایتی و اکتسغغغاب فرایندهای
شناختی میشود.

دانشآموزان ،میتوا ند انگیزش ب عدی آن ها را پیشبینی ک ند،
کاربرد موفق یتآمیز این راهبرد ها منجر به باال رفتن باور های
خودکارآمدی دانشآموزان میشغغود ،زیرا اسغغتفاده از راهبردهای
سطح باالتر و توجه بر چگونگی پیشرفت خود ،منجر به یادگیری
عمیقتر و همچنین باال رفتن باورهای خودکارآمدی و عملزرد
تحصغغیلی باالتر دانشآموزان میشغغود .از سغغوی دیگر مهارت
خودتنظیمی به دانشآموز امزان میدهد تا بر رفتارهایش کنترل
و نظارت دا شته با شد؛ یعنی رفتارهایش را ارزیابی کند ،آنها را با
معیارهای خود بسغغغنجد و در مورد شغغغخ خود تقویت و تنبیه
اعمال کند .شغغخصغغی که نتیجه ارزیابی از خودش مثبت اسغغت،
خود را کارآمد تشغغخی میدهد و با عالقه و پشغغتزار به انجام
کارها میپردازد ،زیرا معتقد ا ست که میتواند پی شرفت بی شتری
کسب نماید.
نتایج محور دوم دربرگیرنده اثربخ شی راهبردهای خودتنظیمی بر
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان نابینا در درس فیزیک است .این
یافته با نتایج پژوهشهای دیگنات و همزاران ( ،)4110محسغغن
پور ،ح جازی و ک یامنش ( ،)0102مح مد امینی ( )0103و متلر
( )0882همسو است.
در فراتحلیلی که با م قایسغغغه ن تایج  20م طال عه در باب تأثیر
یادگیری خودتنظیمی بر دانشآموزان ابتدایی انجام گرفت ،ن شان
داده شد که برنامه آموز شی خودتنظیمی بر موفقیت و پی شرفت
تحصغغغ ی لی دا نشآ موزان تغغأ ث یرگغغذار اسغغغغت (د ی گنغغات و
همزاران.)4110،
محسغغغن پور ،ح جازی و ک یامنش ( )0102با بررسغغغی نقش
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.
ن تایج یاف ته های مح مد امینی ( )0103نشغغغان داد که بین
راهبردهای یادگیری و خودتنظیمی و پیشغغرفت تحصغغیلی رابطه
مع ناداری وجود دارد و ه مه مؤل فه های یادگیری خودتنظیمی
توانایی بهبود پیشرفت تحصیلی را دارند.

در تبیین این یافتهها مطابق با نظر پنتریچ ( )4112میتوان گفت
با تو جه به این زه خودتنظیمی و راهبرد های مورداسغغغت فاده
سال  ،7شماره  ،۰۲زمستان 5931

28

_______________________________________________________________فصلنامه توانمندسازی کودکان استثنایی

متلر ( )0882نیز در پژوهشغغغی تحت عنوان فرایند شغغغناختی و
یادگیری اکت شافی در نابینایان ن شان داد که ا ستفاده نابینایان از
راهبردهای یادگیری خودتنظیمی ،باعا گسغغغترش فرایندهای
ادراکی ،ت سهید انتقال مهارتهای شناختی ،ت سهید فرایندهای
حد مسئله و ازدیاد دقت و توجه در آنها میشود.
در پژوهش حاضغغر آموزش راهبردهای خودتنظیمی توانسغغت در
پیشغغغرفت دانشآموزان اول دبیرسغغغتان نابینا در درس فیزیک
تأثیرگذار باشد .درواقع میتوان اینطور بیان کرد که دانشآموزان
نابی نایی که در درس فیز یک از راهبرد های شغغغ ناختی مان ند
شغغغیوه های مختلف راهبرد تزرار همچون مزرر خوانی و مزرر
نوی سی ،تزرار با فا صله و تدابیر یاد یار ا ستفاده میکنند ب سیار
موفقتر عمد میکنند.
در تبیین این یافتهها مطابق با نظر پنتریچ ( )0888میتوان گفت
یادگیرندگان خودتنظیم با اسغغتفاده از شغغیوههای مختلف راهبرد
بسغغط دهی ،میزان یادگیری و سغغرعت یادگیری خود را افزایش
میدهند .آنها با خالصه کردن ،یادداشتبرداری ،ساخت سرواژه،
تفسیر و مقایسه مطالب یاد گرفتهشده ،با دانش و تجربیات قبلی،
سریعتر ،بهتر و عمیقتر میآموزند و پیشرفت تحصیلی بیشتری
دارند .استفاده از راهبردهای سازماندهی نیز وضعیت مشابهی را
نشغغغان میدهد .دسغغغتهبندی کردن ،ارتباط دادن و ایجاد یک
چارچوب سازمانی همچون ساخت سل سله مراتبی ،راهزارهایی
هستند که یادآوری بهتر اطالعات ذخیرهشده در حافظه را موجب
میگردند.
دانشآموزان آشغغغنا به راهبردهای فراشغغغناختی بر یادگیری خود
نظارت دارند و بر اهمیت نقش خود در سغغغاخت دانش آگاهی
دارند؛ بنابراین مطالعه خود را با یک برنامهریزی که در آن هدف
مطالعه معلوم ا ست ،زمان و سرعت مطالعه م شخ شده ا ست،
شغغغروع کرده و با توجه به تزلیف ،راهبرد یادگیری مناسغغغب را
انتخاب و بزار میبرند .توانایی تشخی راهبرد غیر مؤثر را دارند
و با تعویض آن ،راهبرد منا سب را برمیگزینند؛ بنابراین میتوانند
م طال عه و یادگیری خود را در یک ز مان معقول و با سغغغر عت
مناسغغب بهخوبی به انجام برسغغانند ،در صغغوتی که دانشآموزان
ناآشغغنا به راهبردهای فراشغغناختی بدون آگاهی در نقش خود در
یادگیری ،ت شخی راهبرد منا سب و نظارت و بازبینی به شیوه

