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Objective The purpose of the present research was to investigate the relationship of the resources man-
agement strategies and achievement goals orientation in predicting academic achievement in students 
with hearing impairment. 
Materials & Methods The present research is a descriptive-analytical correlation study. The study popula-
tion included students with hearing impairment who were aged 15-18 years. Eighty students (46 boys 
and 34 girls) were selected by convenient sampling method from Tehran province. The instruments of 
present research were resources management strategies questionnaire and achievement goals orienta-
tion questionnaire-revised. Data were analyzed by using mean, standard deviation, correlation coeffi-
cient, and stepwise regression along with SPSS (version 19).
Results The normality of variables was tested. The Kolmogorov-Smirnov test showed that all variables 
were normal. The findings showed that resource management strategies (effort regulation and help-
seeking) and achievement goals orientation (mastery approach goal and performance avoidance) have 
a positive and significant relationship with academic achievement (P<0.05). Mastery approach, effort 
regulation, help seeking and performance avoidance goal predicted 0.53 percent of the variance in aca-
demic achievement (P<0.05), and mastery approach goal had the most contribution to the prediction of 
academic achievement (P<0.001).
Conclusion Variables such as resource management strategies and achievement goals orientation have a 
crucial role in predicting academic achievement in students with hearing impairment.
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ارتباط راهبردهای مدیریت منابع و جهت گیری هدف های پیشرفت در پیش بینی پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان آسیب دیده شنوایی
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هدفآسیبشنواییبرعملکردتحصیلیدانشآموزانآسیبدیدهشنواییتأثیرمیگذارد.هدفاینپژوهشبررسیارتباطراهبردهایمدیریت
منابعوجهتگیریهدفهایپیشرفتدرپیشبینیپیشرفتتحصیلیدانشآموزانآسیبدیدهشنواییبود.

روش بررسیپژوهشحاضرمطالعهایتوصیفیتحلیلیازنوعهمبستگیبودوجامعهآماریآنرادانشآموزانآسیبدیدهشنواییدرمحدوده
سنی15تا18سالتشکیلمیدادند.80دانشآموز)46پسرو34دختر(بااستفادهازروشنمونهگیریدردسترسازشهرستانهایاستان
تهرانانتخابشدندکهدرسطحاقتصادیواجتماعیمتوسطیقرارداشتند.ابزارهایاستفادهشدهدراینپژوهشپرسشنامهراهبردهای
مدیریتمنابع)پینتریچوهمکارانش،1991(]7[وپرسشنامهتجدیدنظرشدهجهتگیریهدفهایپیشرفت)الیوتوموریاما،2008(]30[
بود.پینتریچوهمکارانشپرسشنامهراهبردهایمدیریتمنابعراساختهاندکهبراساسمقیاسهفتدرجهایلیکرتینمرهگذاریمیشود.این
پرسشنامهمدیریتزمانومحیطمطالعه،نظمدهیبهتالش،یادگیریازهمتایانوکمکطلبیرادربردارد.الیوتوموریامانیزپرسشنامه
تجدیدنظرشدهجهتگیریهدفهایپیشرفتراطراحیکردهاند.اینپرسشنامهدوازدهآیتمداردکهبراساسمقیاسهفتدرجهایلیکرتی
نمرهگذاریمیشود.عالوهبراینشاملاینچهارمقیاساست:هدفتبحرگرا،هدفاجتنابازتبحر،هدفعملکردگراوهدفاجتنابازعملکرد.
SPSSدادههایمطالعهبااستفادهازمیانگین،انحرافاستاندارد،ضریبهمبستگیورگرسیونگامبهگامبااستفادهازنسخه19نرمافزارآماری

تجزیهوتحلیلشد.
یافته هادراینپژوهشطبیعیبودنمتغیرهابااستفادهازآزمونکلموگروفاسمرینوفارزیابیشد.نتایجنشاندادراهبردهایمدیریتمنابع
)نظمدهیبهتالشوکمکطلبی(وجهتگیریهدفهایپیشرفت)هدفتبحرگراوهدفاجتنابازعملکرد(باپیشرفتتحصیلیرابطهمثبت
ومعناداردارد)P<0/05(.هدفتبحرگرا،نظمدهیبهتالش،کمکطلبیوهدفاجتنابازعملکردتوانست0/53درصدازواریانسپیشرفت

