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 دهیچک

بود.  یحرکت یومعلول جسم نای،نابیریادگی یافراد ناتوان لیموثر درتحص یبه عنوان عامل یخودکارآمد تیتوجه به اهم با

و  یحرکت یمعلول جسم نا،یناب ،یریادگی یدردانش آموزان با ناتوان یخودکارآمد یا سهیمقا یمطالعه حاضر با هدف بررس

 هیپژوهش شامل کل نیا یاست. جامعه آمار یا سهیمقا -مطالعه علي کیپژوهش  نیشهر اصفهان انجام شد.ا یعاد انیهمتا

 یلیشهر اصفهان در سال تحص یو عاد یحرکت - یمعلول جسم نا،یناب ر،یادگی یناتوان یدارا رستانیدانش آموزان مقطع دب

دانش آموز  ۹۱ ،یریادگی یناتوان یدانش آموز دارا ۹۱دانش آموز) ۰۹۱پژوهش شامل  یها یباشد. آزمودن یم ۳۹-۳۹

بودند که به  رستانیتا سوم دب رستانیاول دب هی( پایدانش آموز عاد ۹۱و  یحرکت - یدانش آموز معلول جسم ۹۱ نا،یناب

 اسیداده ها از مق یجمع آور یجامعه آماري انتخاب شدند. برا انیدردسترس از م یتصادف یریروش نمونه گ

پژوهش  جیشد. نتا لیو تحل هی)مانوا( تجز یریچند متغ انسیوار لیو تحل یفیاستفاده شد. داده ها به روش توص یخودکارآمد

 و نایناب ،یریادگیاختالل  یبا کودکان دارا یکودکان عاد نیدر ب یخودکارآمد نی( بp=0/001) ینشان داد تفاوت معنادار

 یکودکان دارا ،یخودکارآمد ریدر متغ ز،ین ییاستثنا گروه کودکان 3 نیا نیدرب نیوجود دارد. همچن یحرکت-یمعلول جسم

است  نیا یپژوهش حاک نیا جهینمره را داشتند.نت نیکمتر یریادگینمره و کودکان با اختالل  نیباالتر یحرکت یاختالل جسم

 حاتیلوت جهینت نیباثبات تر دانش آموزان موثر باشد.ا یریادگی تیموثر در تقو یبه عنوان عامل تواندیم یکه خودکارآمد

و افراد  نایناب ،یریادگی یآموزان مبتال به ناتواندانش یبهداشت روان یآموزش و ارتقا ،یزیربرنامه نهیدر زم ،یمهم

 .باشدیم یحرکت -یمعلول جسم یدارا

 یحرکت – یمعلول جسم نا،یناب ،یریادگی یناتوان ،یخودکارآمد: یدیکل یها واژه

 

 مقدمه

تمام جوامع، به انواع گوناگون وجود داشته است  خیانسانها وجود دارد، و در طول تار یکه در زندگ یقیاز حقا یکی

به طور مستمر بر سالمت و  یتوجه اختالل قابل ،یذهن ای یباشد. معلول کسي است که بر اثر نقص جسم یم تیمعلول

اختالل، از  نیکه ا یبه طور د،یو تحصیلي او به وجود آ یاحرفه ،یاقتصاد ،یدر شئون اجتماع ایو  ،یعموم ییکارا

 جادیا قیکه باشد اغلب از طر یبه هرصورت از هر نوع و تیبکاهد، معلول یو یو اقتصاد یاجتماع ،یاستقالل فرد

تواند  یکه م ییها تیمعلول نیاز ا یکیشود.  یم ییها-به نفس باعث بحران عتمادکاهش ا ،یاضطراب، نگران

ق اطال ییهایبه ناتوان یحرکت -یاست. معلول جسم یحرکت -یکند معلولیت جسم جادیافراد ا یدر زندگ یجد یها¬بحران

 ٬)براوندیطور موثر استفاده نما بهاز آن  یبخش ایماه از اندام خود  ۶شود فرد نتواند به مدت حداقل -یشود که باعث م یم

درصد  ۰۱شود که  یزده م نیو تخم باشندیدر جهان م ینژاد ریغ تیاقل نی(. معلوالن بزرگ تر۹۱۰۱٬ترنرو همکاران 

(.  ۹۱۰۰کاراکو و همکاران،  -)لوکاس  کنندیم یزندگ تیاز انواع معلول یکینفرحداقل با  ونیلیم ۶۵۱حدود  ایدن تیجمع

