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Abstract 

Background and Objectives: The present study aimed to compare the 

academic help-seeking and meaning of education in deaf, blind, and normal 

students.  

Materials and Methods: The research method was causal-comparative. 

The statistical population included blind, deaf, and normal high school 

students in Isfahan. A total of 36 students were selected using the 

convenience sampling method and then divided into two groups (18 people) 

due to the limited statistical population of deaf and blind and input criteria. 

In the following step, 18 normal students were selected. Data were collected 

using Ryan and Pentrich's (1997) academic help-seeking and King and 

Smith's (2006) meaning of education (MOE) Scales and analyzed 

MANOVA, Tukey’s test, and SPSS Software (Version 24).  

Results: The results indicated that the three groups were significantly 

different in the avoidance of help-seeking and meaning of education 

(P<0.01). Furthermore, there was a significant difference in the general 

components of meaning of education in the profession, independence, future, 

learning, self, next step, social, and the world terms (P<0.05). But no 

significant difference was observed in the component of adaptive and escape 

between groups (P<0.05).  

Conclusions: The results revealed that deaf students avoid help-seeking and 

use less cognitive and metacognitive strategies when faced with academic 

difficulties. Blind students have also problems with the meaning of 

education. Therefore, based on the results, it is suggested that help-seeking 

strategies and improving beliefs in the meaning of education in the 

profession, independence, hope for the future, learning, and social 

interaction should be considered to promote cognitive and metacognitive 

processes in deaf and blind students. 
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 چکیده

، آموزان ناشنوادانشدر  یلیتحصی و معنا یلیتحص یطلبکمک سهیمطالعه حاضر با هدف مقا سابقه و هدف:

 انجام شد.  یو عاد نایناب

ناشنوا و  ،نایآموزان نابدانش تمامشامل  یآمار جامعهی بود. اسهیمقا-ی             روش پژوهش عل  ها:مواد و روش

با توجه به محدودیت تعداد افراد ناشنوا که  ندبود 99-1398در سال تحصیلی شهر اصفهان  یرستانیدب یعاد

نفر انتخاب شدند و در دو  36 در دسترس یریگنمونه با استفاده از روشهای ورودی و نابینا و بر اساس مالک

 یطلبنامه کمکابزار پژوهش پرسشآموز عادی نیز انتخاب شدند. دانش 18 قرار گرفتند. سپسنفره(  18گروه )

 لیها با روش تحل( بود. داده2006) تیو اسم نگیک یلیتحصی معنا اسی( و مق1997) چیو پنتر انیر یلیتحص

 شد.  لیتحل 24نسخه  SPSS افزارو نرم یکتو یبیتعق آزمون انس،یوار

، (7/19آموزان ناشنوا )دانش نیب ی، تفاوت معنادارطلبیاز کمک اجتناب بعدنشان داد در  هایافته ها:یافته

آموزان ناشنوا دانش نیب یلیتحصی معنامؤلفه در همچنین ( وجود دارد. 58/16) ی( و عاد52/15) نایناب

 ،یبعدخود، گام ،یریادگی نده،ی( در ابعاد حرفه، استقالل، آ76/298) ی( و عاد7/201) نایناب، (11/309)

 ت،یئولاز مس ییو رها رشیاما در مؤلفه پذ (؛P>05/0) وجود دارد یتفاوت معنادار رامونیپی ایو دن یاجتماع

 (. P>05/0) نشد افتیها گروه نیب یتفاوت معنادار

و  کنندیعمل م یصورت اجتناببه یطلبآموزان ناشنوا در مؤلفه کمکنشان داد دانش جینتا گیری:نتیجه

، رندیگیکار م کمتر بهرا  یطلبکمکشناختی و فراشناختی  یراهبردهاهنگام مواجهه با مشکالت تحصیلی، 

منظور به دشومی دشنهایپ جیبر اساس نتالذا . با مشکل مواجه هستند یلیتحص یدر معنا نایبآموزان نادانش اما

ی طلبکمک یموضوع راهبردها ،در آموزشو نابینا آموزان ناشنوا دانش یو فراشناخت یشناختی ندهاایفر یارتقا

 ی وریادگی نده،یآبه امیدواری حرفه، استقالل، در ابعاد  لیتحصی معنابهبود باورهای مرتبط با  تحصیلی و

 . ردیمورد توجه قرارگ یاجتماع تعامالت

 

 نایناب ؛ناشنوا ؛یلیتحص یمعنا ؛یلیتحص یطلبکمک :واژگان کلیدی:

مقدمه
 یهایاز نگران یکیبه  یلیتحص شرفتی، پحاضرقرن  در

به  و است شده لیآموزان تبدو دانش نیمعلمان، والد یاصل

 رشیپذمیزان کننده نییتع یلیتحص شرفتیپاعتقاد بسیاری، 

آموزان دانش ندهیآ تیموفق ونفس عزت ی،عاطف ، ثباتیاجتماع

ها آن شرفتیکه پخاص  یازهاین دارایافراد  ژهیوبه ؛]1[ است

. از ]2[است  رمعمولیغ و ساالنشان متفاوتبا هم سهیدر مقا

از  که شوداطالق میآموزشی، واژه استثنایی به کودکانی نظر 

جهات مختلف ذهنی، جسمی، عاطفی و اجتماعی تفاوت قابل 

همین خاطر به و سال خود دارندای با دیگر کودکان همحظهالم

های درسی عادی بههای محسوس قادر نیستند از برنامهتفاوت

مند شوند. این کودکان با توجه به طور بایسته و شایسته بهره

نیازهای خاص خود به خدمات ویژه آموزشی و پرورشی نیاز 

 مجله علمی پژوهان   51تا  43 صفحات ،1400تابستان  ،4شماره  ،19دوره     

 مقاله پژوهشی
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 و همکاران رشیدی 

