
 

  
  
  
  
  

  فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز
  ١٣٨٨ پاييز ١٥شماره  چهارمسال 

  

  تحليل مبتني بر شخص: آموزان ناشنوادانش پيشرفت فاهدا
  

  استاديار روانشناسی تربيتی گروه علوم تربيتی دانشگاه تبريزـ  گرگريرحيم بدري
  زيتی دانشگاه تبريتربدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی  ـناصر بيرامي 

  

  چکيده
هاي مختلف را از نظر آموزان ناشنوا و تفاوت نيمرخ گروهاين پژوهش، نيمرخ انگيزشي دانش

آموزان ناشنواي آماري پژوهش دانش ةجامع. هاي فراشناختي مورد مطالعه قرار دادتوانايي
با ) آموز پسردانش ۴۸آموز دختر و دانش ۳۰(آموزان نفر از دانش ۷۸. شهر تبريز بودند

گرايي هدف هايپرسشنامه. اي نسبتي انتخاب شدندگيري تصادفي طبقهروش نمونه
آوري اطالعات آموزان از توانايي فراشناختي خود به منظور جمعادراک دانش تحصيلي و 
مراتبي اي سلسلههاي آماري تحليل خوشهآموزان، روشبندي دانشبراي گروه. استفاده شد

خوشه ) الف: ( آموزانه گروه از دانشـنتايج پژوهش س. يل تابع تشخيص به کار رفتو تحل
هدف و  -آموزان چيرگيشـدان ةخوش) ب(ن گرايي پيشرفت پاييدفـآموزان هدانش

نتايج ديگر پژوهش . خوشه اهداف چندگانه را شناسايي کرد) ج(عملکرد متوسط  -گرايش
راشناختي با ـاز لحاظ توانايي ف» اهداف چندگانه« شهآموزان ناشنواي خونشان داد که دانش

عملکرد  -هدف و گرايش - چيرگي «و گروه » هدف پيشرفت پايين«آموزان دو گروه دانش
   .داري دارندتفاوت معني» متوسط
آموزان ناشنوا، تحليل مبتني بر اهداف پيشرفت، توانايي فراشناختي، دانش :يکليدواژگان 
  .شخص
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آموزان ناشنوا يکي از مشکالت اين بسيار طوالني تعليم و تربيت دانش ةبا وجود تاريخچ
 هاي تحصيليآموزان  انگيزش پيشرفت پايين آنها و شکست در کسب مهارتدانش
شنوايي  ةهاي عمدآموزاني که ناشنوا هستند يا کاستيدانش). ۲۰۰۰، ۱تراکسلر(است 

کودکان داراي  ةدبيرستان به اندازالتحصيلي از دارند سطح خواندن آنها هنگام فارغ
ها در اين اغلب پژوهش. اختالالت رفتاري و کودکان دچار اختاالالت يادگيري هستند

آموزان ناشنوا در چند دهه نشان داده است که به طور کلي پيشرفت تحصيلي دانش
، ۲۰۰۰، تراکسلر، ۲۰۰۰، ۲پاور و ليح( دروس مختلف از کودکان عادي کمتر است

توان به داشتن مشکالت در جمله مي از). ۱۹۹۴،  هولت، ۱۹۹۷، ۳تراکسلر و النهولت، 
 محاسبات رياضي ،)۴،۱۹۸۰اوتم( بندي مفهوميفهم و کاربرد روابط انتزاعي و طبقه

، ۷گرينبرگ و و کوشه( ، نوشتن)۱۹۸۵، ۶کينگ و گوايگلي( ، خواندن)۱۹۸۵، ۵کارچمر(
  .اشاره نمود) ۱۹۸۷

. آموزان ناشنوا دو تبيين کلي وجود داردصيلي پايين دانشعملکرد تح ةدر زمين
آموزان ناشنوا و برخي ديگر متغيرهاي آموزشي را هاي دانشها ويژگيبرخي از پژوهش

آموزان هاي اين دانشنقش عوامل مربوط به ويژگي ةدر زمين. اندمد نظر قرار داده
مدت، درک معناي کوتاه ةحافظ متغيرهايي مانند والدين ناشنوا، سن تشخيص ناشنوايي،

مورد ) ۱۹۹۷، ۸به نقل از پادن و رامسي( شناختي زبانچند بعدي کلمات، دانش واج
 .اندبررسي قرار گرفته

آموزان ناشنوا متناسب باشد آنها از طرف ديگر پژوهشگران معتقدند اگر آموزش دانش 
خورند مي و اگر آنها شکستتوانند ياد بگيرند و پيشرفت تحصيلي بهتري داشته باشند مي

  هاريسون گاردنر -هرينگ (نشانگر آن است که روش آموزش آنها متناسب نـبوده است 
  

  

2- Power & Leigh 
4- Ottem 
6- King & Quigley 
8- Padden & Ramsey 

1- Traxler 
3- Holt, Traxler & Allen 
5- Karchmer 
7- Greenberg & Kusche  
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محتمل آموزشي متخصصان تعليم و تربيت ويژه اغلب بر دو عامل ). ۲۰۰۷، ۱و الوليس
يعني تنظيم فراشناختي و مشکالت انگيزشي تأکيد دارند که موجب عملکرد تحصيلي 

عامل اول عملکرد تحصيلي پايين به دانش و تنظيم . شودآموزان ميضعيف اين دانش
کار ذهن  ةنحو ةدر بار آموزان فاقد درک و فهماين دانش. شودفراشناختي مربوط مي

اند و نه تنها اغلب از چنين راهبردهاي شناختي مناسب قابل استفاده براي خويش
خبرند، بلکه توان آغاز موثر، تنظيم و بازبيني استفاده از چنين تسهيل عملکرد خود بي

بيان نمود که ) ۱۹۹۲( مارتين). ۱۹۸۴، ۲جوناس و مارتين( راهبردهايي را ندارند
اشنوا بر پردازش ادراکات فضاي بصري متکي هستند و اما در پردازش متوالي کودکان ن

هاي تجربي اين کودکان منجر به فقدان کاستي. کالمي و پردازش انتزاعي کاستي دارند
کند بنابرين او به معلمان پيشنهاد مي .شودهاي روزانه زندگي ميدانش و  فهم فعاليت

 ۳هيالواني -ال. اختي را مدنظر داشته باشندهاي فراشنکه در تدريس خود مهارت
آموزان ناشنوا داراي عملکرد هاي فراشناختي دانشنشان دادند که مهارت) ۲۰۰۰(