(. از جمله 1991، نگریرود)بول یبه شمار م یهدف بازتوان کیبه عنوان  یجسم افراد ناتوان یزندگ تیفیک دامروزه بهبو

از دست  هباشد ک یبدن م یقسمت ها نیاز حساس تر یکی یینایهستند. حس ب انینایو کم ب انینایناب ،یافراد ناتوان جسم

به  یینایب تیده دارد که معلولیعق(  ۰۳۹۹که باراگا ) یکند. به طور جادیرا ا یادیز اریبس یمشکالت تواند¬یدادن آن م

ارائه  یمادام در روشها ییناینقص ب نیکند و ا جادیاو مزاحمت ا نهیبه شرفتیشود که در آموزش و پ یاطالق م یافراد



و در آستانه روز  2111کند. در اکتبر  یم جادیاو مزاحمت ا یآموزش طیمح ایمطالب مورد استفاده و  تیو ماه یریادگی

 حدود رانیدر ا انینایهستند که شمار ناب ینائیاختالل ب یدارا اینفر در دن ونیلیم 282شد که حدود  عالما ،ینائیب یجهان

 ٬۰۹۹۶٬اصل یزده شده است)رضو نیهزار نفر تخم ۳۱۱تا  ۰۱۱حدود  زین انینایب مهین تیهزار نفر است و جمع ۰۶۱

انسان با توجه به  یاجتماع و یفرد اتیح رهمهم در گست اریتوان جزء مقوالت بس یرا م یریادگیمبحث (. ۰۴۳ص 

 یرا از موجودات یکه موجبات رشد و ارتقاء علم و دانش بشر ٬مختلف دانست یعلوم رفتارها شرفتیگذشت زمان و پ

را به  یو یو قدرت تفکر یشناخت یها ییکند که توانا یو هوش باال تبدبل م تیخالق یدارا یناتوان و درمانده به موجودات

یکي از مواردي که روي فرآیند یادگیري اثر مي (. ۰۹۹۹ یرمهدیو م ینراق فیدهد)س یم قاءسطح ممکن ارت نیباالتر

، آموزش، کارایي و بطور کلي شخصیت فرد تحت تاثیر آن قرار مي گیرد گذارد و به تبع آن استعدادها، عالیق، نگرش ها

اختالل ویژه یادگیري ، با توجه به  اراي(. کودکان د1381ناتواني یادگیري  است )باباپور خیرالدین و صبحي فراملکي،

در آزمون هاي داشتن هوش طبیعي با مشکالت یادگیري مواجه مي باشند و زماني تشخیص داده مي شوند که پیشرفت 

استاندارد شده براي خواندن، ریاضیات، بیان نوشتاري بطور قابل مالحظه زیر مورد انتظار بر حسب سن، سطح 

درصد  ۰۱تا  ۹از  یریادگی یناتوان وعیش زانی(. م2113لیون، )فلنچر، موریس وباشدتحصیالت و سطح هوشي مي 

 .(۰۹۹۹ ٬کخویو ن انسی سیترجمه آواد؛ ۹۱۱۱ ٬کایآمر یگزارش شده است )انجمن روانشناس

  یمدخودکارآ یریادگیو  لیدر تحص شرفتیپ لیاز قب یفرد یها شرفتیبر پ یو شناخت یزشیعوامل انگ نیمهم تر از

ار ک ای فیتکل کی زیآم تیانجام موفق یخود برا یها تیها و ظرف ییقضاوت فرد درباره توانا یعنی یاست. خودکارآمد

را برعمل و خودنظم  ریتاث نیشتریب یبندورا خودکارآمد قادبه اعت(. ۰۹۹۰ فیبه نقل از س ٬ ۹۱۱۴ ٬شود)وولف یگفته م

تحقق  یسنجش و صرف مقدار و کوشش الزم برا ٬ یزندگ انیمهم فرد در جر یکه انتخاب ها یدارد. به طور یده

 یقرار م ریرا تحت تاث یزندگناموفق  اتیدر برابر مشکالت و تجرب یداریمقاومت و پا ٬ها  تیبه فعال دنیبخش

 ای انجام کار یالزم برا یها ییها و توانا تیباور باشند که قابل نیکه افراد بر ا یهنگام یبه طور کل(. ۰۹۹۹ ٬یندهد)محس

کرد.  خواهند دایدست پ یبهتر جیبه نتا تیصرف نموده و در نها یشتریوقت ب فیانجام آن تکل یرا دارند، برا یتیفعال

