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 چکیده

خاص صورت گرفت.  یادگيری اختالل بودن و با آموزان دانش در طلبي كمک و تحصيلي درگيری این پژوهش با هدف مقایسه

ی دانش آموزان دختر و پسر شامل كليه پژوهش این آماری جامعه. شاهدی بود -مقایسه ای از نوع مورد-روش این پژوهش علّي

و دانش آموزان ابتدایي  یادگيری ویژه مشکالت توانبخشي و آموزش مراكزجعه كننده به مرا خاص اختالل یادگيری مبتال به

نفر از دانش آموزان مبتال به  25) 50. تعداد نمونه مورد پژوهش ندبود 1398-99تحصيلي در سالمدارس عادی شهر تبریز 

نمونه گيری كه به شيوه ان جامعه مذكور بودند دانش آموزنفر از دانش آموز بدن اختالل یادگيری(  25خاص و  اختالل یادگيری

و پرسشنامه درگيری  (1997، ریان و پنتریچ) پرسشنامه كمک طلبيبه منظور گردآوری داده ها از شدند. انتخاب  در دسترس

( استفاده شد. برای تجزیه و تحليل اطالعات از آزمون تحليل واریانس چندمتغيره 2011تيسنگ،  و تحصيلي )ریو

(MANOVAبا بهره )افزار آماری گيری از نرم SPSS  استفاده شد. براساس نتایج  بين ميانگين كمک طلبي و  22نسخه

(. به طوری كه >p 01/0خاص تفاوت معني داری وجود دارد ) یادگيری اختالل بودن و با دانش آموزان درگيری تحصيلي در

خاص بيشتر از دانش آموزان  یادگيری دارای اختالل آموزان ان دانشآموزدانشميانگين كمک طلبي و درگيری تحصيلي در  

(. نتایج به دست آمده قدرت تعميم بيشتری داشته باشند. نتایج به دست آمده بر لزوم توجه >p 01/0بدون این اختالل است )

ل یادگيری خاص بيشتر روانشناسان و مشاوران مدارس بر متغيرهای كمک طلبي و درگيری تحصيلي در كودكان دارای اختال

 تاكيد دارد.
 

  طلبي تحصيلي، كمک خاص، درگيری یادگيری اختالل گاه کلیدی:واژه

 

 



 مقدمه

های زیادی  شده است علي رغم تفاوت تنوع بسيار زیاد و گسترش زماني یادگيری انسان كه به وسعت طول عمر اوست، باعث

)كارگرشوركي، ملک پور و احمدی،  دگيری و آموزش دچار مشکل شوندیا كه در یادگيری با هم دارند، برخي افراد در روند عادی

 دچار كودكان شوند مي نام ثبت استثنائي مدارس تمام در كه امروزه استثنائي كودكان گروه یکي از بزرگتریندر واقع (. 1389

1یادگيری های اختالل كه  شده ناتواني یادگيری از زیادی تاكنون تعاریف (.1398هستند )جعفرزاده داشبالغ و همکاران،  

كودكاني  یادگيری، های ناتواني دچار كودكان تعریف، است. در این كرده آمریکا ارائه پرورش و آموزش وزارت را آن رایجترین

ناتواني  نوشتاری، یا گفتاری زبان از استفاده فهم، و درك از قبيل شناختي روان اساسي فرایند چند یا یک كه در اندشده معرفي

عي دارند، وزن و قدشان طبيعي است شان نيست، ظاهری طبيتر از همکالسانرند. این دسته از كودكان با اینکه هوششان پایيندا

و فهم ریاضي دچار مشکل بوده و در كنند، اما در فعاليت های چون خواندن، نوشتن، سخن گفتن و مثل سایر كودكان بازی مي

گزارش  درصد 15 تا 5 از یادگيری هایميزان شيوع ناتواني (.1387)ميالني فر، هستندانجام تکاليف مدرسه دچار اشکال جدی 

2)انجمن روانپزشکي امریکااست شده آماری تشخيص اختالالت  پنجمين راهنمایي(. در 1393؛ ترجمه سيدمحمدی، 2013، 

3رواني 4یادگيری به اختالل یادگيری خاص التاختالانجمن روان پزشکي آمریکا،   نام و ماهيت داده، و اختالل خواندن،  تغيير 