با کامالً ناهمگن  یگروه تیمعلول یآموزان دارادانش. ]3[ دارند

 یازهایمختلف هستند که هرکدام نقاط قوت و ننیازهای 

عنوان مهارتدانش بهکسب مهارت و . ]4[دارند فرد بهمنحصر

 یافراد دارا ژهیوافراد، بهتمام در  رفع نیازها یبرا یدیکل یها

 .]5[ است یضرور تیمعلول

ناشنوا  نآموزادانش، ژهیو یازهاین افراد دارایگروه از  یک

چالش نیتراز مهم یکی تحصیلی یهامهارت که ارتقای هستند

در حوزه  عیمشکل شا کی ییشنوا. افت ]6[ست اآنان  یها

 ریأثزبان ت و گفتاری، است که بر ارتباط کالم و سالمت بهداشت

ارائه و دریافت از  یغن یمنبع زبان. اگرچه ]7[ گذاردیم

کند و میرا فراهم  گرانیافکار و احساسات د بارهاطالعات در

ثر ؤمشارکت م یبرا را و کسب دانش الزم یریپذجامعه فرایند

شود محقق میاستفاده از زبان  قیاز طر یادیدر جامعه تا حد ز

 دیدانش جد جادیبه اطالعات و ا یدسترس شیوه تریناصلی و

بهره ، افراد ناشنوا از آن بیکندیرا فراهم م یعلم یهانهیدر زم

آموزان ناشنوا برای دستیابی به دانش، مهارت . دانش]8[هستند 

ابسته و و پیشرفت تحصیلی تا حدود زیادی به حس بینایی خود

 هستند. 

