
تعلیم و تربیت استثنایی

71

آموزش خودکارآمدي به دانش آموزان ناشنواي هنرستانی
دانشگاه تهرانازدکان استثنایی آموزش کووسعید رحیمی / کارشناس ارشد روان شناسی 

چکیده:
گیري دارند، از اهمیت بـاالیی  شیوه تصمیموآموزان با نیاز ویژه که مشکالتی در ارتباطات اجتماعی اجتماعی دانشهايمهارتامروزه توجه به آموزش 

از فرآیندهاي رشد اجتماعی در افراد، خودکارآمـدي اسـت.   آموزان ناشنواي هنرستانی در خور توجه است. یکیبرخوردار است. این مسئله در نزد دانش
هاي فرد براي آینده موثر است.  از این رو به نظر گیريهاي فردي است که در تصمیماین مفهوم در نظریه رشد اجتماعی آلبرت باندورا، باور به توانمندي

هـاي گیـري میـزان سـازگاري و رشـد تصـمیم     تواندمیشنواي هنرستانی آموزان، به خصوص دانش آموزان ناخودکارآمدي براي دانشآموزشرسدمی
سـرانجام ارائـه   هـاي موجـود و  خالءکارشناسـان گـروه آسـیب دیـده شـنوایی،      وافزایش دهد. دالیل اهمیت این موضوع براي مربیـان  هاآنفردي را در 

در تصمیم گیري براي انتخاب رشته یا شغل آینده دچـار مشـکالتی   راهکارهاي گوناگون در جهت آموزش خودکارآمدي به دانش آموزان ناشنوایی که 
هستند، قابل بحث و بررسی است.  

هاي اجتماعی آموزان ناشنوا، مهارتآموزش خودکارآمدي ، دانشهاي کلیدي:واژه

مقدمه
خودکارآمدي یکی از مسـایل مهـم و سرنوشـت سـاز     

رود. ایـن  به شـمار مـی  ویژهبراي دانش آموزان با نیازهاي 
که بعد از ترك مدرسه 1مسئله در نزد دانش آموزان ناشنوا

زندگی واقعی خود را آغاز کنند در خور توجه است. باید
گیــري دانــش آمــوزان مســئله خودکارآمــدي در تصــمیم

بعـد از پایـان تحصـیالت    هـا آنمسایل ترینمهمناشنوا از 
ــابراین بایــد شــرایطی ایجــاد کــرد کــه    متوســطه اســت. بن

گیـري بـراي آنـان تسـهیل     ترسی بـه ایـن نـوع تصـمیم    دس
)1388گردد.(خوشپور، 

خودکارآمدي به قضاوت فرد در مورد آنچـه کـه فـرد    
تواند انجام دهد، نه آنچه انجام داده است، کند میفکر می

).خودکارآمـدي یکــی از  1386شــود (احمـدي، گفتـه مـی  
اساسی در نظریه شـناختی اجتمـاعی بانـدورا   هايمکانیسم

-) است. این نظریـه خودشناسـی را اسـاس تصـمیم    1971(

هـاي انسـان مثـل    داند و همچنین  ویژگـی گیري شغلی می

1. Deaf

ــایی ــرار  هــا، شخصــیت و ارزشتوان هــا را مــورد توجــه  ق
تـرین عامـل در کـارکرد شـناختی انسـان،      دهد. اصـلی می

باورهـاي خودکارآمــدي اســت، یعنــی باورهــاي افــراد در  
اعمـال کنتـرل روي حـوادث    شـان جهـت   مورد شایستگی

؛ نقــل از نویــدي و 2،1993مــؤثر در زنــدگی اســت(بندورا
ــدي، از عملکــرد  1383اســماعیلی، ). احســاس خودکارآم
وکالمــیمشـاهده عملکـرد دیگـران، تشـویق     قبلـی فـرد،  