.)P<0/001(دراینمیانهدفتبحرگرابیشتریننقشرادرپیشبینیپیشرفتتحصیلیداشت.)P<0/05(تحصیلیراپیشبینیکنند
نتیجه گیریافرادناشنوانمیتوانندصدایبلندرابشنوندوحتیآنرادرککنند.آستانهشنواییآنهادرگوشبهتر90دسیبلیابیشتراست
وبایابدونسمعکنمیتوانندبشنوند.آسیبشنوایییکیازفراوانترینآسیبهایحسیدرجوامعاستکهبیشاز250میلیوننفردر
دنیابهآنمبتالهستند.نتایجنشاندادپیشرفتتحصیلیدانشآموزانباآسیبشنواییشبیهدانشآموزانعادیاستوبهمتغیرهایزیادی
بستگیدارد.دراینپژوهشنقشراهبردهایمدیریتمنابعوجهتگیریهدفهایپیشرفتدرپیشبینیپیشرفتتحصیلیدانشآموزان
آسیبدیدهشنواییبررسیشدهاست.آسیبشنواییباناتوانیدرارتباط،تأخیردرزبان،محرومیتآموزشی،انزوایاجتماعیگوشهگیری،طرد،
افسردگیواضطرابهمراهاست.اینعواملسالمتروانیوعمومیراکاهشمیدهد.کشورهایمختلفبهنحومتفاوتیخدماتآموزشیو
توانبخشیرابهاینافرادارائهمیکنند.توجهبهمتغیرهایراهبردهایمدیریتمنابع)نظمدهیبهتالشوکمکطلبی(وجهتگیریهدفهای
پیشرفت)هدفتبحرگراوهدفاجتنابازعملکرد(درپیشبینیپیشرفتتحصیلیدانشآموزانآسیبدیدهشنواییازاهمیتویژهایبرخوردار
است.درمطالعهحاضرازروشهمبستگیاستفادهشدهاستوروابطنشاندادهشدهرانمیتوانبهعنوانعواملعلّیدرنظرگرفت؛ازاینرواین
احتمالوجودداردکهچنیننتایجوهمبستگیهاییازاثرمتغیرهایدیگریناشیشدهباشد.ازمحدودیتهایاینمطالعهمیتوانبهاستفاده
ازپرسشنامههایخودگزارشدهیاشارهکرد.شایددانشآموزانبهدلیلاجتنابازبرچسبخوردنیاپذیرفتهشدنازطرفجامعه،دربرابرارائه
پاسخدرستوصادقانهاحساسمسئولیتنکنند.راهبردهایمدیریتمنابعوجهتگیریهدفهایپیشرفتدرآموزشدانشآموزانباآسیب
شنواییبسیارمفیدهستند؛بنابراینپیشنهادمیشودازاینروشدرمدرسههایابتداییوهمچنیندیگرگروههایافراداستثناییاستفادهشود.
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مقدمه

هدفاساسیهرنظامآموزشیایناستکهمهارتهایالزمرا
بهافرادارائهکندتابتوانندبهعنوانعضویمفید،نقشمؤثریدر
جامعهایفاکنند]1[.امروزهفرایندآموزشباتأکیدبربهکارگیری
توانمندیهاوحداکثرظرفیتشناختیدانشآموزانتدوینمیشود.
هدایتدانشآموزانبهروشهایمؤثریادگیریویادگیریفعاالنه
جزءاصولیتریناهدافآموزشوپرورشدرنظرگرفتهمیشود]2[.
استفادهازایناهدافبهمنظورپیشرفتدانشآموزاناستثناییدر

امورتحصیلیبسیاربااهمیتاست.

افراد آموزش استثنایی، دانشآموزان گروههای میان در
آسیبدیدهشنواییبهدالیلگوناگونیازتوجهویژهایبرخوردار
است]3[.حسشنوایییکیازمهمترینحواسآدمیاستکه
آسیبآنبربسیاریازسازگاریهایانسانتأثیرمیگذارد]37
،4[.آسیبشنوایی1یکیازگستردهتریننقایصمادرزادیاست
واحتمالداردباعثمحدودیتدرتواناییهایهوشیومشکالت
تحصیلیاجتماعیشودودرزندگیآیندهاثرهایمنفیبهبارآورد
]5،6[.افرادیکهدیدگاهآموزشیدارند،نگراندامنهتأثیرگذار
آسیبشنواییبرپیشرفتتحصیلیدانشآموزانباآسیبشنوایی
هستند.اینگروهازدانشآموزانباوجودداشتنهوشطبیعی،در
پیشرفتتحصیلیکمبودهایزیادیدارند]7[.یکیازویژگیهای
بارزکودکانآسیبدیدهشنوایی،نوعیناتوانیدربرقراریروابط
مؤثرورضایتبخشباهمساالناست.شناختحوزههایمتفاوت
ارائه و شنوایی آسیبدیده دانشآموزان یادگیری به مربوط
راهکارهایمناسبمیتوانددرافزایشانگیزهتحصیلیوبهرهبردن

ازحداکثرتوانمندیهایآنانمؤثرباشد]1،38[.

و هوش رابطه که است داده نشان مطالعات از تعدادی
پیشبینیشده اندازههای از کمتر بهمراتب تحصیلی عملکرد
است.برایناساسبهنظرمیرسدباکاهشتوانپیشبینیکننده
متغیرهایمربوطبهتواناییهایشناختیدرپیشبینیپیشرفت
تحصیلی،برسهممتغیرهایینظیرتواناییافزودهمیشود]8[.
مطالعاتمتعدددرروانشناسیتربیتیویادگیرینشانداده
یادگیریفرایندفعالیاستکهبهکوششعمدیوآگاهانهنیاز
دارد.اگردانشآموزیکهتواناییفراوانیدارد،هنگاممطالعهو
یادگیریتوجهوتمرکزکافینداشتهباشدیاکوششمؤثری
اینکه برای بود. بهیادگیرینخواهد ازخودنشانندهد،قادر
دانشآموزبتواندازبرنامهدرسیحداکثربهرهراببرد،بایددر
و بهشرکت دانشآموز فراهمکردکهدرآن زمینهای کالس

درگیریدرفعالیتهاییادگیریبرانگیختهشود]8،9[.

یکیازعواملمؤثربرپیشرفتتحصیلیبرپایهمدلنظری
پینتریچوهمکارانش)1991(سازهراهبردهایمدیریتمنابع

1. Hearing impairment

است.سازهراهبردهایمدیریتمنابعشاملمقیاسهایمدیریت
زمانومحیطمطالعه،نظمدهیبهتالش2،یادگیریازهمتایان3

وکمکطلبی4است]9[.