آموزان شنواي داراي پيشرفت هاي فراشناختي دانشتحصيلي بهتر، باالتر از مهارت
لي باال آموزان پيشرفت تحصيهاي فراشناختي دانشتحصيلي پايين است اما بين مهارت

  . داري وجود نداردو کودکان ناشنواي داراي عملکرد تحصيلي بهتر، تفاوت معني

وا به مشکالت انگيزشي آنها ـآموزان ناشنري دانشـعامل ديگر انفعال در يادگي
هاي کودکان ناشنوا مبني بر اين که اين معلوليت را براي با توجه به ويژگي. گرددبرمي

در جامعه،  دانند و از طرف ديگر احتماالًبدون تغيير ميسراسر زندگي خود ثابت و 
آموزان با اين دانش. اندآموز متفاوت بر چسب خوردهمدرسه و خانواده به عنوان دانش

نفس کمتر، و مشکالت مختلف انگيزشي ازجمله ادراک کنترل شخصي پايين، عزت
بر اساس اين تبيين . ندفقدان توانايي الزم براي ايجاد اهداف خود انگيزي مواجه هست

  آموزان ناشـنوا بيش از آن که از نـقايصتوان گـفت عـملکرد تـحصيلي پايين دانشمـي
  

  

2- Jonas, & Martin 1- Herring-Harrinson, Gardner, & Lovelace 
3- Al-Hilawani 
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و  ۱۹۸۴ ،۱استينسون(است  هاي انگيزشي آنهاشان باشد، ناشي از کاستيحسي
  ). ۲۰۰۸،  ۲ن و فريگيلبرت

هاي از جمله چهارچوب ۳گيري هدف پيشرفتدر رابطه با انگيزش فراگيران، جهت
انگيزش مورد  ةکليدي در مطالع ةنظري جديدي است که نقش آن به عنوان يک ساز

دهد که کيفيت انگيزش فراگيران در کالس ها نشان ميپژوهش. تأکيد قرار گرفته است
اهداف موفقيت به عنوان داليل و . ر آن موقعيت بستگي دارددرس به تعريف موفقيت د

کند، مقاصدي که فرد براي گرايش يا درگير شدن در تکاليف براي خود مشخص مي
چهار نوع جهت گيري ) ۲۰۰۱( ۵اليوت و مک گروگر). ۲۰۰۳، ۴پينتريچ( شودتعريف مي

را  ۹عملکرد- بو اجتنا ۸عملکرد-، گرايش۷چيرگي- ، اجتناب۶چيرگي-انگيزشي گرايش
  .مشخص نمودند

چيرگي هر دو در اين جنبه که بر مطالب درسي  - آموزان گرايش و اجتناب دانش
هاي خودشان را رشد دهند، مشترک هستند اما چيرگي و تسلط پيدا کنند و مهارت

هاي چيرگي در صدد هستند دانش و مهارت -گيري گرايشآموزان داراي جهتدانش
چيرگي  - آموزان متمرکز بر اجتناب يش دهند در حالي که دانشاحتمالي خود را افزا

هاي قبلي خود را از دست نداده و در مطالب درسي دچار تالش دارند که دانش و مهارت
گيري گرايش و اجتناب عملکرد آموزان داراي جهتاز طرف ديگر دانش. فهم نشوند ءسو

آموزاني دانش. ن خود درگير هستندهر دو در بارة عملکرد خودشان در ارتباط با همساال
که گرايش به عملکرد دارند بر عملکرد بهتر از دوستان خود تکيه دارند و در حالي که 

 و بد در مقايسه ءعملکرد بر عدم عملکرد سو -گيري اجتناب دانش آموزان داراي جهت
  )۲۰۰۳(ينتريج پ). ۲۰۰۶، ۱۰بارون، ايوانز، بارانيک و بوينگر(با دوستان خـود تکيه دارند 

  

  

2- Gilbertson and  Ferre 
4- Pintrich 
6- mastery goal orientation 
8- performance- approach goal 
10- Barron, Evans, Baranik,  SerpeU & Buvinger 

1- Stinsone 
3- achievement goal orientation 
5- Elliot & McGregor 
7- mstery-avoidance 
9- performance- avoidance goal 
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هاي معتقد بود که يک نتيجه يا پيامدي مانند پيشرفت تحصيلي از ترکيب انگيزه
انگيزشي تنها و  ةيا رد يک ساز تأييدلذا به جاي تالش براي . شودمختلف ناشي مي

ژوهش ـکردي براي پـهاي تحصيلي، بهتر است رويدـامبيني پيه براي پيشـجداگان
مودن ـهاي مختلف انگيزشي براي فراهم نگيريرکيب جهتـنگي تود که چگوـاتخاذ ش
هاي متمايز را بررسي نمايد و به همين دليل رويکرد مبتني بر شخص را پيشنهاد نيمرخ
در اين نوع مطالعات از طريق تمرکز بر افراد به جاي متغيرها امکان شناسايي .  نمود
 .شودشي مشابهي دارند، فراهم ميهاي انگيزآموزان که ويژگيهاي همگن دانشگروه

هاي ناشنوا و عادي ممکن است هاي فرهنگي نسبت به گروهها و نگرشتفاوت ارزش 
اين دو گروه   مخصوصاً. آموزان شودمنجر به داشتن اهداف پيشرفت متفاوت دانش

تفاوت در اجتماعي شدن . ممکن رفتارهاي مرتبط به پيشرفت متفاوتي داشته باشند
را  هاي متفاوتيدکان شنوا و ناشنوا ممکن موجب شود که هر کدام از آنها هدفاوليه کو

  ). ۱۹۸۸، ۱پادن و هامفريز( دنبال کنند

هاي فراشناختي در عملکرد تحصيلي با توجه به اهميت انگيزش يادگيري و مهارت  
جمله ادراک کنترل شخصي پايين،  دانش آموزان ناشنوا و مشکالت مختلف انگيزشي از

استايپک و وايز، (نفس کمتر، و فقدان توانايي الزم براي ايجاد  اهداف خودانگيزي زتع
اهداف پيشرفت در کودکان  ةو مطالعات اندک در زمين) ۱۹۸۴و استينسون،  ۱۹۸۱

و  ۲۰۰۲، ۳، کارلسون، بوس، شين، و کانو۱۹۹۹، ۲دان و شاپيرو( هاي ويژهداراي نياز
پژوهش حاضر بر اساس رويکرد تحليل ) ۲۰۰۶، ۴بوينگرسرپو و  بارون، ايوانز، بارانيک

  :مبتني بر شخص در صدد بررسي اين موضوع بود که

 دامـستند؟ کـدف پيشرفت هـيزش هـوع نيمرخ انگـآموزان ناشنوا داراي چه ندانش
  آموزان ناشنواهاي فراشناختي براي دانشنيمرخ انگيزش هدف پيشرفت از لحاظ مهارت