).1386گیرد(احمدي،حاالت هیجانی نشأت می
یکی از نکات اساسـی کـه در ارتبـاط بـا افـراد ناشـنوا       

که توانایی توجه به ایناکه باستاینمطرح کرد توان می
هاي انجام شده  مشابه  شناختی این افراد با توجه به پژوهش

؛ نقـل  3،1964با کودکان عادي  است(فورث و هانس جی
ــی،  ــه  1384از کشــاورزي ارشــدي و تجل ــزوم توجــه ب )، ل

را باور کـرده  اي که افراد آنخودکارآمدي به عنوان سازه
کنـد، مهـم   هـاي آینـده آمـاده مـی    براي موفقیتو آنان را 

) در باره برداشت مفهوم خودکارآمدي 2009است. انگل(

2. Bandura
3. Furth & Hanse G
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اي انجـام  در بین کودکان عادي و با آسیب شنوایی مطالعه
داد و مشاهده کـرد تفـاوت معنـاداري از نظـر نـوع درك      
مفهوم خودکارآمدي در بین افراد دو گروه وجود نـدارد.  

ت یک بعدي محیط بر رفتار فـرد کـه   ) اثرا1997باندورا (
شناسان رفتارگرا بوده اسـت،  هاي مهم روانیکی از فرضیه

داراي نـوعی نظـام خـود    هـا انسان: گویدمیورا رد کرده 
و توسط آن بر افکار، هستندتنظیمیکنترلی و نیروي خود 

احساسات و رفتارهاي خود کنترل داشته و بر آینـده خـود   
کنند. ساالنوا، لورنس، پیرو و یفا میاي انقش تعیین کننده

ــانی،2005(1شــوفلی ــن 1385؛ نقــل از زم ــه بررســی ای ) ب
توانـد  موضوع پرداختند کـه چگونـه هیجانـات مثبـت مـی     

بینی کنـد. براسـاس   خودکارآمدي و اشتیاق شغلی را پیش
) هیجانات مثبت در 1971نظریه شناختی اجتماعی باندورا(

ن اشتیاق شـغلی، تعـدیل   خودکارآمدي نقش دارند همچنی
کننده رابطه بین هیجانات مثبت و خودکارآمدي است. 

»خودکارآمـدي «نقشدرباره)1383(شهرآرايوکرامتی
ادراك شده در پیشرفت ریاضـی، پژوهشـی انجـام دادنـد کـه      
نتایج از رابطه مثبت بـین خودکارآمـدي و پیشـرفت در درس    

راد را قادر کرد. احساس خودکارآمدي افریاضی حکایت می
ها در برخورد با موانع کارهاي سازد تا با استفاده از مهارتمی

؛ نقـل از سـولیوان و   1982، 2اي انجـام دهنـد(وایت  العـاده فوق
). بنــابراین، خودکارآمــدي ادراك شــده   3،2000ماهالیــک

هـاي  آمیـز عملکـرد و مهـارت   عاملی مهم براي انجام موفقیت
).1997(باندورا،اساسی الزم براي انجام آن است

ــدورا ( ــق نظــر بان ) افکــار خودکارآمــدي در 1997طب
-مورد ارزیابی خود، پیامدهاي مورد انتظار را در فرد پیش

الرسـون ، پاتریـک و   ).4،2000کند(نقل از زلـدین بینی می
خودکارآمدي عالیقدرباره)پژوهشی2009(5آرمسترانگ

1. Salanova, Loranse, Piro&Shofli
2. White
3. Sullivan &Mahalik
4. Zeldin
5. Larson. Patrichlan& Armstrong

اهمیـت  و انتخاب شغل انجام دادند که نتایج آن حاکی از
توانایی فردي و عالیق شغلی در رشد خودکارآمـدي بـود   

شود.و باعث افزایش کارایی شخص و تقویت آن می
) در پژوهشی که منابع 2009(6هودجز، پیمال و مورفی