آزمایش و خطا با تزلیف مواجه می شوند و در بی شتر موارد ،عدم
تناسغغغب راهبرد با تزلیف و ناتوانی در اصغغغالح آن باعا عدم
موفقیت آنها میشود.
در این مطالعه مشاهده شد که دانشآموزان نابینای گروه آزمایش
که آموزش راهبردهای خودتنظیمی را دریافت کردند و در حین
مطالعه درس فیزیک از راهبردهای شناختی و فراشناختی مناسب
اسغغغتفاده کردند و مهمتر آن زه به بازبینی یادگیری و فرایندهای
شغغناختی خود پرداختند ،در مقایسغغه با گروه کنترل که هیچگونه
آموزش خودتنظیمی از طرف پژوهشغغغگر در یا فت نزرد ند ،در
یادگیری و پیشرفت تحصیلی در درس فیزیک بهتر عمد کردند.
از نتایج پژوهش حاضر میتوان استنباط کرد که چون راهبردهای
یادگیری خودتنظیمی در پژوهش آزمایشغغغی حاضغغغر منجر به
افزایش خودکارآمدی و پی شرفت تح صیلی دانشآموزان نابینا در
درس فیزیک شغغغده اسغغغت ،لذا معلمان میتوانند با اسغغغتفاده از
یافته های فوق عالقه دانشآموزان خود را نسغغغبت به یادگیری
بهبود بخشغغغ ند .همچنین ازآن جایی که این راهبرد ها بهعنوان
مهارت عمومی مح سوب می شوند و سبب بهبود یادگیری تمام
دروس هستند ،پیشنهاد میشود در آموزش ضمن خدمت معلمها،
آنها را با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی آشغغنا سغغاخته و زمینه
آموزش اینگو نه م هارت ها را در مدارس فراهم سغغغاز ند ،زیرا
یادگیر ند گان بهطور خود بهخودی از راهبرد های خودتنظیمی
اسغغتفاده نمیکنند ،مگر اینزه این راهبردها به آنان آموزش داده
شود.
منابع:
افروز ،غالمعلی ( .)0134نگاهی به ویژگیهای روانی -اجتماعی نابینایان.
ماهنامه بینالمللی کیهان.01-00 ،0 ،
بحرانی ،محمود .)0100( .بررسغغغی روایی و پا یایی مق یاس انگیزش
تحصیلی هارتر ،مجله مطالعات روانشناختی.34-0 ،40 ،
ر ضویه ،ا صلر .لطیفیان ،مرت ضی .فوالدچنگ ،محبوبه ( .)0104برر سی
مقایسغغهای تأثیر آموزش مهارتهای خودگردانی و افزایش باورهای
خودبسغغندگی بر کارکرد تحصغغیلی دانشآموزان دبیرسغغتانی .مجله
اندیشههای نوین تربیتی 1 ،و .3-14 ،)4(2
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تهران :انتشارات آگاه.
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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 quasiexperimental 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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