  
  

2- Dunn & Shapiro 
4- Barron, Evans, Baranik,  Serpeu & Buvinger 

1- Padden & Humphries 
3- Carlson, Booth, shin & Cannu 
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  حالت انطباقي و سازگارانه دارد؟

  روش

  آماري ةنمون و  جامعه

هاي عالمه آموزان ناشنواي دختر و پسر دبيرستانآماري پژوهش را دانش ةجامع
هر تبريز بودند که بر اساس جدول کريج سي و مورگان شآذر طباطبايي و مرداني

به عنوان ) آموز پسردانش ۴۸آموز دختر و دانش ۳۰( نفر ۷۸تعداد ) ۱۳۷۴ کيامنش،(
گيري آموزان انتخاب شدند که براي انتخاب آنها از روش نمونهآماري از اين دانش ةنمون

  . اي نسبتي استفاده شدتصادفي طبقه

  يريگابزارهاي اندازه

اين مقياس توسط بوفارد، وزيو، رومانو، کوئينارد،  :گرايي تحصيليپرسشنامه هدف
هدف اين مقياس . تهيه گرديده است )۱۳۸۷به نقل از دالورپور، ( بوردليو و فيلبو

اين . گزيندهاي تحصيلي براي خود بر ميارزيابي نوع هدفي است که فرد در موقعيت
، عملکرد گرايشي و عملکرد )تسلط( ف چيرگيگيري هدجهت: از اهداف عبارتند

ال آن مربوط به عامل ؤس ۶است که  سؤال ۲۰گرايي شامل مقياس هدف. اجتنابي
ال مربوط به عملکرد اجتنابي ؤس ۷مربوط به عامل عملکرد گرايشي و  سؤال ۷چيرگي، 

تا کامال موافقم، موافقم، ( گزينه ۵ابزار مذکور در مقياس ليکرت داراي . باشدمي
ضريب پايايي گزارش شده توسط بوفارد و . باشدمي) حدودي، مخالفم، کامال مخالفم

، ۷۵/۰، ۸۸/۰ها به ترتيب برابربا همکارانش به روش آلفاي کرونباخ براي زير مقياس
در ايران روايي و پايايي . بود ۸۱/۰و ۸۱/۰، ۸۴/۰بود و با روش بازآزمايي برابر با  ۷۵/۰

نتايج . مورد ارزيابي قرار گرفت) ۱۳۸۷ به نقل از دالورپور،( راين مقياس توسط جوکا
اين محقق ضريب پايايي را با محاسبه . يد وجود عوامل مذکور بودؤتحليل عاملي م
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ضريب آلفاي کرونباخ براي ابعاد چيرگي، عملکرد گرايشي و عملکرد اجتنابي به ترتيب 
  .گزارش کرد ۷۰/۰و ۶۳/۰، ۸۱/۰برابر با 
در اين مطالعه از  ۱:آموزان از شايستگي فراشناختي خوددراک دانشا ةپرسشنام
ديگري با عنوان ادراک دانش آموزان از شايستگي فراشناختي خود تهيه شده  ةپرسشنام
اين . استفاده شد) ۲۰۰۷( ۲پانگتائي فان و سان کونگ -موک، مئي  ةبه وسيل

راي يادگيري پينتريج و  دي هاي انگيزش بپرسشنامه برگرفته از دو پرسشنامه مهارت
. باشدمي) ۱۹۹۶، ۴اونيل و عابدي( ۳فراشناخت ايالتي ةو پرسشنام) ۱۹۹۰(گروت 

هاي مختلفي ساخته شده است که سه مولفه دانش و پرسشنامه فراشناخت از مولفه
براي اين منظور ابتدا . معلومات، کاربرد، تنظيم و نظارت فراشناختي به کار گرفته شد

آن از طريق تحليل عاملي بر  ةو روايي ساز. پرسشنامه به فارسي ترجمه شد مواد اين
نتايج تحليل عاملي منجر به استخراج  سه . آموزان بررسي شدهاي دانش روي پاسخ

 ۴( تنظيم فراشناخت) گويه ۷( ، کاربرد فراشناخت)گويه ۶( عامل دانش فراشناختي
پايايي . رسشنامه را تبيين نمودنددرصد واريانس كل پ ۵۳سه عامل فوق  .شد) گويه

هاي دانش فراشناختي،  دروني پرسشنامه با روش آلفاي كرونباخ براي خرده مقياس
  .بود ۶۱/۰و  ۰/ ۶۴، ۶۲/۰کاربرد فراشناخت، تنظيم فراشناخت به ترتيب برابر با 

  روش اجرا
ي آوري اطالعات از طريق حضور مستقيم يکي از محققان که مشاور روانشناسجمع
براي اين منظور پرسشنامه به صورت . آموزان استثنايي است، انجام پذيرفتدانش

پاسخ دادن به پرسشنامه و  ةآموزان ناشنوا تحويل داده شد و نحوانفرادي به دانش
ها مشاور با نامه بيان گرديد و در جريان تکميل پرسشنامهچگونگي درج آنها در پاسخ

  .کردموزان آنها را راهنمايي ميآت دانشسؤاالهاي خود به پاسخ
  

  

  

2- Moka, Mei-Tai Fanand Sun-Keung Pang 
4- O’Neil & Abedi 

1- Students’ Self-perception of Metacognitive 
Competencies 
3-  The State Metacognition Inventory (SMI)  
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بندي  خوشه اي اکتشافي به منظورآوري اطالعات، روش تجزيه خوشهپس از جمع
هاي مختلف به اين مـنظور ابتدا از روش. آموزان ناشـنوا به کار گرفته شدمـناسب دانش
، )۲کلينک( ، دورترين همسايه)۱اسلينک( ترين همسايهاي مانند روش نزديکتجزيه خوشه

استفاده ) حداقل واريانس( ۵و روش وارد) ۴سنتروئيد( روش مرکزي ۳همسايگي متوسط
تري برخوردار بود و افراد را به طور ين که روش وارد، از نتايج منطقينظر به ا. شد

تعيين . ها قرار داد، از اين روش براي تجزيه و تحليل استفاده شدمتعادل در خوشه
 ها از طريق تحليل واريانس چندمتغيرهمحل برش دندروگرام و تعداد خوشه

)MNOVA (روشي وجود ندارد که تا سلسله مراتبي،  ةچون در شيو. انجام پذيرفت
 اند را مجدداًبندي شدهبندي به صورت اشتباه طبقهافرادي که در مرحله اوليه خوشه