آموزان افراد دارای اختالالت بینایی گروه دیگری از دانش

 و موفقیت تحصیلیآموزش  دارای نیازهای ویژه هستند که فرایند

بر خالف ناشنوایان  نایافراد ناب. ]9[خاصی دارد  شرایط آنان یبرا

 یاتوانن مشکالتی دارند که این طیمح یادگیری، تحرک و کشف در

 .]10[کنند جبران می ییشنوا را با استفاده از حس

 نیکه ب یعامل مهمآموزان، در پیشرفت تحصیلی دانش

مثبت  جینتا موجبکند و یم جادیعملکرد فرد تفاوت اتوانایی و 

مبتنی بر  یریادگی یهایشود، استفاده از استراتژیم یمنف ای

ی را به نحو مطلوب شناخت هایساختار ی است که افرادمیخودتنظ

این از  یکی یلیتحصطلبی کمکرفتار  .]1[گیرند کار میبه 

آموزان دانش ؛ زیرااستشناختی  خودتنظیمی هاییاستراتژ

و از  دهندانجام میمناسب  در زمان را تنها درخواست کمک

طلبی یکی از کمک. میزان ]11[ورزند یاجتناب م یوابستگ

 تحصیلی تیموفق تخمین یبرامحققان هایی است که مؤلفه

  .]13، 12[ کنندمی یبررس آموزاندانش

طلبی را رفتار کمک ]Newman ]14، یریادگی نهیدر زم

نظر از آموزان صرفکه دانشکند مطرح می یندایفرصورت به

که حل  یبا مشکلدر زمان مواجهه خود،  ییتوانا ایسطح دانش 

 ای گرانید از وجوی کمکجست ، دردشوار استیشان آن برا

 ]15[ همکاران و Chengگیرند. کار میی بهریادگیادامه روند 

خواهی در طلبی را به معنای خودداری از کمکاجتناب از کمک

ن کنند. ایزمان نیاز و مواجهه با تکالیف مبهم و دشوار بیان می

 ایدرخواست کمک از معلم  نظیر یشامل مواردسازه 

 .]16[ کالسی یا خارج از آن استهای ها در محیطیهمکالس

دانشپیشرفت تحصیلی  در یطلبند رفتار کمکافتیدر محققان

که در  یهنگام ژهیوبه کند؛نقش بسیار مهمی ایفا میآموزان 

رو هروب یمشکل ایمدرسه با ابهام  های مربوط بهانجام فعالیت

 طلبی در راستای افزایشتوانند از استراتژی کمک، میشوند

 ]17[و همکاران  Rodrigoاستفاده کنند.خود  یریادگی میزان

شیوه  بودن دیمف زمینهآموزان در دانش معتقدند باور

 تاس رگذاریکمک تأثادامه پذیرش یا ارائه در رسانی آنان کمک

 . شودیآموزان منجر مدر دانش یریادگی شیبه افزاو 

نیز  ]18[و همکاران  Ryanو ]Bowman ]12تحقیقات

تر نمرات باال افزایش یادگیری و طلبی باکمک ررفتانشان داد 

همراه آموزان ها و بهبود عملکرد کلی تحصیلی دانشآزموندر 

هارتمطلبی این است که کمکترین مزیت ؛ بنابراین، مهماست

آموزان دانشی را در شناخت توسعه فرایندهایدر  دخیل یها

 برایاقدام فعاالنه  ی وریگمیتصمبدین نحو که  کند؛فعال می

در  یشناخت یاهییبهبود تواناهای از نشانهکمک  وجویجست

جهت منحصربه نیاز ا طلبیکمکافراد است. همچنین رفتار 

های اجتماعی موجب رشد مهارتطور معمول فرد است که به

شداندر  شود و پیامد آن بهبود و برقراری ارتباطات بیشترمی

طلبی این است است. مزیت و اهمیت دیگر رفتار کمکآموزان 

 یآورجمعوجوی کمک از دیگران و که کوشش در مسیر جست

. ]19[د کنیکمک مدانش  یهداراطالعات به حفظ و نگ

به  ،کمکوجوی های جستاستراتژیهمچنین استفاده از 

 یچگونگتبط است که آموزان مردانش یلیخودپنداره تحص

در را  انآن تیموفقفرایندها،  نیا قیآموزان از طردانش تیهدا

 .]20[ دهدتحت تأثیر قرار میمدرسه 

کند زمانی که خاطرنشان می ]tCover21 [از سویی دیگر، 

آموزان بامعنا باشد و ارزشمند تلقی تحصیل و تکلیف برای دانش

کند و درنتیجه آموز را به خود جلب میتوجه دانش ،شود

هد کند و نوعی تعآموز انرژی خود را برای تکلیف بسیج میدانش

 گرید کند؛ بنابراین، مؤلفهها احساس مینسبت به این فعالیت

 ستا آموزان، معنای تحصیلیمرتبط با موفقیت تحصیلی دانش

تحصیل، با درک هدف از مانند با آن مرتبط  یساختارهاکه در 

 یبراو  وجود دارد یهمپوشان آموزاندانش معنای تحصیل در

تحصیل بنا شده  معنای زمینهآموزان در دانش دگاهید یبررس

 یهامهارت تیبر اهم حاضرقرن که در ازآنجایی. ]22[است 

و تحصیل آموزش  شود،می دیالعمر تأکمادامپایدار و  یریادگی

شود یم ادیعنوان هدف آموزش آن بهکه از است  یندیفرامعنا و 

و تأثیرگذار مورد عالقه  یهااز سازه یک. معنای تحصیل ی]23[

 ای درونی زهیانگ؛ زیرا است آموزانی دانشلیتحص زهیانگ در

رش با نگ یحدودتا  های آموزشیفعالیتانجام  یافراد برا یرونیب

. مهریان و ]24[دارد ارتباط معنای تحصیلی  نهیزم درها آن

دانش یباورها تحصیلی بر نقش در زمینه معنای ]25[همکاران 

 .کنندخود تأکید می یهایستگیها و شاییتوانا بارهآموزان در

King-Henderson  نیز معتقدند درک عمیق  ]22[و همکاران
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 عنوان فرعی                                    