عوامـل  هکرد نشان دادنـد کـ  خودکارآمدي را بررسی می
تـرین مهـم محیطی چون تجارب دیگران و عوامل روانـی  

ــد خو ــل در رش ــدن   عوام ــا دی ــرد ب ــتند. ف ــدي هس دکارآم
شـود. بـه ویـژه بـا     تقویت مـی اشکاراییموفقیت دیگران 

باشـند. در  دیدن افرادي که از نظر نوع توانایی مشابه او می
ایـن کـار را انجـام    هـا آنکـه  «گوید: واقع فرد به خود می

».توانمپس من هم میاندداده
ان ناشـنوا  آمـوز هاي مهم دانششواهد نشان از پیشرفت

، 7هـا دارد (مـورس  ها و حتی دانشـگاه در سطح آموزشگاه
). مـدارس  1386؛ ترجمه لشکري نژاد و اخوي راد، 2001

باید شرایط موفقیـت آموزشـی و خودکارآمـدي را بـراي     
آموزان فراهم کنند. براي رسیدن به این موفقیت این دانش

رد، نباید به ناشنوایی به عنوان یک نقص یا بیماري نگاه کـ 
بلکه باید ناشنوایی را در متن جامعه مورد بررسی قـرار داد  

؛ 2001تا شانس موفقیت افراد ناشنوا افزایش یابد (مـورس، 
).1386ترجمه لشکري نژاد و اخوي راد، 

در زندگی کهشناختی استروانواقعیتیکناشنوایی
یــک فــرد نفــوذ کــرده و او را دچــار محرومیــت حســی و 

،8(روزنتینکندرب دنیاي واقعی میناتوانی در کسب تجا
).آسیب شنوایی خـود بـه طـور    9،1998؛ نقل از دبورا1986

شـــود بلکـــه مســـتقیم باعـــث ضـــعف خودپنـــداره نمـــی
کــه در نــوع ارتبــاط وجــود دارد باعــث هــاییمحــدودیت

شود(اسکال سینگر و کاهش عزت نفس و خود پنداره می
ل شـرایط  ). بـا ایـن حـا   1998؛ نقل از دبورا ،10،1972میدا

6. Hodges, Pamela F.Murphy
7. Moores
8. Rosenstein
9. Deborah
10. Skall,Singer&Mida
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بـه ایـن مشـکالت توجـه     اخیـراً 1یکپارچه سازي آموزشی
کرده و شیوه آموزش این افراد را تغییر داده است.

ــدي در     ــکالت خودکارآم ــا مش ــاط ب ــده در ارتب نگارن
آمـوزان  گیري و چگـونگی آمـوزش آن در دانـش   تصمیم

)  1982(2ناشنوا  به مفهوم خودکارآمـدي  کـه بـه نظـر بتـز     
بینـی  جهـت پـیش  هایشـان توانمنـدي رد باور افـراد در مـو  

، پرداخته است.هاستآنعملکرد آینده 

آمـوزان  ضرورت آموزش خودکارآمـدي در دانـش  
ناشنواي هنرستانی

4و اوایــل جــوانی دوره هویــت طلبــی3دوره نوجــوانی

است. توجه به مسئله خودکارآمـدي  باعـث پیشـگیري از    
شـود.  یدر دوره نوجوانی و جوانی م5بحران هویت شغلی

ست اپس براي ایجاد یک هویت شغلی با ثبات که عبارت
ــق و    "از: ــداف، عالی ــن از اه ــویر روش ــک تص ــاد ی ایج

، الزم است شـرایطی ایجـاد   "ها در این گروه استتوانایی
هـاي الزم در تصـمیم   گردد تا نوجوانان و جوانان مهـارت 

هـا آنگیري را فرا گرفته، تا شاهد افزایش خودکارآمدي 
م و ایـن خـود باعـث کـاهش افـت تحصـیلی و عـدم        باشی

).6،2009گردد(شیرراز مدرسه هاآناخراج 
هاي دبیرستان عامـل  براي افزایش خودکارآمدي، سال