در روش تحليل تابع . استفاده شد) تحليل مميز( معين کند، لذا از تجزيه تابع تشخيص
بندي شدند و ميزان تطابق قبل دوباره گروه ةهاي تشکيل يافته در مرحلتشخيص خوشه

رکيب ـختلفي نيز از تـندي اوليه مشخص شد و توابع مـبجديد با گروهديـه بنگرو
ها از همديگر مفيد هاي مختلف انگيزشي به دست آمد تا بتواند در تشخيص گروهمولفه

  ). ۱۳۷۳مانلي، ( واقع شود

  هايافته
هاي مختلف در انجام شده بر روي گروه) MANOVA( تحليل واريانس چندمتغيره

اي مانند حالت دو گروهي، سه گروهي و حالت چهار گروهي اجراي تحليل خوشههنگام 
داري را باالترين درجه معني ةگانهاي سهآموزان به گروهبندي دانشنشان داد که طبقه

. بندي استفاده شدبندي و يا خوشهداشته است و بنابرين از اين حالت براي گروه
براي هر خوشه يا . درج شده است ۲و  ۱هاي مورد نظر در جدول مشخصات خوشه

  گيري هدف پيشرفت، عنوان يا نامي آموزان بر اساس نمرات آنها در جهتطبقه از دانش
  

  

2- Klink 
4- Centroid 

1- Slink 
3- average likage   
5- Ward 
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آموزان ناشنوا دانش) =p%۳/۲۳و =۱۷n(نخستين خوشه .داده شده است) برچسب(
عملکرد بسيار پايين داشتند و -عملکرد و اجتناب-هـدف، گرايش - گي گيري چيرجهت

. گذاري شدندنام) انگيزشيبي ةخوش( گيري هدف پيشرفت ضعيفگروه يا خوشه جهت
 -هدف و گرايش -گيري چيرگيدر جهت) =p%۶/۴۹و  =۳۴n( خوشه يا گروه دوم

هدف و -چيرگي عملکرد پايين بودند که با عنوان گروه- عملکرد متوسط و اجتناب
) =p%۱/۳۰و  =۲۲n( سوم ةباألخره خوش. گذاري شدندعملکرد متوسط نام -گرايش

عملکرد -عملکرد و اجتناب-هدف، گرايش-گيري چيرگيداراي نمرات باال در جهت
  ).۲و  ۱جدول(گيري هدف چندگانه ناميده شدند  بودند اين گروه نيز گروه جهت

  

  آموزان ناشنواي تبريزيشرفت دانشپ-گيري هدفهاي جهتخوشه) ۱( جدول
  درصد  تعداد  انحراف معيار  ميانگين  هاي هدفگيريجهت  خوشه

  
  يک
  

هدف   -چيرگي  ۶۴/۱۳  ۹۶/۲    
  
۱۷  

  
  

۳/۲۳  
۱۱/۱۰  عملکرد -گرايش   ۱۰/۳  
۰۵/۱۶  عملکرد -اجتناب   ۴۱/۲  

۱۱/۱۹  هدف  -چيرگي  دو  
 

۰۱/۲  
 

  
  
۳۴  

  
۵/۴۶  

۷۰/۱۵  عملکرد -گرايش   ۵۶/۲  
۴۴/۱۴  عملکرد -اجتناب   ۵۰/۲  

۵۰/۲۱  هدف  - چيرگي   هس  
 

۱۷/۲  
 

  
  
۲۲  

  
۱/۳۰  

۱۳/۱۸  عملکرد-گرايش   ۱۶/۱  
۹۰/۱۹  عملکرد -اجتناب   ۰۲/۲  

  
  
  لک

۵۸/۱۸  هدف   –چيرگي   ۶۶/۳      
۱۳/۱۵  عملکرد -گرايش   ۸۴/۳  ۷۳  
۴۶/۱۶  عملکرد -اجتناب   ۳۰/۳    
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آموزان ناشنوا بر اساس درصد تفاوت از ميانگين دانش ةگانهاي سهخوشه) ۲( جدول
  هامولفه

هدف   -چيرگي  خوشه عملکرد -گرايش   عملکرد -اجتناب    
  - ۴۹/۲  -۱۷/۳۳  -۵۸/۲۶  يک
  -۲۷/۱۲  ۷۶/۳  ۸۵/۲  دو
  ۸۹/۲۰  ۸۲/۱۹  ۷۱/۱۵  سه

  

گيري ة کالستر و سه نوع جهتها يا طبقات به دست آمده از تجزيبا استفاده از خوشه
درصد از  ۵/۹۴دار قادر بود دو تابع معني. دف، تحليل تابع تشخيص انجام گرفته

به ) ۵/۵( آموزدانش ۹ بندي نمايد و تنهاآموزان ناشنوا را به صورت صحيح طبقهدانش
  ).۴جدول ( بندي شدندصورت نابجا طبقه

  

  بندي اوليهبندي تحليل تابع تشخيص بر اساس خوشهنتايج خوشه) ۳( جدول

  هاي اوليهوهگر
  تابع تشخيص ةبيني شده در تجزيعضويت پيش

  جمع
  گروه سه  گروه دو  گروه يک

  احتمال  تعداد  احتمال  تعداد  احتمال  تعداد  احتمال  تعداد  
  ۱۰۰  ۱۷  ۰  ۰ ۰ ۰ ۱۰۰ ۱۷  يک
۹/۲ ۱  دو  ۳۰ ۲/۸۸  ۳ ۸/۸  ۳۴  ۱۰۰  
  ۱۰۰  ۲۲  ۱۰۰  ۲۲  ۰  ۰  ۰  ۰  سه

  ۱۰۰  ۵  ۲۰  ۱  ۶۰  ۳  ۲۰  ۱  بندي نشدهطبقه
  

ثير أدهد، تابع يک بيانگر تنشان مي ۴گونه که ضرايب ساختاري در جدول همان
تابع . اين تابع با عنوان تابع اهداف چندگانه ناميده شد. گيري هدف استانواع جهت

-و گرايش )  -/۲۰۸(هدف  -و چيرگي ) ۹۰۴/۰( عملکرد -ثير هدف اجتناب أدوم ت
گذاري شد زيرا نوان تابع هدف دو قطبي نامرا نشان داد که با ع) -۲۸۶/۰( عملکرد
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آنهايي که نمرات باال در چيرگي هدف و گرايش عملکرد کسب نمودند، نمرات پايين در 
  .عملکرد به دست آوردند - هدف اجتناب 