 ؛یو جواد وری؛ ترجمه کد1332 ن،یگذارد )پرو یم ریفرد تاث جاناتیعملکرد و ه زش،یادراک افراد از خود، برتفکر، انگ

 یو دستاوردها فیتکالدر انجام  یداریها، تالش صرف شده، استقامت و پا تیانتخاب فعال یرو ی(. خودکارآمد1332

دارد ودانش آموزان  یادینقش ز یلیاست که در عملکرد تحص یجز عوامل یخودکارآمد نیگذارد. همچن یم ریتاث فیتکل

 یم لینا یشتریب یها شرفتیبه پ نییپا یخودکارآمد یبا دانش آموزان دارا سهیباال در مقا یخودکارآمد یدارا

 . (1381 ،یو مراد یهان؛ به نقل از فرا1992 ،یاشومیشوند)کان

که از خود انتظار بهتر و قضاوت مثبت دارند از  ینشان دادند دانش آموزان ییها( در پژوهش1992) چریو پاس سانا

از خود دارند، عملکرد آنها  یو قضاوت منف نییکه انتظارعملکرد پا یبرخوردارند و برعکس افراد یعملکرد بهتر

گزارش کردند که  ییپژوهشها ( در2111)نگ،یو بانت یلروی(. مک ا1383 ،ییو شهرآرا یاست)به نقل از کرامت فیضع

و  یلیو عملکرد تحص یلیتحص یعملکردش مثبت باشد به همان نسبت کارآمد جیهرچه انتظارات فرد از خودش و از نتا

 یره با گست نیو همچن یریادگیو  شرفتیاز پ ییبا سطوح باال یاساس خودکارآمد نیباال خواهد بود. برا زین یعملکرد و

و  نکیبر نیدشوار، رابطه مثبت دارد )ل فیسطح تالش و استقامت در انجام تکال رینظ یلیتحص یاز بازده ها یعیوس

 یهایکه ناتوان دندیرس جهینت نیبه ا ادیز یهایپس از بررس( ۹۱۱۶)  نگیریو د( ۰۳۳۰) ،ی(. اردل2112چ،یپنتر

و پشتکار  یریادگی فیکمتر با تکال قتطاب ،یریادگی یبرا یلیتحص زهیبودن انگ نییپا ،یخودکارآمد نییبا سطح پا یریادگی

 ،یریادگی ندیآموزان، فعال نبودن در فرادانش نیا گرید یها یژگیهمراه است و و یریادگی فیدر انجام تکال نییپا

 یدهقان ،۰۹۹۶ ،یسیاست )ر یشناخت یدر استفاده از راهبردها یآموخته شده و ناکارآمد یحل مسئله، درماندگ یناکارآمد

 ،(۹۱۱۹هامتون و ماسن)(. ۰۹۹۰و همکاران، 

 یجداگانه نشان دادند که افراد مبتال به ناتوان یدر پژوهش ها( ۹۱۱۹) ٬نیو تاباسم و کر( ۰۳۳۴و همکاران ) جیریت

کته است ن نیا انگریب زین گرید قاتیبرخوردار بودند. اما تحق ینترییپا یبا همگنان خود از خودکارآمد سهیدر مقا یریادگی

دهند.در  یخود گزارش م یدر مورد توانمند ساز یواقع یخودکارآمد زانیرا نسبت به م یباالتر یکه آنان خودکارآمد

شود تا  یموجب م یواقع ریغ نیتخم نیزنند و ا یم نیاز حد نشان داده و باالتر تخم شیخود را ب یآنها توانمند قتیحق

و  ۹۱۱۹کالسن، . ۰۳۳۹گرهام و همکاران، . ۰۳۹۶)آلوارز و آدلمن، ابدیکاهش  یلیتحص یچالش ها یتطابق آنها برا



خود  یلیو وجدان تحص ،یفرزند پرور یسبک ها نیرابطه ب یبه بررس ی( درپژوهش1389حسن پور قره چال )(. ۹۱۱۰

وخود  یپرور فرزند یهاسبک ،یلیتحص شرفتیپ انینشان داد که م جیانجام داد .نتا یلیتحص شرفتیبا پ یلیتحص یکارآمد

نون در تاک ،یریادگی به جز در گروه کودکان با اختالل زین ریمتغ نیوجود دارد. در مورد ا یرابطه مثبت یلیتحص یکارآمد