؛ ترجمـه  7،1951در ایـن ارتبـاط اسـت (گینزبـرگ    مهمـی 
بـا  "کنـد:  ) بیان مـی 1374). نظري(1388یوسفی،وعابدي 

-معیـت دانـش  توجه به اینکه در کشور مـا رشـد سـریع ج   
هاي  فردي آنان، مطالعه در آموزي و لزوم توجه به توانایی

زمینــه نــوع انتخــاب بــه عنــوان یــک ضــرورت را مطــرح  
هـاي دبیرسـتان بـراي    سازد. پس مشاوران باید طی سالمی

1. Mainstiming
2. Betz
3. Adolscence
4. Identification
5. Career Identity
6. Shearer
7. Ginzberg

عملی سـاختن و آگـاه کـردن دانـش آمـوزان در فرآینـد       
خودکارآمدي در تصمیم گیري  اقدام کنند.

توجه به اهمیت خودکارآمدي در زندگی فـردي  لذا با 
آموزان متوسطه و اهمیـت آن در کـاهش خسـتگی،    دانش

و افـزایش بـازده کـار بـراي     8و فرسودگی شغلیزدگیدل
ضروري به نظر بعد از پایان تحصیالت،هاآنآینده شغلی 

رسد روشی براي افزایش خودکارآمدي دانش آموزان می
مورد بررسی قرار گیرد. از ایـن رو  ناشنوا ارائه و نتایج آن 

توان ضرورت خودکارآمدي را به صورت زیر تشـریح  می
کرد:

-هویت دانـش گیريشکلو) توجه به شرایط اجتماعی 1
هـاي آنـان،   آموزان ناشنوا و همچنین توجـه بـه توانمنـدي   

طلبد که با شناخت آن توسط ایـن  هایی را میگسترش راه
گیري حل مشکالت تصمیمافراد، بتوان راهی جدیدي در 

ایجاد کرد .هاآنو فرایند سازگاري اجتماعی 
نیاز ویژه با توجه به مشکالت ارتبـاطی  اآموزان ب) دانش2

ــارت ــمیم و مه ــاي تص ــر دوش   ه ــنگین ب ــاري س ــري ب گی
هــا و جامعــه گذاشــته، بنــابراین آمــوزش مهــارت خــانواده

ــتقالل     ــث اس ــروه باع ــن گ ــدي ای ــهخودکارآم و ايحرف
).1387شود (احمدي، ي آنان در اجتماع  میاقتصاد

ــه ایــن کــه 3 ــا توجــه ب ــا  ) ب کودکــان ناشــنوا در مقایســه ب
کالسان عادي خود تفاوت چندانی در خودکارآمـدي  هم

ــت  ــد،الزم اســ ــژوهشندارنــ ــاییپــ ــوصردهــ خصــ

8. Career Exhusion

مدارس باید 
شرایط موفقیت آموزشی و خودکارآمدي را براي

آموزان فراهم کنند. براي رسیدن به این موفقیت این دانش
یی به عنوان یک نقص یا بیماري نگاه کرد، بلکه نباید به ناشنوا

باید ناشنوایی را در متن جامعه مورد بررسی قرار داد تا 
شانس موفقیت افراد ناشنوا افزایش یابد
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در ایران انجام گردد تـا شـاهد نتـایج    هاآنخودکارآمدي 
و سازگاري شغلی این افراد ايحرفهکاربردي در استقالل 

باشیم .
) بــه لحــاظ اهمیــت آمــاده نمــودن دانــش آمــوزان دوره 4

متوسطه به ویژه دانش آموزان ناشنوا براي محیط کـاري و  
توجه به شرایط انتقال و گذار از ایـن دوره بـراي   زندگی،

ــه نظــر مــی  رسد(اصــغري نوجوانــان و جوانــان ضــروري ب
).1387نکاح،

تصمیم گیـري بـر اسـاس بـاور بـه      ايهمهارت) آموزش 5
تواند میزان ها در دانش آموزان دوره متوسطه میتوانمندي