شد، اكنون به عنوان یک اختالل نوشتن و اختالل ریاضي، كه هر یک قبالً یک اختالل مستقل و مجزا محسوب مي

5اسپسيفایر اند كه برای شناسایي افرادی ارایه شده DSM-5 معيارهای مطرح شده درهایي؛ كنندهتصریح  ها،كننده)مشخص

ي دارند و این خصوصيات مشابه در روند تشکيل اختالل، سوابق خانوادگي، نتایج آزمایش و نحوۀ واكنش به خصوصيات مشابه

های فردی قابل توانند وجوه مشتركي ارایه دهند. اما حتي در بين افرادی كه یک اختالل مشترك دارند نيز تفاوتدرمان، مي

 (. 1393)سيد محمدی،  ه انددر اختالل یادگيری خاص گنجانده شد( توجهي وجود دارد

مي شوند و باید از افراد باتجربه و  كالس درس بافتي است كه در آن دانش آموزان از نظر درسي با دشواری هایي روبه رو

كمک طلبي را نوعي تالش فعاالنه برای استفاده از امکانات موجود در راستای دست یابي به  (2006)باتلر. كارآمد كمک بخواهند

 دربرگيرنده ی رفتارهایي از قبيل پرسش از معلمان، والدین، همکالسي ها، تقاضای كمک طلبي تحصيليد. مي دانموفقيت 

درباره ی مسئله، گرفتن سرنخ ها و راه حل های مسئله و جستجوی سایر كمک های تحصيلي است و به عنوان  توضيح بيشتر

6و پنتریجراهبردی برای جلوگيری از شکست تحصيلي عمل مي كند)ریان  تحصيلي به طلبي  رسد كمک مي نظر به (.1997 ،

عملکرد، تحصيلي منجر نمي شوند. براساس مشاهدات  اشکال گوناگون صورت مي گيرد كه همه آن ها به پيشرفت و بهبود

افت پاسخ دری-3تأیيد عملکرد قبلي و  -2های جزئي یا سرنخ ها، اشاره-1(، رفتار كمک طلبي به سه نوع 1998باتلر ) كالسي

7( ميان كمک طلبي اجرایي2000نيومن) بر این اساس .مسئله از فردی دیگر تقسيم مي شود 8كمک طلبي ابزاریو   قائل  زتمای 

مسئله ابراز  دیدگاه زماني كه افراد در كمک طلبي اجرایي درگير مي شوند آن را به شکل درخواست پاسخ مطابق این .شده است

غيرانطباقي دارد؛ زیرا به  اجرایي جنبه كمک طلبي. كنند د كه دیگران مسئله را برای آنان حلمي دارند یعني ترجيح مي دهن

ابزاری، كمک درخواست شده محدود به اشاره ها، راهبردها و در زمينه  ليکن، در كمک طلبي .بهبود یادگيری منجر نمي شود

، كند)باتلرد و از تبحر فرد در آینده حمایت ميحل مسئله است كه به تسلط بر تکليف منجر مي شو روشن سازی روش های

9انطباقي دارد و به منزله یک راهبرد اساسي خودنظم بخشي كمک طلبي ابزاری جنبه ی (.2006 شود)كارابنيک و تلقي مي 

1نپكا 0 ودیان، محم .طلبي دانش آموزان نيز اهميت داردبنابراین هنگام بررسي رفتار كمک طلبي توجه به، ماهيت كمک (.2001، 

در رفتارهای اجتناب از كمک طلبي، دانش آموزان  ندنشان داد( در تحقيقي 1391) و ميرمحمدتبار صفری، آقایي، رضواني فر

                                                             
1- learning disorders 
2 - American Psychiatric Association 
3 - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5 
4 - Specific learning disability 
5 - specifier 
6 - Ryan & Pintrich 
7 - executive help seeking 
8 - instrumental help seeking 
9 - Self-regulated strategy 
1 0 - Karabenick & Knapp 



1نگتونيوادلو  نگتونيان عادی ميانگين باالتری داشتند. وادلآموزدانشدارای اختالل ریاضي در مقایسه با  1 ( در نتایج 2010)

ي به مراتب بيشتر از دانش آموزان عادی مي اضیدر ر يناتوان یداراان آموزدانشزان كمک برای مطالعه خود بيان كردند كه مي

 باشد.