و  آموزان استشغلی دانشکننده آینده تحصیلی تعیین معنای

توجهی به تحصیل و فرار فرد از بیعدم درک مفهوم آن باعث 

 شود.رو و عدم سازگاری در فرد میهای پیشمسئولیت

ا ب یسازگار یبرا انیناشنوا معتقدند نظرانبرخی از صاحب

مقابله یهاینفس خود استراتژاطراف و محافظت از عزت طیمح

افراد دارای که  یامقابله هایراهکارگیرند. کار میرا به یا

، سازگاری با موقعیت در راستای یینایو ناب ییناشنوا یتمعلول

کار بهنفس خود روزمره و محافظت از عزت یزندگ تیریمد

 ،انیناشنوا ای انینایبازگشت به جامعه نابگیرند شامل می

 قاتیتحقکه ؛ بنابراین ازآنجا]26[ است یریگکناره شدن ومنزوی

 جامعه درو شناختی  یرفتارسالمت مداخالت مبتنی بر 

شدت بهافزایش توجه به این افراد ، بسیار اندک است انیناشنوا

  .]27[ رسدضروری به نظر می

های شناختی تحصیلی سازهطلبی تحصیلی و معنای کمک

ای در کارگیری راهکارهای صحیح مقابلههستند که با چگونگی به

 شدههای انجامزمان مواجهه با مشکل مرتبط هستند. طبق بررسی

آموزان دارای در دانش به بررسی این دو مؤلفه کمتر پژوهشی تاکنون

رسد نیازهای ویژه پرداخته است؛ بنابراین، الزم و ضروری به نظر می

رو آموزان انجام شود. ازاینکه در این زمینه تحقیقاتی روی این دانش

و  یلیتحصی طلبکمک یاسهیمقا یبررس ،مطالعه نیهدف از ا

 و عادی است. نایناب، آموزان ناشنوادانشدر  یلیتحص یمعنا
 

 هامواد و روش
-پژوهش حاضر از نوع بنیادی است که با روش عل ی

آموزان آماری شامل تمامی دانش ای انجام شد. جامعهمقایسه

 دختر ناشنوا، نابینا و عادی شهر اصفهان در دوره دبیرستان بود

مشغول به تحصیل بودند. در  99-1398که در سال تحصیلی 

به علت حجم  نفر در این پژوهش شرکت کردند. 54مجموع 

های آموزان ناشنوا و نابینا و محدودیتدانش محدود جامعه

 18گیری در دسترس دسترسی، ابتدا با استفاده از روش نمونه

ر ر اصفهان بآموز دختر ناشنوا از دبیرستان ناشنوایان شهدانش

های ورودی پژوهش انتخاب شدند. تمام اساس مالک

کردند و به زبان اشاره آموزان ناشنوا از سمعک استفاده میدانش

( اشتغال به 1به پژوهش شامل های ورود تسلط داشتند. مالک

( 2تحصیل در مقطع دبیرستان )پایه دهم، یازدهم و دوازدهم(، 

( نداشتن 3شکالت هوشی، نداشتن اختالالت ذهنی و م

مشکالت روانی، عاطفی و اقتصادی )بررسی کارنامه تحصیلی و 

( رضایت والدین، تمایل به مشارکت در 4اطالعات دموگرافیک(، 

 نامه بود. پژوهش و تکمیل پرسش

وپرورش سپس با همکاری و معرفی سازمان آموزش

ر ناشنوا( نیز بآموز نابینا )برابر با تعداد افراد دانش 18استثنایی، 

منظور های ورودی به پژوهش وارد شدند. بهاساس مالک

آموزان نابینا قادر به خواندن ها و ازآنجاکه دانشآوری دادهجمع

ی شناسسؤاالت نبودند، پژوهشگر )دانشجوی مقطع دکترای روان

های نابینا خواند و تک برای آزمودنیاستثنایی( سؤاالت را تک

گذاری کرد. گزینه را در محل مورد نظر عالمت پاسخ مربوط به هر

 ها پرداختند ونامهآموزان ناشنوا نیز خود به تکمیل پرسشدانش

در صورت نیاز به توضیح با استفاده از روش اشاره و با کمک معلم 

 ناشنوایان به تفهیم سؤاالت پرداخته شد.

 گیری در دسترسصورت نمونهآموز عادی نیز بهدانش 18

شهر اصفهان انتخاب شدند.  4از یک دبیرستان در منطقه 

( تا 1آموزان عادی شامل این موارد بود: های ورود دانشمالک

از نظر فرهنگی و اقتصادی با افراد دو گروه دیگر حد امکان 

منظور همتراز بودن از نظر فرهنگی و اختالف نداشته باشند. به

اجتماعی، با استفاده از ابزار مصاحبه و بررسی اطالعات 

دموگرافیک، وضعیت خانوادگی و محل سکونت بیشتر 

شهر اصفهان( انتخاب شد؛  4آموزان از یک ناحیه )منطقه دانش

شدند که از نظر آموزان عادی در صورتی انتخاب می( دانش2

های تحصیلی به سطح دو گروه دیگر نزدیک باشند و از توانایی

)بررسی کارنامه نظر پیشرفت تحصیلی در سطح متوسط 

تحصیلی و تأیید معلم( قرار داشته باشند تا اختالف بسیار زیاد، 

  نتایج پژوهش را با مشکل مواجه نکند.

روند انجام پژوهش بدین شکل بود که پس از کسب رضایت 

آموزان در مدرسه و در مکانی که احساس آرامش از اولیا، دانش

داشته باشند، قرار گرفتند. ابتدا درباره هدف انجام مطالعه 

 نامه درتوضیحاتی به آنان داده شد و پس از آگاهی الزم، پرسش

های آمار تفاده از روشبا اس هااختیارشان قرار گرفت. داده

استاندارد و آمار استنباطی، آزمون توصیفی میانگین و انحراف 

زار افواریانس و آزمون تعقیبی توکی با استفاده از نرمتحلیل 

SPSS  شدند.وتحلیل تجزیه 24نسخه 

 

 ابزارهای پژوهش

  طلبی تحصیلینامه کمکپرسش
Ryan کردند.  را طراحی نامهپرسش این ]11[ و همکاران

پذیرش  دو بعد ی شامللیتحص یطلبنامه کمکپرسش

گویه  14این مقیاس  طلبی است.و اجتناب از کمک طلبیکمک

 لیکرت ایمقیاس پنج درجه در و دارد گویه 7 بعد دارد که هر

صورت کامالً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کامالً به

شود. اعتبار این مقیاس گذاری مینمره 5تا  1مخالفم به ترتیب از 

های مقیاسضرایب پایایی خردهو  89/0روش آلفای کرونباخ با 

 نسخه . در]11[شده است  گزارش65/0و  68/0به ترتیب  آن نیز

عامل روایی عاملی، با روش تحلیل  ]28[پور و سرمد فارسی، قدم

دست آوردند. به 4/29 را طلبیاجتناب از کمک و 46/1را  پذیرش

این  همسانی درونی .شد گزارش 68/0مقیاس هر دو خرده پایایی

کرونباخ برای خردهی در پژوهش حاضر با روش آلفا مقیاس

طلبی به ترتیب طلبی و اجتناب از کمککمکپذیرش  هایمقیاس
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 و همکاران رشیدی 