مدیریتزمانومکانمطالعه،یعنیدانشآموزانبایدزمان
زمانشامل مدیریت کنند. مدیریت را ومحیطمطالعهخود
برنامهریزیوطرحریزیومدیریتزمانبراییکمطالعهاست.
نظمدهیبهتالش،راهبردیدرراستایمدیریتخوداستکه
بیانمیکندفردتاتکمیلیکتکلیفبهکارخودادامهمیدهد
)حتیاگرتکلیفدشواریاکسلکنندهباشد(یاخیر.نظمدهیبه
تالشدرپیشرفتتحصیلیمهماست؛زیراتداومتالشواستفاده
ازراهبردهاییادگیریرانشانمیدهد.یادگیریازهمتایان،
یعنیافرادبهچهمیزانیدریادگیریازهمکالسیهایخودکمک
میگیرند.جنبهدیگرراهبردمدیریتمنابع،کمکطلبیمحسوب
میشودکهدریادگیریدانشآموزانمؤثراست.دانشآموزانبا
پیشرفتتحصیلیچشمگیروقتیمطلبیرانمیدانندیاازانجام

کاریناتوانند،ازدیگرانکمکمیخواهند.

و همساالن کمک که میدهد نشان زیادی پژوهشهای
والدینومعلمپیشرفتدانشآموزانرابهبودمیبخشد]9[.در
اینزمینهپولسونوجنتری)2004(معتقدندمیانمتغیرهای
مدیریتزمانومکانمطالعه،نظمدهیبهتالش،یادگیریاز
همتایانوکمکطلبیباپیشرفتتحصیلیرابطهمثبتومعنادار
وجوددارد]10[.عابدینیوهمکارانش)2010(گزارشکردند
یادگیریازهمتایانباپیشرفتتحصیلیرابطهمنفیومعنادار
دارد.عالوهبرآنمیانمتغیرهایمدیریتزمانومکانمطالعه،
رابطه تحصیلی پیشرفت با کمکطلبی و تالش به نظمدهی
معناداریوجودندارد]11[.همچنیننتایجبرخیپژوهشهادر
زمینهکودکانکمتوانذهنینشاندادکهراهبردهایمدیریت
منابعباپیشرفتتحصیلیرابطهمثبتومعناداردارد]12-14[.

عالوهبرراهبردهایمدیریتمنابعکهسهمعمدهوتأثیرگذاری
برپیشبینیپیشرفتتحصیلیدانشآموزاندارد،جهتگیری
ویژگیهای دیگر جنبههای از یکی نیز پیشرفت هدفهای
شخصیتدانشآموزاناستکهمیتواندبرپیشرفتتحصیلی
تأثیرگذارد.نظریهپردازاناشارهکردهاندکهچندگرایشبههدف
وجوددارد؛امادوگرایشبههدفیکههمیشهدرنظریههای
هستند عملکردی و تبحری اهداف میشود، مطرح مختلف
]8،15[.تمایزبیناهدافتبحریوعملکردیمشابهتمایزبین
انگیزشدرونیوبیرونیاست.هدفتبحریدربرخیازویژگیها
از نیز انگیزشدرونیوجهاشتراکداردوهدفعملکردی با

جهاتیشبیهجنبههایخاصیازانگیزشبیرونیاست.

2. Effort regulation
3. Peer learning
4. Help seeking
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الیوت)1999(وپینتریچ)2000الف(هدفهایپیشرفترا
بهصورتماتریسیدوبُعدیپیشنهادکردندکهبراساسآنچهار
گرایشبههدفوجوددارد:هدفتبحرگرا5،هدفاجتناباز
تبحر6،هدفعملکردگرا7وهدفاجتنابازعملکرد8]16،17[.
دانشآموزانباهدفتبحرگراروییادگیری،تسلطبرتکلیف
یا ایجاد جدید، مهارتهای کسب درونی، معیارهای براساس
افزایششایستگیخود،تالشبرایانجامکاریچالشانگیزو
تالشبرایرسیدنبهدرکوبینشتمرکزمیکنند]18-21
،8[.درمقابلدانشآموزانباهدفاجتنابازتبحررویاجتناب
معیارهای از استفاده و تکلیف بر تسلطنیافتن و بدفهمی از

اشتباهنکردنتمرکزمیکنند]19-22[.

دانشآموزانباهدفعملکردگرابرخالفکسانیکهبهتبحر
گرایشدارند،رویجلوهبیرونیشایستگیواینکهچگونهتوانایی
درمقایسهبادیگرانقضاوتمیشود)مثاًلبهترازدیگرانبودن(،
استفادهازمعیارهایمقایسهاجتماعیودرجستوجویشهرت
بودنازنظرسطحچشمگیرعملکردتمرکزمیکنند]8-21[،
درمقابلدانشآموزانباهدفاجتنابازعملکردسعیمیکنند
ازشکستخوردنوکودنیااحمقبهنظررسیدناجتنابکنند.
آنهابرخالفدانشآموزانیکههدفعملکردگرادارند)یعنی
انگیزهمثبتبرایسبقتازدیگراندارند(،انگیزهمنفیدارند؛

یعنیسعیمیکنندکهازدیگرانعقبنیفتند]8،18-21[.