کاهش دهـد(فرح بخـش   هاآننگرانی انتخاب شغل را در 
آمـوزان ناشـنواي   ). این مسئله در نزد دانش1387و نادري،

اهمیت خاصی برخوردار است.زهنرستانی ا
سـنتی  هـاي روش)مشاوران مـدارس متوسـطه اغلـب بـا     5

کنند، که موجود، به هدایت شغلی دانش آموزان اقدام می
اغلب ناکافی بوده و این به دالیلی از جملـه عـدم کـارایی    

جدیـد شـغلی   هايفرصتموجود، عدم وجود هايآزمون
باشد.و عدم خودکارآمدي الزم  می

) مشاوران باید براي افراد ناشنوا شرایطی فراهم کننـد تـا   6
آموزشـی، ارتقـاء   هايبرنامهتوانند خود را براي این افراد ب

هــا و مربــوط بــه شــغل، شناســایی توانمنــديهــاينگــرش
خودکارآمدي در تصمیم گیري انتخاب شغل آماده کنند.

آمـوزان  مراحل آمـوزش خودکارآمـدي در دانـش   
ناشنوا 

-بـر اسـاس آشـنایی هـر یـک از دانـش      خودآگاهی)1
د آن در زندگی. کاربروهاي خود آموزان با توانایی

گوناگون دانش آموزان باورهايارتباط ، )انطباق دادن2
. هاآنهاي با هر یک از توانایی

، تغییـر نگـرش و بـاور ناشـی از شـناخت      ) ایجاد انگیزه3
ها همچنین ایجاد ارتباط بین تواناییوها گوناگون توانایی

ــدرت      ــزایش ق ــت اف ــد در جه ــاور  جدی ــک ب ــاد ی و ایج

براي انتخاب فرد.گیري تصمیم
ها و ارتباط آن با روشن سازي توانایی) ارزش گذاري،4

گیـري  مشاغل گوناگون در جهـت خودبـاوري و تصـمیم   
واقعی.

وآموزان ناشنوا از طریق آگاهی یـافتن  در اینجا دانش
هاي چندگانه خود و ارتباط تغییر نگرش  نسبت به توانایی

دراك و آن بــا مشــاغل گونــاگون در جهــت افــزایش ا    
کننـد. بـه منظـور    خودباوري، تصمیم مناسب را اتخاذ مـی 

تــأثیر آن بــر خــود وهــاي فــردي خودآگــاهی از توانــایی
هـاي هـوش تـوان از نظریـه   آمـوزان، مـی  کارآمدي دانـش 

حیمی، رپژوهشدرنمود.) استفاده1983گاردنر(چندگانه
) بـا عنـوان   1389زاده(و حسـن اغباري بناب، شکوهی یکت

هــاي چندگانــه بــر مــوزش مبتنــی بــر نظریــه هــوشتـأثیر آ 
خودکارآمدي دانش آموزان ناشنوا ، بر ایـن نکتـه تأکیـد    

-گردید که براي آموزش خودکارآمدي مبتنی بـر هـوش  
هـاي چندگانـه   هـوش رخنـیم هاي چندگانه باید به ترسیم 

گروهـی بـا   صورتبهاجراي برنامه وآموز براي هر دانش
خـوانی بـا کمـک رابـط زبـان      لباستفاده از زبان اشاره و 

همچنــین همچنــین روش نمایشــی توجــه گــردد.واشــاره 
هاي هوشی گوناگون با تأکید بر آموزش هر یک از حوزه

منابع خودکارآمدي، در جهت باال بردن خودکارآمدي، با 
ها، آمـوزش  استفاده از بحث گروهی و فردي به آزمودنی
یــر ضــروري الزم داده شــود. در اینجــا توجــه بــه نکــات ز