 دست آمد.به 81/0و  79/0

 

  نامه معنای تحصیلیپرسش
King-Henderson  نامه را این پرسش ]22[و همکاران

مؤلفه است. هر مؤلفه  10گویه و  86کردند که شامل  طراحی

خاصی از تحصیل است و کسب بیشترین نمره دهنده معنای نشان

دهنده اولویت آن معنا از جانب فرد است. در هر مؤلفه، نشان

 5گویه(، استقالل ) 11نامه شامل حرفه )های این پرسشمؤلفه

گویه(،  11گویه(، خود ) 10ویه(، یادگیری )گ 3گویه(، آینده )

 8پیرامون ) گویه(، دنیای 12گویه(، اجتماعی ) 3بعدی )گام 

 و ]22[گویه( است  11گویه( و رهایی ) 12گویه(، فشار روانی )

صورت کامالً موافقم، موافقم، به لیکرت ایمقیاس پنج درجه در

 5تا  1از نظری ندارم، مخالفم و کامالً مخالفم به ترتیب 

روایی این ابزار  ]29[پور در پژوهش سلیمان شود.گذاری مینمره

از نوع محتوایی بوده که توسط گروه خبرگان انجام شده و ضریب 

ه ناماست. ضریب پایایی این پرسشگزارش شده 79/0پایایی آن 

 دست آمد.به 72/0در پژوهش حاضر با روش آلفای کرونباخ 
 

 هایافته
سال و انحراف  47/17آموزان ناشنوا دانش میانگین سنی

سال و انحراف  88/17آموزان نابینا ، دانش28/1استاندارد 

سال و انحراف  58/17آموزان عادی و دانش 77/3استاندارد 

های برای بررسی معناداری تفاوت مؤلفه بود. 83/1استاندارد 

طلبی تحصیلی از آزمون تحلیل تحصیلی و کمکمعنای 

 چندمتغیری مانووا استفاده شد که نتایج  واریانس

 1در جدول ها به تفکیک گروههای توصیفی آن به همراه یافته

 آمده است.

در بعد اجتناب تفاوت معناداری بین  ،1با توجه به جدول 

گروه ناشنوا با نابینا و عادی وجود دارد. همچنین در مقیاس 

فاوت و عادی ت تحصیلی بین گروه ناشنوا با نابیناکلی معنای 

، استقالل، حرفه(. در ابعاد P<01/0شود )معناداری مشاهده می

و  رامونیپ یایدنی، اجتماعی، بعد گام، خودی، ریادگ، یندهیآ

آموزان تفاوت نیز بین سه گروه دانش تیاز مسئول ییرها

(، اما در مؤلفه پذیرش و رهایی P<05/0معناداری وجود دارد )

ها یافت نشد معناداری میان گروهاز مسئولیت تفاوت 

(05/0<P.) ها بین سه گروه منظور بررسی تفاوت مؤلفهبه

های زوجی از آزمون تعقیبی توکی صورت گروهآموزان، بهدانش

 آمده است. 2استفاده شد که نتایج آن در جدول 

نمرات مربوط به مؤلفه دهد نشان می 2نتایج جدول 

آموزان ناشنوا بیشتر از طلبی در دانشاجتناب از کمک

آموزان نابینا و عادی بوده است. همچنین در مقیاس کلی دانش

آموزان ناشنوا بیشتر از نابینا بوده تحصیلی در دانشمعنای 

 آموزانانشآموزان ناشنوا با داست. تفاوت معناداری بین دانش

، حرفهآموزان ناشنوا در ابعاد نمرات دانش عادی یافت نشد.

 یایدنی و اجتماعی، بعد گام، خودی، ریادگ، یندهیآ، استقالل

آموزان نابینا است، اما نیز به مراتب بیشتر از دانش رامونیپ

ها حاکی از آموزان عادی ندارد. یافتهتفاوت معناداری با دانش

آموزان نابینا از آن است که در مؤلفه فشار روانی، نمرات دانش

.طور معناداری بیشتر استآموزان ناشنوا و عادی بهدانش

 
 آموزان ناشنوا، نابینا و عادیدانش طلبی و معنای تحصیلیکمک )انحراف استاندارد( و تحلیل واریانس ±میانگین  :1جدول 

 مقیاس

 تحلیل واریانس عادی نابینا ناشنوا

 ±میانگین 

 )انحراف استاندارد(

 ±میانگین

 )انحراف استاندارد(

 ±میانگین

 )انحراف استاندارد(

میانگین 

 مجذورات
df F Sig 

 01/0 64/5 2 13/80 (06/4) ± 58/16 (00/3) ± 52/15 (13/2) ± 70/19 اجتناب

 08/0 59/2 2 55/24 (89/3) ± 76/27 (92/2) ± 94/29 (08/2) ± 70/29 پذیرش

 01/0 26/60 2 84/59683 (46/29) ± 76/298 (0/29) ± 70/201 (46/35) ± 11/309 تحصیلیمعنای 