پژوهشهادرزمینهجهتگیریهدفهایپیشرفتوپیشرفت
نشاندادهاستکه پژوهشها بیشتر اما تحصیلیمتفاوتاند؛
هدفهایتبحریوعملکردگراباپیشرفتتحصیلیرابطهمثبت
وهدفاجتنابازعملکردباپیشرفتتحصیلیرابطهمنفیدارد
رابطه پژوهشهافرضمیشودکه به توجه با .]15، 20-27[
هدفهایتبحریوعملکردگراباپیشرفتتحصیلیرابطهمثبت
وهدفاجتنابازعملکردباپیشرفتتحصیلیرابطهمنفیدارد.
عالوهبرآنپژوهشهاییکهبادانشآموزانکمتوانذهنیانجام
شدهاست،بهطورخالصهنشاندادهکههدفتبحریوعملکردگرا
باپیشرفتتحصیلیرابطهمثبتومعناداروهدفاجتناباز
عملکردباپیشرفتتحصیلیرابطهمنفیومعناداردارد]14،28[.

و منابع مدیریت راهبردهای نقش بسیاری مطالعات در
جهتگیریهدفهایپیشرفتدرپیشرفتتحصیلیدانشآموزان
عادیبررسیشدهاست؛امابهنقشاینمتغیرهادردانشآموزانبا
آسیبشنواییتوجهکمتریشدهاست.مروربررسیهایپیشین
انجام زمینه این اندکیدر پژوهشهای ازآناستکه حاکی
شدهاست.افزونبراینیکیازنارساییهایاصلیاینمطالعات
بیتوجهیبهنقشهمزماناینمتغیرهادرپیشبینیپیشرفت

5. Mastery-approach goal
6. Mastery-avoidance goal
7. Performance-approach goal
8. Performance-avoidance goal

تحصیلیاست.هنگامیکههمهاینمتغیرهادریکمدلپیشبین
همزماندرنظرگرفتهشود،کدامیکآگاهیبیشتریازپیشرفت
راهبردهای بین ارتباط در پژوهشی خأل بنابراین داد؟ خواهد
پیشرفت در پیشرفت هدفهای وجهتگیری منابع مدیریت
بیانشدههدف بهمطالب باتوجه بهچشممیخورد. تحصیلی
پژوهشحاضربررسینقشهمزمانراهبردهایمدیریتمنابع
وجهتگیریهدفهایپیشرفتدرپیشبینیپیشرفتتحصیلی
دانشآموزانآسیبدیدهشنواییشهرستانهایاستانتهرانبود.

روش بررسی

همبستگی نوع از توصیفیتحلیلی مطالعهای حاضر، مطالعه
بود.جامعهآماریاینپژوهشازدانشآموزانآسیبدیدهشنوایی
شهرستانهایاستانتهرانتشکیلمیشدکهدرسالتحصیلی
95-1394مشغولبهتحصیلبودند.برایانتخابآزمودنیهاروش
براساس آزمودنیهای تعداد بهکاررفت. دردسترس نمونهگیری
جدولمورگان80نفردرنظرگرفتهشدکهازمیانآنها46نفر
پسرو34نفردختربودند.ایندانشآموزانآسیبدیدهشنوایی
درمحدودهسنی15تا18سالقرارداشتندومیانگینسنیآنان
16/6سالبود.معیارهایورودبهمطالعهعبارتبوداز:افتشنوایی
50تا70دسیبل،دامنهسنی15تا18سال،بهرههوشی90تا
110براساسبهرههوشیثبتشدهدرپروندهتحصیلی.معیارهای
جسمی، معلولیت هرگونه داشتن شامل نیز پژوهش از خروج
حرکتی،نابینایی،کمتوانیذهنی،اوتیسمواختاللرفتاریبود.

برایجمعآوریاطالعاتازاینابزارهااستفادهشد:

پرسش نامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری9 

پرسشنامه این همکارانش و پینتریچ 1991 سال در
بخش دو شامل ذکرشده پرسشنامه .]7[ ساختهاند را
راهبردهایمدیریتمنابعوراهبردهایانگیزشیاست.بخش
محیط و زمان مدیریت شامل منابع مدیریت راهبردهای
مطالعه،نظمدهیبهتالش،یادگیریازهمتایانوکمکطلبی
یادگیری، برای انگیزشی راهبردهای پرسشنامه در است.
پاسخهرگویهبااستفادهازمقیاسدرجهایلیکرتازیکتا
هفت)1=کاماًلمخالفم،7=کاماًلموافقم(نمرهگذاریمیشود.
مقیاسهای اعتبار کرونباخ آلفای روش با )2003( جباری
مدیریتزمانومحیطمطالعه،نظمدهیبهتالش،یادگیری
0/60 ،0/65 ،0/78 بهترتیب را کمکطلبی و همتایان از
اعتبار ضرایب مطالعه این در .]29[ آورد بهدست 0/56 و
مقیاسهای برای که شده محاسبه کرونباخ آلفای روش با
مدیریتزمانومحیطمطالعه،نظمدهیبهتالش،یادگیری
،0/73 ،0/71 ،0/69 بهترتیب کمکطلبی و همتایان از

0/62بهدستآمدهاست.

9. Motivational Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ)
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پرسش نامه تجدیدنظرشده جهت گیری هدف های پیشرفت10

الیوتوموریامااینپرسشنامهرادرسال2008طراحیکردهاند.
اینپرسشنامهچهارمقیاسرادربردارد:هدفتبحرگرا،هدفاجتناب
ازتبحر،هدفعملکردگراوهدفاجتنابازعملکرد]30[.دراین
مطالعهضرایباعتباربهروشآلفایکرونباخمحاسبهشدهکهبرای
مقیاسهایهدفهایتبحرگرا،اجتنابازتبحر،عملکردگراواجتناب

ازعملکردبهترتیب0/73،0/72،0/64و0/79بهدستآمدهاست.