است:
-اینجا اساس جلسـات آمـوزش خودکارآمـدي، بـه    ر) د1

هاي چندگانه گاردنر و منابع خود گیري توانایی هوشرکا
تجـارب خـود فـرد، مشـاهده     «کارآمدي است که شـامل:  

رسد است که به نظر می» تجارب دیگران و ترغیب کالمی
هـاي هوشـی فـرد    گاردنر هم به این منابع به عنوان توانایی

گانـه هشـت وگانـه  هاي هفـت گاه کرده که داراي حوزهن
).2001هستند( گاردنر، گانهنهوتقسیم بندي جدید حوزه 

) آگــاهی و خودبــاوري بــراي افــزایش اعتمــاد بــه نفــس 2
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آمــوزان مــورد تاٌکیــد قــرار گرفتــه و تمرکــز روي  دانــش
در هـا آنآموزان و تصمیم گیـري مناسـب   باورهاي دانش

نظر گرفته شود.
صـورت بحـث گروهـی و فـردي و تشـریح      ) جلسات به3

توسط رهبر جلسه برگزار شود.جلساتدستورواهداف 
ها بر اساس شرایط زمانی متفـاوت خواهـد   )تعداد نشست4

بود. همچنین به منظور بررسی میزان ماندگاري اثـر برنامـه   
گیري برگزار شود .مداخله، جلسات پی

در هفتـه  رراوانی دو بـا ساعت  و با ف2)جلسات به میزان 5
اجرا گردد.

ــیم) در حــین آمــوزش، 6 ــه هــر هــوشرخن هــاي چندگان
آموز در اختیـار او قـرار گیـرد تـا بـا مشـاهده آن بـا        دانش

هاي هوشی خود آشنا و بتواند تصمیم درست را توانمندي
اتخاذ کند.

پایــان رکنیــد دفکــر مــی"ماننــد ســواالتی)در جلســات 7
خواهید نه تصمیم بگیرید؟ چرا میتحصیالت بتوانید چگو

طور مثال نجار یا عکاس بشوید؟ چه تصوراتی در مـورد  به
توانیـد بـه شـغل مـورد نظـر      آینده خود دارید؟ چگونه می

خود برسید؟ باور شما نسبت به آینده شغلی خـود چگونـه   
هـا یـا   است؟ براي کسب شغل مورد نظر خود چه آمادگی

؟ از دانش آموزان در جلسه "هایی باید داشته باشیدمهارت
اول پرسیده شود.

هـایی تعیـین   ها فعالیت)در پایان هر جلسه براي آزمودنی8
هاي هوشی و چگـونگی بـاور بـه    کنید.مثالً نوشتن توانایی

آن در یک جدول و بررسی آن در جلسه بعد که تقویـت  
الزم ارائه گردد.

هـاي  )در جلسه اول عـالوه بـر اجـراي پرسشـنامه هـوش     9
اهــداف و چــارچوب جلســات، کلیــاتی شــامل ندگانــه، چ

هاي هوشی گاردنر و نقـش آن در انتخـاب فـرد و    توانایی
خـود و  هـاي توانـایی توجه به باور دانش آموزان نسبت به 

اهمیت آن در خودکارآمدي مطالبی ارائه گردد.
آمـوزان بـر اسـاس    هر یک از دانشرخنیم) جلسه دوم 10

) 2008هاي چندگانه کـرزي( هوشنتایج اجراي پرسشنامه 
قرار گیرد. هاآنهاي موجود در اختیار یا سایر پرسشنامه

هاي افزایش تواند درباره راه) جلسات پنجم و ششم می11
گیري مناسب بر اساس آگاهی از خودکارآمدي و تصمیم

هاي هوشی توانایی هوشی و ارتباط آن با هر یک از حوزه
انتخاب گردد.