 01/0 06/61 2 60/2220 (25/7) ± 29/41 (13/5) ± 64/21 (48/5) ± 58/41 حرفه

 01/0 35/29 2 17/297 (92/3) ± 82/16 (01/3) ± 76/9 (42/2) ± 17/17 استقالل

 01/0 26/43 2 02/188 (82/2) ± 58/10 (57/1) ± 70/5 (59/1) ± 05/12 آینده

 01/0 84/65 2 72/2086 (90/5) ± 58/38 (37/4) ± 00/19 (40/6) ± 76/37 یادگیری

 01/0 38/46 2 54/1897 (50/7) ± 11/41 (40/5) ± 00/22 (09/6) ± 35/39 خود

 01/0 70/19 2 84/100 (65/2) ± 17/10 (00/2) ± 58/6 (07/2) ± 23/11 بعدیگام 

 01/0 85/49 2 52/1904 (22/6) ± 11/43 (19/6) ± 76/25 (12/6) ± 94/44 اجتماعی

 01/0 45/40 2 07/980 (07/5) ± 70/29 (80/4) ± 35/16 (88/4) ± 29/29 پیراموندنیای 

 02/0 67/4 2 64/254 (62/9) ± 94/33 (08/7) ± 52/41 (52/4) ± 05/39 فشار روانی

 06/0 06/3 2 41/60 (30/4) ±41/33 (88/3) ±35/33 (04/5) ±64/36 رهایی از مسئولیت
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 عنوان فرعی                                    

 صورت زوجیآموزان بههای دانشمنظور بررسی معناداری تفاوت گروهآزمون تعقیبی توکی به :2جدول 

 سطح معناداری خطای استاندارد (A-B)اختالف میانگین  Bگروه  Aگروه  مقیاس

 اجتناب
 ناشنوا

 نابینا

 عادی

14/4 

11/3 

29/1 

29/1 

01/0 

05/0 

 69/0 29/1 -05/1 عادی نابینا

 تحصیلیمعنای
 ناشنوا

 نابینا

 عادی

41/107 

35/10 

79/10 

79/10 

01/0 

60/0 

 01/0 79/10 -05/95 عادی نابینا

 حرفه
 ناشنوا

 نابینا

 عادی

94/19 

29/0 

06/2 

06/2 

01/0 

98/0 

 01/0 06/2 -64/19 عادی نابینا

 استقالل
 ناشنوا

 نابینا

 عادی

41/7 

35/0 

09/1 

09/1 

01/0 

94/0 

 01/0 09/1 -05/7 عادی نابینا

 آینده
 ناشنوا

 نابینا

 عادی

35/6 

47/1 

71/0 

71/0 

01/0 

11/0 

 01/0 71/0 -88/4 عادی نابینا

 یادگیری
 ناشنوا

 نابینا

 عادی

76/18 

82/0- 

93/1 

93/1 

01/0 

90/0 

 01/0 93/1 -58/19 عادی نابینا

 خود
 ناشنوا

 نابینا

 عادی

35/17 

76/1- 

19/2 

19/2 

01/0 

70/0 

 01/0 19/2 -11/19 عادی نابینا

 بعدیگام 
 ناشنوا

 نابینا

 عادی

64/4 

05/1 

77/0 

77/0 

01/0 

36/0 

 01/0 77/0 -58/3 عادی نابینا

 اجتماعی
 ناشنوا

 نابینا

 عادی

17/19 

82/1 

12/2 

12/2 

01/0 

66/0 

 01/0 12/2 -35/17 عادی نابینا

 پیراموندنیای 
 ناشنوا

 نابینا

 عادی

94/12 

41/0- 

68/1 

68/1 

01/0 

96/0 

 01/0 68/1 -35/13 عادی نابینا

 فشار روانی
 ناشنوا

 نابینا

 عادی

47/2- 

11/5 

53/2 

53/2 

59/0 

11/0 

 02/0 53/2 58/7 عادی نابینا

 

 بحث

ی تحصیلطلبی کمک ایسهیمقا یبررسحاضر  هدف از پژوهش

نتایج . بود ، نابینا و عادیآموزان ناشنوادر دانش تحصیلیو معنای

ی طلبناشنوا در مؤلفه اجتناب از کمکآموزان نشان داد نمرات دانش

طور معناداری بیشتر است. آموزان نابینا و عادی بهنسبت به دانش

آموزان ناشنوا نسبت به دو گروه نابینا این بدین معناست که دانش

روشدن با مشکالت مرتبط با تحصیل، تمایلی به عادی هنگام روبهو 

درخواست کمک از دیگران ندارند و از راهبردهای شناختی و 

فراشناختی مرتبط با درخواست کمک )از همکالسی یا معلم( 

 یمعنامؤلفه در ها نشان داد همچنین یافته کنند.استفاده نمی

 ،یبعد خود، گام ،یریادگی ه،ندیدر ابعاد حرفه، استقالل، آی لیحصت

 ،آموزان ناشنوادانش نیب یتفاوت معنادار رامونیپ یایو دن یاجتماع

در  یلیتحصی معنابدین صورت که  ؛وجود دارد یو عاد نایناب

 آموزان نابینا در سطحآموزان ناشنوا و عادی بیشتر بود و دانشدانش

 تیئولاز مس ییو رها رشیاما در مؤلفه پذتری عمل کردند، پایین

 . نشد افتی گروه میان سه یتفاوت معنادار

و  Andersonطلبی تحصیلی نتایج پژوهش در مبحث کمک

طلبی در ناشنوایان حاکی از در بررسی موانع کمک ]27[همکاران 

های افراد ناشنوا در برقراری روابط اجتماعی آن بود که محدودیت

کردن این طلبی است که در راستای برطرفمانعی برای کمک
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مشکل، گسترش روابط دوستانه افراد ناشنوا مؤثر واقع شده است. 