  هاي انگيزشي براي تابع تشخيصضرايب ساختاري استاندارد شده مولفه) ۴(جدول 

  توابع  گيري هدف پيشرفتجهت
  دو  يک

هدف  - چيرگي   ۰/۶۱۲ ۲۰۸/۰-  
-۲۸۶/۰ ۰/۵۴۶  عملکرد_ گرايش   
 ۰/۹۰۴ ۰/۴۳۴  عملکرد -اجتناب 

  

هاي فراشناختي ابتدا هاي انگيزشي در تواناييبراي درک و فهم تفاوت ميان خوشه
ها به در اين تحليل، خوشه. اجرا شد MANOVA)( آزمون تحليل واريانس چندمتغيره

فراشناختي، کاربرد و تنظيم و نظارت دانش( شناختيفرا اناييعنوان متغير مستقل و تو
هاي نتايج نشان داد که بين خوشه. هاي وابسته استفاده شدربه عنوان متغي) فراشناختي

دار وجود آموزان ناشنوا از لحاظ توانايي فراشناختي تفاوت معنيمختلف انگيزشي دانش
. استفاده از آزمون توکي انجام پذيرفت هاي چندگانه باتحليل مقايسه ةدر ادام. دارد

همانطور . به صورت حروف انديس آورده شده است) ۶( ها در جدولنتايج اين مقايسه
آموزان ناشنوا در آمده دانشهاي به دستشود خوشهکه در اين جدول مشاهده مي

ان آموزدانش) ۶( براساس نتايج جدول. هاي فراشناختي با هم متفاوت هستندتوانايي
نسبت به »  عملکرد پايين -عملکرد پايين و اجتناب -هدف و گرايش -چيرگي«  خوشه

هدف، گرايش   -چيرگي « و » عملکرد متوسط  - هدف و گرايش   - چيرگي «دو گروه 
به . تر هستنداز لحاظ توانايي  فراشناختي  پايين» عملکرد باال  -عملکرد و  اجتناب  -

هدف، گرايش  - چيرگي « وايي که داراي نيمرخ انگيزشيآموزان ناشنعبارت ديگر دانش
تري در دانش فراشناختي، کاربرد عملکرد سازگارانه» عملکرد باال -عملکرد و اجتناب  -

نتايج . هاي فراشناختي در مقايسه با دو نيمرخ ديگر هستندو تنظيم و نظارت مهارت
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 -هدف و گرايش -شي چيرگيآموزان ناشنواي داراي نيمرخ انگيزبيانگر آن است  دانش
لفه دانش و مهارت فراشناختي ؤسه م عملکرد پايين در هر - عملکرد پايين و اجتناب

  .عملکرد پاييني دارند

هاي در خوشه آموزانميانگين و انحراف معيار نمرات توانايي فراشناختي دانش) ۵(جدول 
 سه گانه

متغيرهاي 
  وابسته

گروه  هدف پيشرفت 
  پايين

  )نفر۱۷(

هدف و  -گروه چيرگي 
عملکرد  –گرايش 

  )نفر ۳۴(متوسط 

گروه هدف پيشرفت  
  چندگانه

  )نفر ۲۲( 
انحراف   ميانگين  

انحراف   ميانگين  انحراف معيار  ميانگين  معيار
  معيار

دانش  
۱۱/۱۸  فراشناختي   c ۲۸/۲  ۹۱/۲۱  b ۲۱/۳  ۲۷/۲۴  a۲۹/۲  

کاربرد 
۴۷/۲۴  فراشناخت  c۶۴/۳  ۷۳/۲۸  b ۹۵/۳  ۲۷/۳۱  a۸۳/۳  

نظارت بر 
  فراشناخت

۵۲/۱۴  c۱۴/۳  ۲۹/۱۶  b ۵۰/۲  ۵۴/۱۷  a ۵۹/۲  

 :a ,b تفاوت و غيرهمسان بودن به معناي تفاوت و همسان بودن حروف به معناي عدم
  .هاستترتيب حروف بيانگر بزرگي و کوچکي خوشه

  گيریجهيو نت بحث

توجه به ترکيب  آموزان ناشنوا باهاي انگيزشي دانشهدف اين پژوهش بررسي نيمرخ
هاي ها بر اساس تواناييهاي هدف پيشرفت با يکديگر و مقايسه اين نيمرخمولفه

ها يا هاي گروهـخوش ةبه اين منظور با استفاده از روش تجزي. فراشناختي آنها بود
هاي فراشناختي نوا مشخص و سپس تواناييـآموزان ناشي دانشـهاي انگيزشهـخوش
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هاي تعقيبي مورد مقايسه قرار تحليل واريانس چندمتغيره و آزمون ها با روشاين خوشه
  .گيردگرفتند که نتايج آن در اين قسمت مورد بحث قرار مي

آموزان ناشنوا به سه گروه متمايز از بندي دانشيکي از نتايج پژوهش حاضر طبقه
شنوايي آموزان ناطبقه اول دانش. همديگر با استفاده از روش تجزيه خوشه اي است

 عملکرد و اجتناب عملکرد بسيار پايين داشتند-هدف، گرايش-بودند که چيرگي
-گيري چيرگي هدف و گرايششد که جهتآموزاني ميدوم شامل دانش ةطبق%) ۳/۲۲(

 -بودند که با عنوان گروه چيرگي%) ۶/۴۹( عملکرد پايين-عملکرد متوسط و اجتناب
طبقه سوم داراي نمرات باال در  . ندعملکرد متوسط نامگذاري شد -هدف و گرايش

نتايج %). ۰۱/۳۰(عملکرد بودند -عملکرد و اجتناب-هدف، گرايش-گيري چيرگيجهت
رگي هدف و ـگيري چيآموزان ناشنوا که داراي جهتروهي از دانشـنشان داد که گ

هاي اين يافته. دهندعملکرد متوسط بودند بزرگترين خوشه را تشکيل مي-گرايش
هاي پژوهشي ديگر همخواني دارد و در عين حال با برخي يافته ا برخي يافتهمطالعه ب

هاي ديگر در اين هاي مشترک پژوهش حاضر با پژوهشيکي از جنبه.  نيز همسو نيست
انگيزه وجود دارد که در هر سه آموزان بياست که در اين پژوهش نيز گروهي از دانش

، ۱پينتريج به نقل از براتن و اوالسن( هايدر پژوهش. هدف پيشرفت ضعيف هستند
، ۲۰۰۷، ۲، پاستور، بارون، ميلر و ديويس۲۰۰۵، مورفي به نقل از براتن و اوالسن، ۲۰۰۵

ي به ـمرخ انگيزشـچنين ني)۲۰۰۸، ۳دانيلز، هاينز، استاپنيسکي، پري، نوال و پکران
ت با توجه به توان گفانگيزشي کودکان ناشنوا مييـدر تبيين حالت ب. دست آمده است