جــود فضــاي مناســب و وســایل کــافی در جلســات  ) و12
شود که دانش آموزان  با عالقه و انگیـزه  مداخله باعث می

کافی در جلسات حضور یابند. 
ــات دوم و ســوم دانــش  13 آمــوزان ناشــنوا در  ) در جلس

ارائه هايتمرینکرده و گروهی بیشتر شرکت هايفعالیت
ئله ناشـی از  دهند. این مسشده را با دقت بیشتري انجام می

-شناخت کافی نسبت به محـیط آمـوزش از طـرف دانـش    
آموزان است.

) یکی از مسایل مهـم بـراي ناشـنوایان، شـیوه ارتبـاطی      14
آمـوزانی کـه   بـا محـیط اطـراف اسـت. بـراي دانـش      هاآن

والدین ناشنوا دارند ارتبـاط بهتـري از طریـق زبـان اشـاره      
همکـاري  هاي کالسی شود و در انجام فعالیتمشاهده می

آموزان ناشنواي بـا والـدین شـنوا    بیشتري دارند ولی دانش
در این نوع، داراي مشکالت بیشتري هستند.

آمـوزان در  ) یکی از نکاتی که الزم است بـراي دانـش  15
حین اجراي پرسشنامه یادآوري شود این است که ممکـن  

کننــد کـه تکمیــل  اسـت برخــی از دانـش آمــوزان تصـور    
ولی هـر گـاه بـا کمـک     تحان است،پرسشنامه یک نوع ام

رابط زبان اشاره این مسئله تفهـیم شـود دانـش آمـوزان بـا      
. گویندمیآرامش بیشتري به سواالت پاسخ 

ممکن است توجه  دانش هاپرسشنامه) در حین اجراي 16

آسیب شنوایی 
شودخود به طور مستقیم باعث ضعف خودپنداره نمی

هایی که در نوع ارتباط وجود دارد بلکه محدودیت
شودس و خود پنداره میباعث کاهش عزت نف
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آموزان به این مسئله جلب شود که بین توانایی انجام کـار  
رد، به ویژه در اجراي و عالقه به آن کار تفاوتی وجود ندا

هاي چندگانه کـه دانـش آمـوزان ممکـن     پرسشنامه هوش
است در جلسه اول بیشتر عالیق خود را مطرح کننـد. ایـن   

مسئله باید قبل از آموزش توضیح داده شود. 

نتیجه گیري
انجـام شـده در حـوزه    هـاي پـژوهش نتایج برخاسته از 
دارد آموزان ناشـنوا حکایـت از ایـن   خودکارآمدي دانش

ــه ــشک ــوزاندان ــنوا از آم ــرناش ــومدركنظ ــودمفه خ
ــایر دانـــش کارآمـــدي ــا سـ ــاوتی  بـ ــادي تفـ ــوزان عـ آمـ

هـاي نصـر   همچنـین نتـایج پـژوهش   ). 2009ندارند(انگل، 
حسن و) و رحیمی، غباري بناب، شکوهی 1387اصفهانی(

ــان دا1389زاده( ــدي   د) نش ــاربرد خودکارآم ــین ک ــه ب ک
آمـوزان کـم شـنوا    دانـش آموزان متوسطه عـادي بـا   دانش

آموزان تفاوت معناداري وجود ندارد و خودآگاهی دانش
از ایـن رو  گـردد. مـی هـا آنباعث افزایش خودکارآمـدي  

هـا و  آموزش خودکارآمدي بـا هـدف بـاور بـه توانمنـدي     
آمــوزان ناشــنواي گیــري دانــشافــزایش  قــدرت تصــمیم

را در فرآینـد هـا آنهنرستانی در امور شغلی و تحصـیلی،  
.داردمیاستقالل فردي و سازگاري اجتماعی موفق 

آمـوزان  گیـري مفهـوم خودکارآمـدي در دانـش    شکل
ــه لحــاظ هــویتی مــی  ــد ناشــنواي هنرســتانی ب ــد فرآین توان

هاي شناختی را براي آموزش برخاسته از نظریهویادگیري 
تســهیل کنــد. در اینجــا توجــه بــه نظریــه یــادگیري هــاآن