Adigun ]31[  وMason ]32[ طلبی زان کمکنیز در بررسی می

افراد ناشنوا به این نتیجه دست یافتند که آنان هنگام مواجهه با 

 شوند که این نتایجطلبی با مشکل مواجه میخشونت، برای کمک

  حاضر همسو است. های پژوهشبا یافته

توان گفت طلبی تحصیلی میدر تبیین نتایج مرتبط با کمک

که در تعامالت  یک پدیده اجتماعی است طلبیکمککه رفتار 

ط انه مرتبسازگار یریادگفردی ریشه دارد و به یاجتماعی و بین

های کالمی و ارتباطی دچار ؛ اما ناشنوایان در مهارت]12[است 

. در بررسی ]30[مشکالت فراوانی هستند و عملکرد ضعیفی دارند 

طلبی در ناشنوایان این موضوع حائز اهمیت است که موانع کمک

اجتماعی، کالمی افراد ناشنوا در برقراری روابط های محدودیت

. همچنین مشکالت ]27[طلبی است مانعی برای کمک

طور مزمن وجود دارد و شناختی و تنیدگی در افراد ناشنوا بهروان

نداشتن آنان به درخواست کمک این مشکل یکی از دالیل تمایل

 ن راستا. در ای]31[اجتماعی است از دیگران و برقراری روابط 

Glickman ]33[ معتقد است افراد ناشنوا خود را به جامعه 

دانند که از دیگران متمایز است و از فرهنگی خاصی متعلق می

طلبی موضوعی تحت تأثیر فرهنگ است، در که کمکآنجایی

طلبی های فردگرا نظیر جامعه ناشنوایان، از کمکفرهنگ

طلبی گرا، رفتار کمکهای جمعغیرانطباقی و در فرهنگ

 شود. ه مشاهده میسازگاران

عوامل ، ]34-37[طلبی در تحقیقات دیگر مرتبط با کمک

و  در کالس درس یریادگینفس، اهداف ازجمله عزت ینگرش

بررسی شده است کننده کمکفرد  یبرارسانی نوع کمک حیترج

شیوه  دبودنیمف بارهآموزان دردانشکه نتایج آنان نشان داد باور 

و نیز کمک ارائه  ادامه فراینددر رسانی به افراد دیگر، کمک

که افراد از مفیدبودن آن  و زمانی است رگذاریتأثپذیرش آن 

ن توان به ایمی .کنندآگاه نباشند، از پذیرش کمک اجتناب می

 ،]11[و همکاران  Ryanموضوع اشاره کرد که بر اساس نظر 

، باید کنددرخواست کمک اقدام میآموز برای زمانی که دانش

 های فراشناختی استفاده کند،و از مهارت نیاز خود آگاه باشداز 

 دریافتو راهبردهایی برای  جوی کمک بگیردوتصمیم به جست

 به کار گیرد.خود حل مشکل  و در راستایدیگران از کمک 

های شناختی، فراشناختی، که ناشنوایان در زمینهازآنجایی

چار سایر افراد د پذیری شناختی نیز نسبت بههیجانی و انعطاف

، ممکن است اجتناب آنان از ]38[مشکالتی هستند 

وجوی کمک ناشی از این ناتوانی باشد. همچنین با توجه جست

نوا آموزان ناشبه نتایج تحقیقاتی که ارائه شد، امکان دارد دانش

شدن با ابهام های ارائه و دریافت کمک در زمان مواجهاز مزیت

وجوی کمک یا پذیرش آن جه از جستاطالع باشند و درنتیبی

 اجتناب کنند. 

های پژوهش حاضر، تفاوت در عملکرد از دیگر یافته

ل، ابعاد حرفه، استقالآموزان نابینا در مؤلفه معنای تحصیلی و دانش

است  رامونیپ یایو دن یاجتماع ،یبعد خود، گام ،یریادگی نده،یآ

آموزان ناشنوا و عادی بوده است. که به مراتب کمتر از عملکرد دانش

همچنین در بعد فشار روانی نیز افراد نابینا با اختالف اندکی باالتر 

از افراد ناشنوا هستند. نتایج پژوهش حاضر در بخش معنای 

تحصیلی با مبانی نظری و شواهد پژوهشی در حوزه شناختی افراد 

نا تا حدودی همخوانی ندارد. با توجه به اینکه در مبحث ناشنوا و نابی

طلبی اشاره شد و شواهد پژوهشی نیز حاکی از آن است که کمک

افراد ناشنوا از نظر شناختی، فراشناختی و عملکرد تحصیلی نسبت 

تری قرار دارند و عملکرد تحصیلی به افراد نابینا در سطح ضعیف

راد قادر هستند به سطوح باالتر دهد این افافراد نابینا نشان می

تحصیلی نمرات  رود در مقیاس معنایتحصیلی راه یابند، انتظار می

ش شود نتایج این بخرو خاطر نشان میبیشتری کسب کنند. ازاین

 از پژوهش گویای این مطلب نیست. 