هاي کودکان ناشنوا مبني بر ثابت بودن معلوليت آنها براي سراسر زندگي، تجارب ويژگي
 روانشناختي هايويژگيشکست قبلي و برچسب متمايز بودن آنها با ساير کودکان موجب 

  مـختلفي ماننـد ادراک کنترل شخصي پايين ، عزت نفس کمتر، و فـقدان توانايـي الزم
  

  

2- Pastor, Barron, Miller & Davis 
 

1- Braten & Olaussen 
3- Daniels, Haynes, Stupnisky, Perry, 
Newall, & Pekrun 
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نتيجه احساس شايستگي پايين براساس . براي ايجاد اهداف خودانگيزي شده هستند
تجربه ) ۱۹۹۴( ۳ويگفيلد) ۱۹۹۹( ۲، اليوت)۱۹۹۱( ۱، شانگ)۱۹۹۷(ديدگاه باندورا

بر اساس تئوري خودتعييني دسي و ريان . انگيزشي در کودکان ناشنوا استحالت بي 
آموزان ناشنوا به دليل عدم حمايت خانواده، توان گفت گروهي از دانشنيز مي) ۲۰۰۰(

فاقد هدف،  مدرسه و جامعه براي ارضاي نيازهاي خودمختاري، شايستگي و ارتباط،
آموزان توان گفت اين دانشدر واقع مي. قصد و اراده براي انجام تکاليف و اعمال است

ها نداشته و فاقد قصد و هاي بيروني براي انجام فعاليتهدف شخصي دروني و مشوق
  . اراده است

آموزان ناشنوا از لحاظ هاي اين پژوهش نشان داد که دانشاز طرف ديگر يافته
شي ديگر در ـهاي پژوهتهـياف. شونديـدگانه برانگيخته مـه صورت چنـانگيزشي ب

 فعالي همراه با کمبود توجهآموزان داراي اختالل بيشآموزان عادي و دانشدانش
، پاستور، بارون، ميلر و ۲۰۰۵، براتن و اوالسن، ۲۰۰۲ ،۴کارلسون، بوس، شين، و کانو(

ها بر اساس در تبيين اين يافته. هاي پژوهش حاضر استيافته تأييددر ) ۲۰۰۷ديويس،
هاي انگيزشي گيريتوان گفت که جهتمي) ۲۰۰۰(ني دسي و ريان نظريه خود تعيي

توانند هر دو بنابرين افراد مي. متضاد هم نيستند بلکه آنها به هم ديگر مرتبط هستند
معتقد ) ۲۰۰۵( ۵لپر، کورپوس، آينگار. مختار را گزارش کنند-انگيزش مهار شده و خود

آموزان ه به صورت توأمان براي دانشبودند که داشتن انگيزش مهار شده و خودانگيخت
پيامدي مانند پيشرفت تحصيلي را در نتيجه ترکيبي ) ۲۰۰۳(پينتريج . تر استسازگارانه
سازه  يا رد يک تأييداز اين رو به جاي تالش براي . دانستهاي مختلف مياز انگيزه

 هاييريـگهتج بيني پيامدهاي تحصيلي، ترکيبي ازشـانگيزش تنها و جداگانه  براي پي
  هاي انگيزشي اين ايـده رادر مجموع اغلب ديـدگاه. مختلف انگيزشـي را پيشنهاد نـمود
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4- Carlson, Booth, Shin & Canu 

1- Schunk 
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 عملکرد به  -چيرگي و گرايش  -آموزان از طريق انگيزش هدفکنند که دانشتأييد مي
  .شوندصورت توأمان برانگيخته مي

هاي ژوهش با نيمرخـگيزشي به دست آمده از اين پـهاي انمتمايز نيمرخ ةجنب
فعالي همراه با آموزان داراي اختالل بيشآموزان و دانشجويان عادي و يا دانشدانش

الکساندر و  ،۲۰۰۸دانيلز، هاينز، استاپنيسکي، پري، نوالز و پکران، (کمبود توجه 
و راتل، گواي، والراند،الروز و  ۲۰۰۶، ۲، بارون، ايوانز، بارانيک و بوينگر۱۹۹۸، ۱مورفي
 - گرايش «آموزان عادي گروهي تحت عنوان در اين است که در دانش) ۲۰۰۷، ۳سنکال

شود در حالي مشاهده مي» خود انگيختگي باال«، »هدف باال -چيرگي«، »عملکرد باال
آموزان ه عبارت ديگر در دانشب. وزان ناشنوا چنين نيمرخ بارزي وجود نداردآمکه در دانش

براي بهبود سطح توانايي خود و تبحر يافتن بر  ناشنوا خوشه يا گروه خاصي که صرفاً
مند باشند و مطالب درسي و کسب مهارت تالش کنند و به رشد کفايتمندي خود عالقه

شان تالش براي اثبات توانايي و يـيزشديگري که ويژگي بارز انگ ةهمچنين خوش
مطالعات در  هاي برخييافته. شودهاي شخصي خود به ديگران باشد مشاهده نميارزش
نشان دادند ) ۱۹۸۱( و استايپک و وايز) ۱۹۸۴( استينسون. هاي حاضر استيافته تأييد

دراک کنترل برانگيز ندارند و اآموزان ناشنوا تمايل به انتخاب تکاليف چالشکه دانش
  . پاييني دارند

آموزان ناشنوايي که داراي نيمرخ هاي پژوهش حاضر نشان داد که دانشباألخره يافته
عملکرد و   -هدف، گرايش  - چيرگي«آموزان خوشه دانش انگيزشي چندگانه بودند يعني

تري در دانش فراشناختي، کاربرد و تنظيم و عملکرد مطلوب» عملکرد باال - اجتناب
  آموزاندانشودند و گروهي از ـدر مقايسه با دو نيمرخ ديگر بهاي فراشناختي رت مهارتنظا
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بودند در رد پايين عملک - هـدف و گرايش –ناشنوا که داراي نيمرخ انگيزشـي چيرگي 
  . مقايسه با دو گروه ديگر عملکرد پاييني در دانش و مهارت فراشناختي  داشتند

. هاي پژوهش حاضر استيافته تأييددر ) ۲۰۰۷( هاي پژوهش راتل و همکارانيافته
آموزان دبيرستاني نيمرخ ترين نيمرخ انگيزشي در دانشانطباقيدر پژوهش آنها 
اين نيمرخ با نتايج مثبت تحصيلي، غيبت کم . بود) ني و بيرونيدرو( انگيزشي چندگانه