هـاي چندگانـه گـاردنر در    ه هوشاجتماعی باندورا و نظری
اسـتفاده از  رسد.آموزش خودکارآمدي مهـم بـه نظـر مـی    

ارزیــــابی وهــــاي چندگانــــه گــــاردنر نظریــــه هــــوش
آمـوزان  هـاي دانـش  خودکارآمدي باعث شناسایی توانایی

نـوع انتخـاب   فرآینـد  گیـري در  نوجوان و تسهیل تصـمیم 
ز ایـن  ).عالوه بر آن اسـتفاده ا 2007گردد(تیلور، میهاآن

توانـد بـه عنـوان    دیدگاه براي افزایش خودکارآمـدي مـی  

یکی از موضوعات جدید قابل توجه باشد.گاردنر با ترسیم 
هـر فـردي را موجـودي    هاي چندگانه انسان،هوشرخنیم

داند.ها میمنحصر به فرد از نظر نوع توانایی

یکی از نکات اساسـی کـه در ارتبـاط بـا افـراد ناشـنوا       
کـه توانـایی   که عالوه بر ایناستاینتوان مطرح کرد یم

هاي انجام شده  مشابه  شناختی این افراد با توجه به پژوهش
، نقل از 1964با کودکان عادي  است(فورث و هانس جی،

)، پـس لـزوم توجـه بـه     1384کشاورزي ارشدي و تجلـی، 
را باور ها آناي که آزمودنیخودکارآمدي به عنوان سازه

کنـد،  هاي آینـده آمـاده مـی   ه و آنان را براي موفقیتکرد
مهم است. در اینجا خودکارآمـدي بـه عنـوان حـس بـاور      

-فردي و نوع قضاوتی که فرد از توانایی خود  براي پـیش 
ایـن نـوع بـاور    شود. بینی موفقیت در آینده دارد، تلقی می

ادراك شده بر اساس نتایج پژوهش کرامتـی و شـهرآراي  
ــث 1383( ــد. ) باع ــی ش ــرفت در درس ریاض ــن  پیش در ای

خصوص نتایج پژوهش زاده محمدي، عابدي و خانجـانی 
) با نتایج این پژوهش از این نظر مطابقـت دارد کـه   1387(

هر دو این پژوهش با استفاده از آموزش مبتنی بر رویکـرد  
هـا را بـه طـور    شناختی توانستند خودکارآمـدي آزمـودنی  

هـاي  رسد تأثیر تمـرین مینسبی افزایش دهند. پس به نظر
شناختی چـون برنامـه آموزشـی گـاردنر بتوانـد عـالوه بـر        

هـا  افزایش خودکارآمدي در گروه ناشنوا، در سایر گـروه 
.گیردرهم مورد استفاده قرا

اسـتفاده از برنامـه   کـه بـا  نتیجـه گرفـت   تـوان پس مـی 

آموزانیبراي دانش
که والدین ناشنوا دارند ارتباط بهتري از طریق 

هايشود و در انجام فعالیتزبان اشاره مشاهده می
کالسی همکاري بیشتري دارند 

آموزان ناشنواي با والدین شنوا در این نوع، ولی دانش
داراي مشکالت بیشتري هستند.
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-هاي چندگانه گاردنر میاي مبتنی بر نظریه هوشمداخله

آموزان ناشنوادانشدر خودکارآمديمثبتیات تغییرتوان
د. رایجاد ک

در اینجـا  نقــش عوامــل برگرفتــه از نظریــه گــاردنر در  

آمـوزان  دانـش توانـد ایـن بـاور را در    برنامه آموزشـی مـی  
و »هاي خود باور دارممن به توانایی«د که؛ نایجاد کناشنوا

وودههـاي خـود در آینـده امیـدوار بـ     توانم به موفقیتمی
.تصمیم مناسب را اتخاذ کنم
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