Henderson ]22[  بافت ودر  تحصیل نایمعمعتقد است 

آموزان در . تجربه دانشاستی متفاوت اجتماع یفرهنگ راتیتأث

 یهاتفاوت، نیانتظارات والد آنکه در  یاجتماع نهیزم کی

وجود دارد، ممکن  عقایدو تنوع  خانوادگی یها، ارزشیفرهنگ

عنای مکه تجربیات متفاوتی را در پی داشته باشد. ازآنجایی است

 آموزان نسبتتحصیلی به داللت درونی و دیدگاه شخصی دانش

عنوان راهی برای شود، برخی از آنان بهمرتبط میبه تحصیل 

 کنند و برای برخیرسیدن به یک حرفه و آینده مطلوب تصور می

 یمعناشود. همچنین عنوان یک منبع فشار محسوب میدیگر به

رهنگ ف ی نظیرعوامل ریتحت تأث ممکن است لیمرتبط با تحص

 .]22[آموزان داشته باشد نگرش دانشبر  یاژهیو ریتأث ،ساالنهم
 

 گیرینتیجه
در این پژوهش سعی شده است از منظری متفاوت و با 

طلبی تحصیلی و کنکاش در معنای های کمکاستفاده از مؤلفه

 یامدهایپو  تیاز معلول یناش یهاتیمحدودتحصیلی به 

بر  پرداخته شود که یمتعدد یو اجتماع یروانتحصیلی، 

ذارد گو بینایی بر جای می ییشنوا بیمبتال به آس آموزاندانش

ه باین افراد اغلب که این ازجمله نقاط قوت مطالعه حاضر است. 

 کالس درسو  شوندمی یلیتحصگیر مشکالت درجات مختلف در

 روروبه مشکالتیآموزان در آن با دانشبیشتر این جایی است که 

راهبرد  ، یکانطباقیعنوان رفتار طلبی بهکمکازآنجاکه هستند. 

استفاده از امکانات موجود در  نوعی تالش فعاالنه برایو یادگیری 

نی که معلما ،دانسته شده است دستیابی به موفقیت نیز راستای

هرچه بیشتر دانش کنندمیسعی  برخوردارنددیدگاه  از این

گرفتن از کمک وجو ورا به پرسهای ویژه دارای معلویتآموزان 

تا بتوانند  ترغیب کنندراستای افزایش اطالعات  دردیگران 

تری از تحصیل را برای خود ترسیم کنند. انداز روشنچشم

های یویژگ از            ًطلبی احتماال همچنین با توجه به اینکه رفتار کمک
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 عنوان فرعی                                    

محیط اجتماعی تأثیر میو ورزی تئرویی، جرکم نظیرفردی 

راهبردهای درسی با آموزش ، معلمان و طراحان برنامه پذیرد

آموزان دارای معلویت را به سمت طلبی انطباقی، دانشکمک

یادگیری عمیق، یافتن اهداف آینده و استعدادهای شغلی خود 

تحصیلی نیز به معنای ارزشمندتری سازند تا معنای رهنمون می

 برای آنان مبدل شود.

های پژوهش حاضر این بود که ازجمله محدودیت

 نامه نبودند و محقق بایدآموزان نابینا قادر به خواندن پرسشدانش

تک برای تمام صورت تکها را بهنامهسؤاالت پرسش

کرد. از خواند و در صورت لزوم تکرار میکنندگان میمشارکت

وا نا و ناشنتوان به کمبود تعداد افراد نابیها میدیگر محدودیت

اشاره کرد که به همین دلیل از مواردی نظیر همسانی میزان افت 

پوشی شد. همچنین در این مطالعه شنوایی یا بینایی افراد چشم

از ابزار خودگزارشی استفاده شد و نظرات معلمان و والدین مدنظر 

 فتمیزان اشود در تحقیقات بعدی نبود؛ بنابراین، پیشنهاد می

 بخشی افراد مورد توجهینایی و نیز نوع ابزارهای توانبشنوایی و 

ا وگو بقرار گیرد. همچنین ابزارهای دیگر نظیر مصاحبه و گفت

 والدین و معلمان نیز مدنظر قرار گیرد. 
 

  اخالقی مالحظات
 و رضایت افرادبا آگاهی  وی القاین پژوهش مطابق با اصول اخ

 .از اهداف پژوهش انجام شد
 

 تضاد منافع
 نظیرمنافع  گونه تعارضنویسندگان در این مطالعه هیچ

آوردن سهم در یک سازمان دستوجه در قبال مقاله یا به دریافت

 آید.اند که از طریق انتشار مقاله به دست نداشته
 

 مالی حمایت
 گونه حامی مالی نداشته است.این پژوهش هیچ

 

 تشکر و قدردانی
این پژوهش ما را یاری کردند، از تمام عزیزانی که در انجام 

 .کنیم.تشکر و قدردانی می
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