1كرك، گاالگر، آناستازیوبعالوه  2 شناختي/ تحولي،  روان -یادگيری عصب اختاللیادگيری را در سه حيطه اختالالت ( 2006)

، یکي از عوامل یادگيری تحصيليدر  در خصوص اختالله اند. اجتماعي، طبقه بندی كرد اختالل یادگيری تحصيلي ودر  اختالل

1مورد توجه متغير درگيری تحصيلي 3 افت و شکست  نييدرك و تب یبار برا نياست كه اول یاسازه يليتحص یريدرگاست.  

ار مدنظر قر تيو ترب ميدر حوزه تعل انهیگرااصالح یهاتالش یو اساس برا هیعنوان پاو به دیمطرح گرد يليتحص

1ت)فردریکسگرف 4 (. به عبارتي دیگر درگيری تحصيلي سازه ای است كه سرمایه گذاری و رفتار درگيرانه را 2004و همکاران،  

1در فعاليت های یادگيری توصيف مي كند)گاال 5 (. وجود درگيری تحصيلي مي تواند عالوه بر فرآیند آموزشي 2014و همکاران،  

نيز تحت تاثير قرار دهد. چرا كه این متغير داری سه بعد مي باشد كه رفتار تحصيلي و فرآیند اجتماعي شدن دانش آموزان را 

)لين است يزشيو انگ يشناخت ،یرابعاد رفتا رندهيدربرگ يليتحص یريدرگگيرد. در واقع اجتماعي دانش آموزان را در بر مي

1برینک و پينتریچ 6 موزان دارای اختالالت یادگيری در مقایسه با دانش اند كه دانش آ(. نتایج مطالعات چندی نشان داده2003، 

1باركلي؛ 1397آموزان بدون اختالالت یادگيری از ميزان درگيری تحصيلي پایين تری برخوردار هستند)دهقاني و همکاران،  7  ،

 (.2003پينتریچ، و  ليننبرینک ؛2009

فردی/ اجتماعي  واني یادگيری در حيطه های تحصيلي در نهایت با توجه به آنچه بيان شد و لزوم توجه به كودكان دارای ناتو

 خاص پرداخت.  یادگيری اختالل بودن و با آموزان دانش در طلبي كمک و تحصيلي درگيری این پژوهش به مقایسه

 روش 

ر شامل كليه دانش آموزان دختر و پس پژوهش این آماری جامعهاست. قایسه ای از نوع مورد شاهدی م-روش پژوهش حاضر علّي

زان ابتدایي و دانش آمو یادگيری ویژه مشکالت توانبخشي و آموزش مراكزمراجعه كننده به  خاص اختالل یادگيری مبتال به

موزان مبتال به آنفر از دانش  25) 50. تعداد نمونه مورد پژوهش ندبود 1398-99تحصيلي در سالمدارس عادی شهر تبریز 

 يری در دسترسنمونه گكه به شيوه دانش آموزان بودند نفر از اختالل یادگيری(  دانش آموز بدن 25خاص و  اختالل یادگيری

رت گرفت، مالك دانش آموزان مراكز تخصصي مشکالت یادگيری صوبا توجه به اینکه نمونه مورد مطالعه از بينشدند. انتخاب 

بعد هماهنگي الزم  ظور گردآوری داده هاان بود. به منآموزدانشتشخيصي پژوهشگران، مبتني بر تشخيص درج شده در پرونده 

قرار گرفت تا  با مسئوالن مراكز و كسب رضایت نامه از والدین دانش آموزان پرسشنامه های پژوهش در اختيار دانش آموزان

يار( مع انحراف ن وتکميل كنند. در نهایت بعد از تکميل پرسشنامه ها، داده های جمع آوری شده با آمار توصيفي )شامل ميانگي

رد تجزیه و مو SPSS22 آماری افزار نرم گيری از( با بهرهMANOVAو آمار استنباطي )آزمون تحليل واریانس چندمتغيره )