پیشرفت تحصیلی

میانگیننمراتنوبتاولدانشآموزاندردرسهایعلومتجربی
وبهداشت،دینوزندگیوریاضیدرسالتحصیلی1394-95

بهعنوانشاخصپیشرفتتحصیلیدرنظرگرفتهشدهاست.

روش اجرا

برای انگیزشی راهبردهای پرسشنامه دو مقدماتی مرحله در
هدفهای جهتگیری تجدیدنظرشده پرسشنامه و یادگیری
پیشرفتروی20دانشآموزآسیبدیدهشنوایی15تا18ساله)10
نفرپسرو10نفردختر(اجراوبهدانشآموزانگفتهشددرزمان
تکمیلپرسشنامهاگرسؤالیرامتوجهنمیشوند،دورشمارهآنیک
دایرهبکشند.پسازتجزیهوتحلیلبرخیازسؤالهابرایاینکهآنها
فهمیدنیشود،ازنظرنگارشیتغییردادهشدتادرمرحلهنهاییتمام
سؤالهاروشنومفهومباشد.برایانجاماینپژوهشازمدیریت
آموزشوپرورشاستثناییشهرستانهایاستانتهرانبرایمدارس
ناشنوایانورامینوشهرریواسالمشهرمعرفینامهگرفتهشد.پس
ازبیاناهمیتطرحپژوهشیبرایمدیرانومشاورانمدارس،برای

10. Achievement Goals Questionnaire-Revised (AGQ-R)

رعایتنکاتاخالقیپژوهشازوالدیندانشآموزانشرکتکنندهدر
پژوهشرضایتنامهدریافتشد.

درمرحلهبعدپسازجلبهمکاریدانشآموزان،پرسشنامهها
بهآنهادادهوازایشانخواستهشدکهدستورالعملرابخوانند
به همچنین کنند. تکمیل را پرسشنامهها دقت نهایت با و
دانشآموزانگفتهشددرتکمیلپرسشنامههاآزادهستندو
تمامیاطالعاتآنهابهصورتمحرمانهباقیخواهدماندوفقط
اعضایگروهپژوهشیاجازهبررسیآنرادارند.عباراتموجود
صحیح پاسخ که نبودند امتحانی سؤالهای پرسشنامه در
که بود پاسخی پاسخ، بهترین بنابراین باشند؛ داشته غلط و

وضعیتواقعیدانشآموزانرانشانمیداد.

پاسخهایدانشآموزانبهوسیلهرایانهتحلیلوپسازچندهفته
نتایجبهآنانگزارششد.زمانالزمبرایتکمیلهرفرمدرحدود
30دقیقهبودوپرسشنامههاپسازتکمیلجمعآوریشد.برای
19 نسخه از پژوهش این بهدستآمده دادههای تجزیهوتحلیل
نرمافزارآماریSPSSوبرایتوصیفتوزیعمتغیرهاازآمارتوصیفی
یعنیشاخصهایگرایشمرکزیوپراکندگیوهمچنینروش

رگرسیونگامبهگاماستفادهشد.

یافته ها

دراینمطالعه80دانشآموز)46نفرپسرو34نفردختر(
زمینه و سال 18 تا 15 سنی دامنه با شنوایی آسیبدیده
انحراف میانگین، شدند. بررسی متوسط اقتصادی اجتماعی
استاندارد،ضریبهمبستگیوضریباعتبارمتغیرهایپژوهش
درجدولشماره1گزارششدهاست.باتوجهبهاینجدول
هدف کمکطلبی، تالش، به نظمدهی که میشود مشاهده
تبحرگراوهدفاجتنابازعملکردباپیشرفتتحصیلیرابطه

.)n=80(جدول 1. میانگین،انحرافاستاندارد،ضرایبهمبستگیواعتبارمتغیرهایپژوهش

MSD123456789متغیر

13/481/620/69.مدیریتزمانومحیطمطالعه

0/71**24/181/780/31.نظمدهیبهتالش

32/061/210/080/090/73.یادگیریازهمتایان

0/62*0/19*0/060/12-45/910/89.کمکطلبی

0/060/64*0/13**0/33**56/230/970/34.هدفتبحرگرا

0/72**0/080/48*0/16**0/23**64/831/620/26.هدفاجتنابازتبحر

0/73**0/31**0/28**0/30**0/28**0/29*75/891/620/19.هدفعملکردگرا

0/79**0/36**0/030/51-0/05-*0/19*0/18*84/031/450/12.هدفاجتنابازعملکرد

0/74**0/23*0/150/19-**0/58**0/090/34**916/124/110/080/43.پیشرفتتحصیلی
ضرایباعتباررویقطراصلیقراردارد.

**P<0/05،*P<0/01
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مثبتومعناداردارد؛امامتغیرهایدیگرباپیشرفتتحصیلی
رابطهمعناداریندارد.همچنیندیگرروابطحاکیازآناست
کهبینمدیریتزمانومحیطمطالعهبانظمدهیبهتالشو
هدفهایتبحریوعملکردیرابطهمثبتومعناداروجودداشت.
نظمدهیبهتالشباهدفهایتبحریوعملکردیویادگیری
ازهمتایانباکمکطلبی،هدفهایتبحرگریزوعملکردیرابطه
مثبتومعناداروکمکطلبیباهدفعملکردگرارابطهمثبتو
معنادارداشت.هدفتبحرگراباهدفهایتبحرگریزوعملکردگرا

رابطهمثبتومعنادارداشت.