موزش که امر آ یتیمطرح شده واهم قاتیتحق جیانجام نشده است.با توجه به نتا یپژوهش ییکودکان استثنا گرید یگروه ها

 زانیو م یلیوجدان تحص نکهیدانش آموزان دارد، و با توجه به ا یلیتحص ژهیو بو یبعاد رشدهمه ا یدر رشد وبالندگ

ودکان ک ژهیکودکان و به و یلیتحص یها تیروزمره و فعال یدر زندگ یدیمثبت و مف راتیتاث توانندیباال م یخودکارآمد

پژوهش  نیدر گروه کودکان با نیازهاي خاص، هدف ا نهیزم نیانجام شده در ا قاتیاختالل بگذارند کمبود تحق یدارا

و  یحرکت – یمعلول جسم نا،یناب ،یریادگی یآموزان ناتواندر دانش یو خودکارآمد یلیروشن نمودن تفاوت وجدان تحص

 بود. یعاد انیهمتا

 روش

 –یمعلوالن جسم نا،یناب ،یریادگی یناتوان یاست. دانش آموزان دارا یهاسیـ مقا یاز نوع مقطع یفیپژوهش، توص نیا

 .شود یوابسته محسوب م ریمتغ یمستقل و خودکارآمد رییمتغ یو عاد یحرکت

 ،یریادگی یناتوان یآموزان پسر دارادانش هیپژوهش حاضرشامل کل ی: جامعه آماریرینمونه و روش نمونه گ ٬جامع،

در مدارس  ۳۹-۳۹ یلیبود که در سال تحص رستانیمقطع دب یو دانش آموزان پسر عاد یحرکت - یمعلول جسم ٬نایناب

 هیابتدا از هر ناح ،یچند مرحله ا یاخوشه یتصادف یریبودند. با استفاده از روش نمونه گ لیاصفهان مشغول به تحص

( یو عاد یحرکت – یمعلول جسم نا،یناب ،یریادگی یمدرسه )ناتوان ۴ یشده و به صورت تصادف ییشناسا ییمدارس استثنا

نفر انتخاب  ۹۱ یها به طور تصادفاز گروه کیانتخاب شدند. سپس از هر یتصادف یریبه صورت نمونه گکالس  3و 

 یتسی( حداقل نمونه بایدادی)پس رو یهاسیمقا یعل قاتیدر تحق نکهینفر شدند. با توجه به ا ۰۹۱که تعداد کل افراد  دندش

  جهت رینفرانتخاب شد. در پژوهش ز ۹۱هر گروه  یراب یرونیاعتبارب شی، به خاطر افزا(۰۹۳۱نفر باشد)دالور،  ۰۵

 استفاده شده است: ریداده ازابزار ز یآورجمع

ماده است  ۹۹ یساخته شده و دارا ۰۳۹۹پرسشنامه توسط شرر وهمکاران درسال  نیاشرر:  یپرسشنامه خود کارآمد  

 یاجتماع یها¬تیدر موقع یمربوط به تجارب خودکارآمد گریماده د ۶و  یعموم یماده آن مربوط به خودکارآمد ۰۰که 

مربوط  دیعقا یاستفاده شد. پرسشنامه خودکارامد ادهم ۰۰ اسی(. در پژوهش حاضر از مق۰۹۹۶٬و فوالدچنگ یاست)نجف

شده  مینظت کرتیل یبراساس پنج رتبه ا اسیمق نیکند. ا یم یریمختلف را اندازه گ یتهایغلبه بر موقع یها برا ییبه توانا

. نمرات باال نشان دهنده ردیگیم ٬ ۵وپاسخ کامال موافق نمره 1صورت که پاسخ کامال مخالف نمره  نیبد ٬است

 یبدست آوردند .کرامت ۹۶/۱کرونباخ پرسشنامه را  یالفا( ۰۳۹۹فرد است. شرر و همکاران ) یباال یخودکارآمد

کرونباخ را در نمونه  یالفا ییای، پا۰۹۰۶) ید. براتبدست آور۹۶/۱را یرانیکرونباخ آن در نمونه ا یالفا( ۰۹۹۱)

 .بدست آوردند۹۱/۱

معلول  ٬نایناب ٬یریادگی یابتدا مدارس ناتوان ،یوعاد ییبا سازمان آموزش وپرورش استثنا یپس ازهماهنگ اجرا: روش

را براي گروه نمونه   یخودکارآمد اسیداده ها مق یشدند. سپس در مرحله جمع آور ییشناسا یو عاد یحرکت – یجسم