مطالعات ديگر پاستور و . از مدرسه، عملکرد شناختي و عاطفي بهتر همراه است
اي گيري هدف نيز خوشهجهت ةدر زمين) ۲۰۰۸(و دانيلز و همکاران ) ۲۰۰۷(همکاران 

دو باالتر بوده است و هر» هدف چيرگي و هدف گرايش عملکرد« را شناسايي کردند که
  .تري داشتنيز اين خوشه عملکردهاي انطباقي مطلوب

آموزان بسيار هاي پژوهش حاضر بايد گفت براي دانشدر تبيين اين بخش از يافته
هايي را انجام دهند که هم مطلوبيت دروني حالت سازگارانه و انطباقي دارد که فعاليت

همزمان پيامدهاي بيروني براي خود به برايشان داشته باشد و همچنين به صورت 
لذت دروني داشته باشد بدون توجه به  انجام رفتارهايي که صرفاً. همراه داشته باشد

آموزان هاي آينده براي دانشامدها و فرصتـهاي بيروني موجب کاهش پينديـهماي
د موجب توانهاي  بيروني ميشود و برعکس آن يعني توجه تنها به پيامدها و مشوقمي

لپر، کورپوس و آينگار، (شود کاهش لذت و عالقه دروني ناشي از خود يادگيري مي
آموزان ناشنوايي که داراي نيمرخ انگيزش چندگانه شود دانشپس روشن مي). ۲۰۰۵

آورند و براي دارند به منظور يادگيري بيشتر تالش شناختي بيشتري را به عمل مي
هاي خود به طور هشيار يا ناهشيار از ها و يادگيريتتنظيم و استفاده بهينه از شناخ

دانش فراشناختي آگاهي بيشتري دارند و از اين دانش استفاده نموده و برآن کنترل و 
  .نظارت دارند

تواند مورد توجه دبيران مدارس هاي کاربردي پژوهش حاضر که مييکي از جنبه
خ بي انگيزشي دانش آموزان ناشنوا و ناشنوايان قرار گيرد اين است که با توجه به نيمر
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توان آموزان ميفقدان نيمرخ انگيزشي هدف چيرگي و گرايش عملکرد باال در اين دانش
هاي مطلوب کننده انگيزشگفت ساختار هدف کالس درس مدارس ناشنوايان تقويت

ن دار نمودآموزان، معنيهاي درگيرکننده درک و فهم دانشلذا از طريق فعاليت. نيست
فراهم نمودن محيط ارضاکننده  نقش فعال به آنها و مخصوصاً ةمطالب درسي و ارائ

توان تحت تاثير نيازهاي شايستگي، خومختاري و ارتباط، انگيزش هدف پيشرفت را مي
هاي اين پژوهش نشان جنبه کاربردي ديگر پژوهش حاضر اين است که يافته. قرار داد

ي انگيزش چندگانه از دانش، کاربرد و نظارت آموزان ناشنواي داراداد که دانش
تري برخوردار هستند لذا تغيير ساختارهاي کالس درس که موجب فراشناختي مطلوب

شود موجب رشد ) عملکرد -هدف باال و گرايش -چيرگي( گيري انگيزش چندگانهجهت
هاي دارشدن يادگيري و اجتناب از يادگيريتر و معنيهاي فراشناختي و عميقمهارت

هاي اين پژوهش نيز توجه البته بايد به محدوديت. آموزان خواهد شدسطحي اين دانش
هاي فراشناختي هاي اين پژوهش استفاده از پرسشنامه مهارتيکي از محدوديت. نمود

شود که براي اعتبار به صورت متن نوشتاري بود که به پژوهشگران آينده توصيه مي
توصيه ديگر . هاي فراشناختي استفاده شودتصويري مهارتها از پرسشنامه بيشتر يافته

ساختارهاي هدف ادراکي کالس درس محققان به پژوهشگران آينده اين است که 
هاي گيريها و روشن شدن علل جهتآموزان ناشنوا براي کاربست بيشتر يافتهدانش

  .انگيزش آنها مورد مطالعه قرار گيرد

  
  

  ۱۱/۵/۸۸  :مقاله يي اوليهتاريخ دريافت نسخه
  ۱۴/۱۰/۸۸  : ي نهايي مقالهتاريخ دريافت نسخه
  ۱۹/۱۱/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 
  ...دانش آموزان ناشنوا پيشرفت فاهدا   |
    گرگري و ناصر بيراميرحيم بدري   |

  

 

 
 

18

 

  References  منابعج

  .انتشارات پيام نور: ، تهرانارزيابي آموزشي). ۱۳۷۴(کيامنش، عليرضا 

 بيني آگاهي فراشناختي و پيشرفت تحصيلي بر اساسپيش). ۱۳۸۷(دالورپور، محمدآقا 
-۶۵، ۹، شماره فصلنامه روانشناسي دانشگاه تبريزگيري هدف پيشرفت، جهت

۹۱. 

ترجمه محمد . هاي آماري چندمتغيرهآشنايي باروش). ۱۳۷۳( .جي.ان، افمانلي، براي
 .علم انتشارات پيشتاز ،مصطفي آقايي سربرزه سيدابوالقاسم محمدي شوطي و مقدم،

Al-Hilawani, Y. (2000). A New Approach to Evaluating Metacognition in 
Hearing Average-achieving, Hearing Underachieving and deaf/hard-of-
hearing Elementary School Students, British Journal of Special 
Education, 27, PP 41- 47. 

Alexander, P.A., & Murphy, P.K. (1998).  Profiling the Differences in 
Students’ Knowledge, Interest, and Strategic Processing, Journal of 
Educational Psychology, 90, PP 435-447. 

Ames, C. (1992). Classrooms’ Goals Structures and Student Motivation, 
Journal of Educational Psychology, 84, Pp 261- 271.  

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control, NY: W.H. 
Freeman and Company. 

Barron, K., Evans, S., Baranik, L., Serpell, Z., and Buvinger, E. (2006). 
Achievement Goals of Students with ADHD, Learning Disability 
Quarter, Vol. 29, PP 137-158. 

Braten, I., & Olaussen, B.S. (2005). Profiling Individual Differences in 
Student Motivation: A Longitudinal Cluster-Analytic Study in Different 
Academic Contexts, Contemporary Educational Psychology, 30, Pp 359-
396. 