برایپیشبینیپیشرفتتحصیلیدانشآموزانازآزمونآماری
در آن نتایج که استفادهشد گامبهگام بامدل رگرسیون تحلیل
حاکی 2 شماره جدول نتایج است. شده ارائه 2 شماره جدول
رادر اولهدفتبحرگرابیشتریننقش ازآناستکهدرمدل
پیشبینیپیشرفتتحصیلیداشتهاست.ضریبهمبستگیاین
متغیرباپیشرفتتحصیلی0/58بودواینمتغیرتوانست33درصد

ازتغییراتپیشرفتتحصیلیراپیشبینیکند.درمدلدومپساز
هدفتبحرگرا،نظمدهیبهتالشواردمعادلهشد.ضریبهمبستگی
ایندومتغیرباپیشرفتتحصیلی0/66بودکهایندومتغیرتوانست

43درصدازتغییراتپیشرفتتحصیلیراپیشبینیکند.

را9درصد توانپیشبینی نیز ورودمتغیروظیفهشناسی
افزایشداد.درمدلسومپسازهدفتبحرگراونظمدهیبه
تالش،کمکطلبیواردمعادلهشد.ضریبهمبستگیاینسه
متغیرباپیشرفتتحصیلی0/71بودکهاینمتغیرهاتوانست
50درصدازتغییراتپیشرفتتحصیلیراپیشبینیکند.درمدل
چهارمپسازهدفتبحرگراونظمدهیبهتالشوکمکطلبی،
اجتنابازعملکردواردمعادلهشد.ضریبهمبستگیاینچهار
متغیرباپیشرفتتحصیلی0/73بودکهاینمتغیرهاتوانست

53درصدازتغییراتپیشرفتتحصیلیراپیشبینیکند.

درجدولشماره3باقبولترتیبورودمتغیرهادرمدلچهارم
مقیاسهایهدفتبحرگرا،نظمدهیبهتالش،کمکطلبیو

جدول 2. خالصهتحلیلرگرسیونبامدلگامبهگام.

احتمالFdf1df2تغییر RR2R2متغیر پیش بینمدل

0/580/3360/33649/371780/001هدفتبحرگرا1

0/660/4350/09917/051770/001هدفتبحرگراونظمدهیبهتالش2

0/710/5040/06910/641760/002هدفتبحرگراونظمدهیبهتالشوکمکطلبی3

هدفتبحرگراونظمدهیبهتالشوکمکطلبیوهدفاجتناباز4
0/730/5320/285/491750/005عملکرد

جدول 3. ضرایباستانداردوغیراستانداردوهمبستگیتفکیکیونیمهتفکیکیمتغیرهادرمعادلهرگرسیونبامدلگامبهگام.

متغیر پیش بینمدل
ضرایب رگرسیون

مقدار احتمال
همبستگی

b غیر استانداردß نیمه تفکیکیتفکیکیصفر مرتبهاستاندارد شده

1/800/580/0010/580/580/58هدفتبحرگرا1

2
1/880/610/0010/580/660/66هدفتبحرگرا

0/950/430/0010/430/370/34نظمدهیبهتالش

3

1/700/550/0010/580/570/54هدفتبحرگرا

0/990/440/0010/430/390/35نظمدهیبهتالش

0/830/340/0020/340/300/25کمکطلبی

4

1/620/540/0010/580/550/53هدفتبحرگرا

0/830/420/0010/430/360/31نظمدهیبهتالش

0/760/310/0020/340/270/22کمکطلبی

0/620/160/0050/230/150/13هدفاجتنابازعملکرد

ارتباط راهبردهای مدیریت منابع و جهت گیری هدف های پیشرفت در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آسیب دیده شنوایی
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هدفاجتنابازعملکردبهترتیببابتایاستانداردمعادل0/58،
0/34،0/43و0/16بیشتریننقشمثبتومؤثررادرپیشبینی

پیشرفتتحصیلیدارد.

بحث 

دامنه با آسیبدیدهشنوایی دانشآموزان در پژوهشحاضر
سنی15تا18سالشهرستانهایاستانتهرانباهدفبررسی
ارتباطبینراهبردهایمدیریتمنابعوجهتگیریهدفهای
پیشرفتدرپیشبینیپیشرفتتحصیلیانجامشد.یافتههانشان
دادراهبردهایمدیریتمنابع)نظمدهیبهتالشوکمکطلبی(
وهدفهایپیشرفت)تبحرگراواجتنابازعملکرد(باپیشرفت
پیشبین مدل یک در دارد. معنادار و مثبت رابطه تحصیلی
بهترتیبهدفتبحرگرا،نظمدهیبهتالش،کمکطلبیوهدف
اجتنابازعملکردتوانستبهنحومناسبتریپیشرفتتحصیلیرا
پیشبینیکندکهنقشهدفتبحرگرابیشازدیگرمتغیرهابود.

و تالش به نظمدهی و منابع مدیریت راهبردهای میان از
کمکطلبیباپیشرفتتحصیلیرابطهمثبتومعنادارداشتکه
بابرخیازمطالعاتهمسو]14-10،12[وبامطالعهعابدینیو
همکارانش)2010(ناهمسوبود]11[.درتبییناینیافتهمیتوان
گفتامروزهروانشناساناعتقاددارندچنانچهیادگیرندهبتواندبرای
یادگیريمؤثر،راهبردنظمدهیرابهکارگیردميتواندبهیادگیرندهای
هوشمندتبدیلشود]31[.بمبوتي)2008(درپژوهشخودبهاین
نتیجهدستیافتکهنظمدهیبهتالشپیشبینيکنندهعملکرد
تحصیلياستویادگیرندگانبرايدستیابيبهموفقیتتحصیلي
بایدیادبگیرندکهچگونهعملکردخودراتنظیمکنندواهدافخود

راباوجوددشواریتکالیفدرسيحفظکنند]32[.