 یاه یژگیمورد نظر را متناسب با و یرا بخوانند و پاسخ ها التارائه واز آنها خواسته شد که به دقت سوا لیدرمحل تحص

 .جواب نگذارند یرا تا حد امکان ب یو سوال ندیخود انتخاب نما

 یآمار لیپژوهش ازروش تحل یرهایمتغ سهیداده ها از میانگین، انحراف معیار و براي مقا یفیتجزیه وتحلیل توص جهت

 (.۰۹۹۶ ٬و فوالدچنگ ی( استفاده شد.به نقل از نجفMANOVA) رهیچند متغ انسیوار

 جینتا

 و نیانگیشده است. م لیتحل یو استنباط یفیدر سطح توص 21spssپژوهش با استفاده از نرم افزار  یهابخش داده نیدرا

 .گزارش شده است 1پژوهش در جدول  یرهایمتغ اریانحراف مع



 ،یریادگی یدر چهار گروه دانش آموزان با ناتوان یخود خودکارآمد یبرا اریو انحراف مع نیانگیم سهی: مقا1جدول

 یو عاد یحرکت – یجسم نا،یناب

 
 گروه

 
 میانگین

 
 تنحراف معیار

 
 
 
 
 

 خود کار امدی

 
 عادی

 

11/73 

 

29/9 

 
 اختالف یادگیری

 

17/24 

 

 

42/11 

 
 نابینا

 

97/74 

 

 

72/7 

 
اختالف 

 جسمی_حرکتی

 

27/41 

 

31/3 

 

و  27/41برابر با  یحرکت - یدر دانش آموزان با اختالل جسم یخودکارآمد ریمتغ  نیانگیم 1جدول  یها افتهیبراساس 

ارائه شده  زین گرید یرهایاز متغ کیو انحراف استاندارد هر  نیانگیاست. م 11/73برابر با  یدر دانش آموزان عاد

 نیترکم یریادگینمره و گروه اختالل  نیشتریب یحرکت - یاختالل جسم گروه ز،یاختالل ن یکودکان دارا نیاست. در ب

 .نمره را کسب کردند

 هسیشده و مقا لیتعد یها نیانگیدرون گروه ها وجود دارد، م سهیبه مقا ازیاست و ن ادیتعداد گروه ها ز نکهیتوجه به ا با

 .آمده است 2در جدول  یتوک یبیبا آزمون تعق یخودکارآمد رییچهار گروه در متغ

 یدر چهار گروه دانش آموزان با ناتوان یخودکارآمد ریمتغ یبرا نیانگیم سهیدر مقا یتوک یبیآزمون تعق جی:نتا2جدول 

 یو عاد یحرکت – یجسم نا،ی،نابیریادگی

 I J متغیر

 شاخص آماری

اختالف 

 - Iمیانگین)

J) 

df sig 

 

 

 

خود 

 کارآمدی

 

اختالل 

 یادگیری

 880/8 08/8 -0888/08* نابینا

 -جسمی 

 حرکتی
*0888/01- 08/8 888/8 

 880/8 08/8 -0188/08* عادی

 

 نابینا

اختالل 

 یادگیری
*0888/08 08/8 880/8 

 -جسمی 

 حرکتی
188/4- 08/8 03/8 

 888/0 08/8 -0188/8 عادی



 

 –جسمی 

 حرکتی

اختالل 

 یادگیری
*0888/01 08/8 888/8 

 03/8 08/8 188/4 نابینا

 48/8 08/8 018/4 عادی

 

 عادی

اختالل 

 یادگیری
*0188/08 08/8 880/8 

 888/0 08/8 0188/8 نابینا
 -جسمی 

 حرکتی
018/4- 08/8 48/8 

81/8P< 

 

با سه  یریادگیگروه اختالل  نیتفاوت ب یخودکارآمد ریچهار گروه در متغ سهیاز آن است که مقا یحاک  2جدول  جینتا

 ریمعنادار است و اختالف سا (=111/1p) یو گروه عاد (=111/1p) نای، گروه ناب(=111/1p) یحرکت – یگروه جسم

 .ستیمعنادار ن ریمتغ نیگروه ها در ا

 یریگ جهیونت بحث

 انیو همتا  یحرکت – یمعلول جسم ٬نایناب ٬یریادگی یآموزان ناتواندر دانش یخودکارآمد سهیپژوهش حاضر مقا هدف