Carlson. C. L., Booth, J.E., Shin, M., Canu, W.H. (2002). Parent-, Teacher-, 
and Self-rated Motivational Styles in ADHD Subtypes, Journal of 
learning Disabilities, 35, PP 104-113. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز   {
۱۳۸۸پاييز , ۱۵سال چهارم شماره    {  

  

 

 
 

19

Daniels, L., Haynes, T., Stupnisky, R. Perry, R., Newall, N. & Pekrun, R. 
(2008). Individual Differences in Achievement Goals: A Longitudinal 
Study of Cognitive, Emotional, and Achievement Outcomes, 
Contemporary Educational Psychology, 33, Pp 584-608. 

Deci,E.L. & Ryan, R.M. (2000).The “What” and “Why” of Goal Pursuits: 
Human Needs and the Self-determination of Behavior, Psychological 
Inquiry, 11, pp 227-268. 

Dunn, P. B., & Shapiro, S.K. (1999). Gender Differences in the Achievement 
Goal Orientations of ADHD Children, Cognitive' Therapy & Research, 
23, Pp 327-344. 

Elliot, A.J. (1999). Approach and Avoidance Motivation and Achievement 
Goals. Educational Psychologist, 34, PP 169-19. 

Elliot, A., & McGregor, H. (2001). A 2×2 Achievement Goal Framework, 
Journal of Personality and Social Psychology, 30, pp 951-971. 

Gilbertson, D., and Ferre, S., (2008). Consideration in the Identification, 
Assessment and Intervention Process for Deaf and Hard of Hearing 
Difficulties, Psychology in the Schools, 45, Pp 104-120. 

Herring- Harrinson, T., Gardner, R. & Lovelace, T. (2007). Adapting Peer 
Tutoring for Learners Who Are Deaf or Hard of Hearing, Intervention in 
School and Clinic, 43, PP 82-87. 

Holt, J. (1994). Classroom Attributes and Achievement Test Scores for Deaf 
and Hard of Hearing Students, American Annals of the Deaf, 139, PP 
430-437. 

Holt, J., Traxler, C., & Allen, T. (1997). Stanford 9 Interpreting the Scores: A 
User’s Guide to the 9th Edition Stanford Achievement Test for Educators 
of Deaf and Hard-of-hearing Students, GRI: Technical Report 97-1, 
Gallaudet University, Washington, DC. 

Jonas, B. & Martin, D. (1984). Cognitive Improvement of Hearing-impaired 
High School Students through Instruction in Instrumental Enrichment, 
Instruction in Instrumental Enrichment (ERIC Document Reproduction 
Service No. ED 247-725). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 
  ...دانش آموزان ناشنوا پيشرفت فاهدا   |
    گرگري و ناصر بيراميرحيم بدري   |

  

 

 
 

20

Karchmer, M.A. (1985). Demographics and Deaf Adolescence, Washington, 
DC: Gallaudet College Press. 

King, C. & Quigley, S. (1985). Reading and Deafness, Sandi A Go, CA: 
College Hill Press. 

Kusche, C., Garfield, T., & Greenberg, M. (1983). The Understanding of 
Emotional and Social Attributions in Deaf Adolescents, Journal of 
Clinical Child Psychology, 12, PP 153-160. 

Lepper, M.R., Corpus, J.H., & Iyengar, S.S. (2005). Intrinsic and Extrinsic 
Motivational Orientations in the Classroom: Age Differences and  
Academic Correlates, Journal of Educational Psychology, 97, PP 184-
196. 

Maehr, M. and Midgley, C. (1996). Enhancing Student Motivation: A School-
wide Approach, Educational Psychologist, 26, Pp 399-427. 

Martin, D. (1992). Maximizing Intellectual Potential in Today's Learner: Can 
we Really Improve Students Thinking? Focus on Learning Problems in 
Mathematics, 14, PP 3-13. 

O’Neil, H.F. Jr. & Abedi, J. (1996) Reliability and Validity of a State 
Metacognitive Inventory: Potential for Alternative Assessment. Journal of 
Educational Research, 89, PP 234-245. 

Ottem, E. (1980). An Analysis of Cognitive Studies with Deaf Subjects, 
American Annuals of Deaf, 125, PP 564-575. 

Padden, C., & Humphries, T. (1988). Deaf in America, Cambridge, Ma: 
Haevard University Press. 

Padden, C., & Ramsey, C. (1997). Deaf Students as Readers and Writers: A 
Mixed-mode Research Approach, California University, San Diego. 

Pintrich, P.R., & Degroot, E.V. (1990). Motivational Self- regulated Learning 
Components of Classroom Academic Performance, Journal of 
Educational Psychology, 82, PP 33-40. 

Pintrich, P.R. (2003). A Motivational Science Perspective on the Role of 
Student Motivation in Learning and Reaching Contexts, Journal of 
Educational Psychology, 95, PP 667-686. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز   {
۱۳۸۸پاييز , ۱۵سال چهارم شماره    {  

  

 

 
 

21

Pastor, A., Barron, K., Miller, B.G., & Davis, S. (2007). A Latent Profile 
Analysis of College Students’ Achievement Goal Orientation, 
Contemporary Educational Psychology, 32, PP 8-47. 

Patrick, H. and Ryan, A. (2008).What Do Students Think about When 
Evaluating Their Classrooms Mastery Goal Structures? The Journal of 
Experimental Education, 77, Pp 99-123. 

 Power, D., & Leigh, G. (2000). Principles and Practices of Literacy 
Development for Deaflearners: Historical Overview, Journal of Deaf 
Studies and Deaf Education, 5, PP 3-8. 

Power, D., & Leigh, G. (2000). Principles and Practices of Literacy 
Development for Deaflearners: Historical Overview, Journal of Deaf 
Studies and Deaf Education, 5(1), 3-8. 

Ratelle, F., Guay, F. & Vallerand, Larose, J. and Sene´cal, C. (2007). 
Autonomous, Controlled, and A Motivated Types of Academic 
Motivation: A Person-Oriented Analysis, Journal of Educational 
Psychology, 99, PP 734-746. 

Schunk, D. (1991). Self-efficacy and Academic Motivation, Educational 
Psychologist, 26, PP 207-231. 

Stinson, M. (1984). Research on Motivation in Educational Settings: 
Implifications for Hearing- Impaired Students, The Journal of Special 
Education, 18, PP 177 – 198. 

Stipeck, D., & Weisz, J. (1981). Perceived Personal Control and Academic 
Achievement, Review of Educational Research, 51, PP 101-138. 

Traxler, C. (2000). The Stanford Achievement Test, 9th Edition: National 
Norming and Performance Standards for Deaf and Hard-of-hearing 
Students, Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 5, Pp 337-348. 

Wigfield, A. (1994). Expectancy-value Theory of Achievement Motivation: 
A Developmental Perspective, Educational Psychology Review, 6, Pp 
49-78. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