شده انجام یادگیري و آموزش حیطه در بسیاري مطالعات
استوکارشناسانآموزشبابررسينتایجاینمطالعاتمعتقدند
برخالفگذشتهکهتصورميشدتوانایيیادگیريهرفردتابعي
این اواست،درچندسالاخیر ازمیزانهوشواستعدادهاي
نظریهقوتگرفتهاستکهباوجودنقشتعیینکنندهعواملذاتي
هوشواستعداددریادگیري،عواملغیرذاتيدیگرينیزدراین
رابطهمهمقلمدادميشود.دربینعواملغیرذاتيکهبرپیشرفت
تحصیليتأثیرزیاديدارد،توانمنديدانشآموزاندراستفادهاز
راهبردنظمدهیدریادگیرياستکهميتواندفرصتهايمناسبي

برايافزایشانگیزهوکارایيتحصیليفراهمکند]31،33[.

این واکنش و کنش چگونگی شناسایی میرسد بهنظر
درجهت گامی یادگیری به مربوط متغیرهای روی ویژگیها
تبیین در است]34[. فراگیران انگیزش و پیشرفتتحصیلي
یافتههای ازدیگر پیشرفتتحصیلیکه با رابطهکمکطلبی
مطالعهحاضراستمیتوانبیانکردکهدانشآموزانآسیبدیده
شنواییاحتماالًبهدلیلمشکالتارتباطیتالشبیشتریبرای
کمکگرفتنازافرادتوانمندترازخودنظیرمعلم،مشاور،مدیر،

معاونو...میکنند.بنابراینتواناییدانشآموزباآسیبشنواییدر
بهرهگیریازحداکثرظرفیتیادگیریوارتباطباافرادشنواکه
میتواننداطالعاتبیشتریدرحوزهیادگیریدراختیاردانشآموز
قراردهند،درعملکردتحصیلیآنانتأثیربهتریخواهدداشت.

ازمیانهدفهایپیشرفت،هدفتبحرگراوهدفاجتناباز
عملکردباپیشرفتتحصیلیرابطهمثبتومعنادارداشت.این
یافتهبابرخیازمطالعاتهمسوبود]18،22،35[.همچنین
با معناداری رابطه عملکردگرا هدف و تبحر از اجتناب هدف
پیشرفتتحصیلینشانندادکهاینیافتههابابرخیازمطالعات
همخوان]17،25،35[وبابرخیازمطالعاتناهمخوانبود
]22،36[.یکیازدالیلاحتمالینقشمثبتهدفتبحرگرا
درپیشبینیپیشرفتتحصیلیساختارادراکشدهکالسدرس
است.دانشآموزانیکهبهدنبالپرورششایستگیخودهستند،

بهدلیلتالشهایشانپیشرفتچشمگیریمیکنند.

در تبحرگرا مهمهدف نقش حاضر پژوهش نتایج دیگر از
پیشبینیپیشرفتتحصیلیبودکهاینیافتهبانتایجبرخیاز
پژوهشهاهمخوانیداشت]11،28[.بهمنظورتبییناینیافته
پژوهشمیتوانگفتافرادزمانیکهخودرادرانجامیکتکلیف
توانمندتصورمیکنند،تالشزیادینیزبرایافزایششایستگیها
ازخودنشانمیدهند؛بنابراینبهاحتمالزیاددرآنتکلیف
موفقمیشوند.دانشآموزانباهدفتبحرگرامیبایستدرانجام
تکالیفپشتکارواستمرارداشتهباشند،بهویژهزمانیکهدانشآموز
باموانعومشکالتیمواجهمیشود.انگیزشدرونیدردانشآموز
باهدفتبحرگراباعثبهکارگیریحداکثرتوانوسازماندهی
ونظارتبرسطحدرکوفهممیشود.اینانگیزشدرونیدر
افرادباهدفتبحرگراکمکمیکندتابردشواریهاغلبهکنند
وانگیزشرااستمراربخشند.همینامرنحوهپاسخدهیافرادبه
دشواریها،مشکالت،ناکامیهاوموانعیرابهبودمیبخشدکهدر

راهرسیدنبهاهدافبلندمدتباآنهامواجهشدهاند.

دراینمطالعهمشخصشددرمدلیکهراهبردهایمدیریت
پیشبینی برای بهطورهمزمان انگیزشی راهبردهای و منابع
به نظمدهی تبحرگرا، هدف کند رقابت تحصیلی پیشرفت
تالش،کمکطلبیوهدفاجتنابازعملکردبهترتیبمؤثرترین
متغیرهادرپیشبینیپیشرفتتحصیلیاست.دراینمدلهدف
تبحرگراباالترینوزنراکسبکردهاست.ازویژگیهایافرادبا
هدفتبحرگراایناستکهبرایکسبموفقیتبیشتر،بهصورت
خودانگیختهتالشمیکنندتاتوانمندیهاوقابلیتهایخود
افرادبهدنبالمشوقهایبیرونی از افزایشدهند،اینگروه را

نیستندوبهطوردرونیبرایتسلطبرتکلیفتالشمیکنند.