وجود دارد.  یتفاوت معنادار یخودکارآمد ریگروه از دانش آموزان در متغ 2 نیپژوهش نشان داد که ب جیبود. نتا یعاد

برخوردارند  یکمتر یاز خود کارآمد یآموزان عادبا دانش سهیدر مقا ،یریادگیاختالل  نا،یآموزان نابکه دانش یمعن نیبد

هاي پژوهشي همسوي با یافته جهینت نیبرخوردارند. که ا یکمتر یاز خودکارآمد یحرکت یاز جسم یآموزان عادو دانش

؛ کالسن، ۰۳۳۹؛ گرهام و همکاران، ۰۳۹۶میباشد)آلوارز و آدلمن،  ۹۱۱۹ن،ی؛ تاباسم و کر۹۱۱3هامتون و ماسن، 

 یریگجهت یبه سو یخود را ازعوامل رفتار یهایریگاز متخصصان جهت یاریروزه بساست. ام( ۹۱۱۰و  ۹۱۱۹

 یانظام ه ،یو فراشناخت یشناخت یهمچون اسنادها، راهبردها یرفتار یکننده ها نییتع یداده و به بررس رییتغ یشناخت

را به خود  یاریبس قاتیاست که تحق یازجمله عوامل ی. خودکارآمداندها پرداخته  یابیو خودارز یجسمان یخود، حالت ها

و  ردیگ یخود در تعامل با افکار، احساسات و رفتارشان قرار م یها ییافراد از توانا یاختصاص داده است؛ قضاوت ها

در مورد  فرد یباورها ،یشخص یاعمال کنترل و کنش ها یبرا یدیگذارد. از نظر بندورا، عنصرکل یم ریبرآنها تاث

 شیپ یرا به خوب یو یآت یتوانند دستاوردها و عملکردها یفرد نم نیشیپ ی، مهارت و دستاوردهااست و دانش شتنیخو

 یمحسوب م یاتیعامل ح کیو شکست به منزله  تیدر کسب موفق یدر تمام مراحل زندگ یخودکارآمد یکنند.باورها ینیب

 شانیها ییکه درباره خود دارند و توانا یکاذب منف یباورها لیبه دل یریادگی تاللو اخ نایدانش آموزان ناب نیب نیشوند.در ا

 .برخوردارهستند ینسبت به افراد عاد یتر نییپا یدهند از خودکارآمد یکم جلوه م اریبس  یرا نسبت به افراد عاد

 اعمال قیطر رازیمتغ نیبا درنظر گرفتن ا توانیارتباط دارد، م یلیبا عملکرد تحص یخودکارآمد نکهیتوجه به ا با

 ن،یبر اساس توان دانش آموزان موجبات عملکرد بهتر را فراهم آورد. بنابرا یزیو برنامه ر یتیمناسب ترب یهاروش

 یکتحر - یمعلول جسم نا،یناب ،یریادگی یآموزان مبتال ناتوان-کمک به دانش نهیدر زم دیبا انیو مرب ایامر، اول انیمتول

که در پژوهش حاضرداده ها از  نیکنند. باتوجه به ا میتنظ یوخودکارآمد یلیوجدان تحص شیرا جهت افزا ییراهبردها

 ،یحرکت - یجسممعلول  نا،یناب ،یریادگیتعداد دانش آموزان ناتوان   تیمحدود لیشده است و به دل یشهرجمع آور کی

 .ردیصورت گ اطیبا احت گریپژوهش به دانش آموزان د جینتا میتعم
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Abstract 

The objective of the present study was to compare the self-efficacy of the student with learning 

disability, blindness, and somatomotor disability with their normal peers. The present study is a 

causal-comparative research. The population of the study included all students of the high 

school with learning disability, blindness, and somatomotor disability and normal ones in 

Isfahan City in academic year 2013-2014. The sample of the study includes 120 students (30 

with learning disability, 30 with blindness, 30 with somatomotor disability and 30 normal 

students) of first grade to third grade of high school which were selected using available 

random sampling. To collect the data, and self-efficacy was employed. The data was analyzed 

using a descriptive method and MANOVA. The results of the study indicated that there was a 

significant difference between self-efficacy among the normal students and those with learning 

disability, those with blindness and those with somatomotor disability. Furthermore, among 

these three exceptional children groups, in the variable self-efficacy, children with 



somatomotor disability had the highest score and children with learning disability had the least 

score . 

Key words: self-efficacy, learning disability, blind, somatomotor disability. 

 

 

 

 

 

 

 