میتواننتیجهگرفتدربینمتغیرهایگوناگونیکهدرپیشرفت
تحصیلینقشمهموتأثیرگذاریدارد،دروهلهنخستمیتوان
انگیزشدرونیوانتظاراتفردرانامبرد.منظورازانتظاراتو
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انگیزشدرونی،یعنیتصوراینکهفردخودرادربرخوردباتکلیف
توانمندبداند.فرددرطیزمانبهتدریجبهایندرکمیرسدکه
دریکتکلیفخاصتاچهاندازهتوانمنداستودرمواجههبا
آنتکلیفتاچهاندازهمیتواندموفقباشد.هدفتبحرگرابیشتر
جنبهبافتیداردوازموقعیتتأثیرمیپذیرد.چنانچهمعلمدر
این موفقیتآمیز موقعیتهای فراهمآوردن با آموزش جریان
احساستوانمندیرادردانشآموزانایجادکند،درافزایشانگیزه
درونیدردانشآموزانتأثیربسیارزیادیخواهدداشتوبهتبعآن

عملکردبهتریدرتحصیلدانشآموزایجادخواهدکرد.

درمجموعاینپژوهشنشانداددانشآموزانباآسیبشنوایی
خواهند باالتری تحصیلی پیشرفت دست این از شرایطی در
داشت:1.خودرادرانجامتکالیفدرسیتوانمندتربدانند؛2.
تمایلبیشتریبرایمنظمبودنونظمبخشیدنبهکارهایخود
معیارهای به توجه با .3 باشند؛ داشته آرامبودن و منطقی و
درونیخودتالشبیشتریبراییادگیریورسیدنبهدرکو
بینشانجامدهند.بنابراینباآموزشراهبردهایمدیریتمنابع
وجهتگیریهدفتبحریبهافرادآسیبدیدهشنواییباورو
نگرشیبهبودمییابدکهفردبهخودوانگیزههاوخودکارآمدی
شخصیدارد.اینآموزشهایراهبردیمنجربهپردازشمناسب
اطالعاتیمیشودکهدرجریانیادگیرینقشمهموتأثیرگذاری
یادگیری مانند شناختی فعالیتهای هدایت برای و دارد
آموزشگاهیوعملکردتحصیلیمؤثراست.ازطرفدیگروقتیکه
راهبردمدیریت آموزش ازطریق باآسیبشنوایی دانشآموز
آگاهی بالقوهخود توان از تبحری وجهتگیریهدف منابع
مییابد،درقضاوتونگرشیکهبهامورتحصیلی،همکالسیها،

معلمومدرسهدارد،تغییرمثبتیایجادمیشود.

نتیجه گیری

دانشآموزانآسیبدیدهشنواییهمانند پیشرفتتحصیلی
این در است. بسیاری متغیرهای تابع عادی دانشآموزان
پژوهشاینموضوعبررسیشدکهراهبردهایمدیریتمنابع
وجهتگیریهدفهایپیشرفتچگونهمیتواندبرپیشرفت
تحصیلیتأثیرگذارباشدوکدامیکازمتغیرهاینقشمؤثرتری
دارد.پژوهشحاضرنشاندادمؤثرترینمتغیرهادرپیشبینی
هدفهای جهتگیری از تبحرگرا هدف تحصیلی پیشرفت
پیشرفتونظمدهیبهتالشازراهبردهایمدیریتمنابعبودند

کههدفتبحرگراازدیگرمتغیرهانقشمؤثرتریداشت.

پیشرفت درباره مهمی اطالعات حاضر پژوهش درمجموع
همچنین داد. ارائه شنوایی آسیبدیده دانشآموزان تحصیلی
اینپژوهشنشاندادزمانیدانشآموزانآسیبدیدهشنوایی
پیشرفتتحصیلیبیشتریدارند:1.انگیزهدرونیدارندکههمین
انگیزهدرونیتالشهدفمندراهدایتمیکند؛2.تداومتالش
واستفادهازراهبردهاییادگیریباعثپیشرفتتحصیلیآنان

میشود؛3.ازآموختههایدیگرانمانندمعلمووالدیناستفاده
میکنندومواردابهامدریادگیریراباآنهادرمیانمیگذارند.

محدودیت ها

محدودیتهاییکهاینپژوهشازنظرروششناختیباآن
مواجهبودهعبارتاستاز:محدودکردنپژوهشبهگروهسنی
ابزار از استفاده و شنوایی آسیبدیده دانشآموزان از خاصی
خودگزارشدهی)پرسشنامه(.همچنینباتوجهبهمحدودیتدر
تعدادنمونهوروشنمونهگیریبایددرتعمیمنتایجاحتیاطکرد.

پیشنهادها

وحجم دامنهسنی پیشنهادمیشود آتی پژوهشهای برای
نمونهبررسیشدهافزایشیابد.افزونبراینبرایمؤلفههایینظیر
ویژگیهایشخصیتیدانشآموزانآسیبدیدهشنواییکهنقش
تأثیرگذاریدرعملکردتحصیلیدارند،زمینهجدیدیفراهمکرد.
تدوینبرنامههایمداخالتیازجملهآموزشراهبردهاییادگیریو
آموزشجهتگیریهدفهایپیشرفتبااولویتهدفهایتبحری
کهبیشترمبتنیبرانگیزشدرونیدریادگیرندهاست،باعثایجاد
تغییرالگوییادگیریدانشآموزانمیشود.عالوهبرایندرمطالعات
وجهتگیری منابع مدیریت راهبردهای میشود پیشنهاد آتی
هدفدردانشآموزانعادیودانشآموزانباآسیبشنواییبررسی
شودتابامقایسهتفاوتهایایندوگروهبتوانراهکارهایآموزشی

رابرایدانشآموزانباآسیبشنواییطراحیواجراکرد.

تشکر وقدردانی

اینمقالهحاصلیکفعالیتپژوهشیدرمقطعدکتریاست.
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