 باشد:مشخصات ابزار گردآوری اطالعات به شرح ذیل مي .تحليل قرار گرفت

انان مورد برای كودكان و نوجو است كه ( ساخته شده1997این پرسشنامه توسط ریان و پنتریچ) پرسشنامه کمک طلبی:الف(

امال ك-5ام،  كامال مخالف -1ت)سؤال مي باشد. پاسخ دهندگان هر گویه را در مقياس ليکر 14كه شامل  گيرد.استفاده قرار مي

تا  14مقياس  این دامنه نمرات درد. باشو دارای دو بعد پذیرش و اجتناب از كمک طلبي مي خواهند كرد موافق ام( درجه بندی

 بق نظر اینط .( در پژوهشي جهت تعيين اعتبار این مقياس از روش آلفای كرونباخ استفاده كردند1382) پورقدمت. اس 70

. ستابوده  68/0و  68/0برای عامل های پذیرش كمک طلبي و اجتناب از كمک طلبي به ترتيب ی پژوهشگر، ضرایب آلفا

 به دست آمد. 742/0ساس آلفای كرونباخ همچنين در این پژوهش ضریب همساني دروني پژوهش برا
                                                             
1 1 - Wadlington & Wadlington 
1 2 - Kirk, Gallager & Anastasiow 
1 3- Academic Engagement 
1 4 - Fredricks 
1 5 - Galla 
1 6 - Linnenbrink & Pintrich 
1 7-  Barkley 



1تيسنگ و ریو توسط پرسشنامه این: 18پرسشنامه درگیری تحصیلی ب( 9  ماده 24 پرسشنامه این. شده است ( ساخته2011) 

 این اعتبار. نمره گذاری مي شود. است 7موافقم= كامالً تا تا 1مخالفم= كامالً از درجه ای 7 ليکرت مقياس ماده ها با. دارد

 و هيجاني شناختي، رفتاری، ابعاد برای را كرونباخ ضرایبآلفای و محاسبه دروني همبستگي روش به آن سازندگان را شنامهپرس

 اكتشافيعاملي  تحليل روش به آن سازندگان را ابزار این روایي. كرده اند گزارش 82/0، 78/0، 88/0، 94/0ترتيب  به عاملي

 روایي ( ضرایب1397دهقاني و همکاران ) پژوهش در. كرده اند مشخص 1 از باالتر ویژۀ ارزش با را مذكور عامل چهار و سنجيده

 .آمد دست به 69/0و  73/0ترتيب  پرسشنامه به این برای و مطلوب كرونباخ آلفای و دروني همساني

 

 

 نتایج

و دانش  707/0معيار انحراف با 20/11های پژوهش ميانگين سن دانش آموزان مبتال به اختالل یادگيری خاص براساس یافته

كمترین فراواني پسر  بود. در هر دو گروه بيشترین فراواني دختر و 795/0معيار با انحراف 23/11آموزان بدون اختالل یادگيری 

 بودند. در هر دو گروه بيشترین فراواني پایه سوم ابتدایي و كنترین فراوني پایه ششم ابتدایي بودند.
  

انحراف معیار کمک طلبی و درگیری تحصیلی در گروه های مورد مطالعه : میانگین و1جدول   

 انحراف معیار میانگین گروه متغیر

 کمک طلبی
یادگيری ناتواني دارای  40/49  33/7  

13/58 عادی  15/9  

 درگیری تحصیلی
یادگيری ناتواني دارای  41/38  26/4  

30/59 عادی  18/7  
 

تيب برابر با ميانگين كمک طلبي در دانش آموزان با و بدون ناتواني یادگيری به تر ( مشاهده مي شود1چنانچه در جدول )

 مي باشد. 30/59و  41/38و ميانگين درگيری تحصيلي برابر با  13/58، 40/49
:  نتایج آزمون لوین جهت تعیین برابری واریانس ها برای متغیرهای پژوهش2جدول   

1درجه آزادی   F متغیر 2درجه آزادی   طح معنی داریس   

899/0 کمک طلبی  1 48 379/0  

312/1 درگیری تحصیلی  1 48 210/0  
 

شاهده مي2چنانچه در جدول ) سطح معني داری خطای آزمون برابری واریانس( م شان مي<p 05/0ها )شود  هد كه د( ن

 ها متغيرها برابر هستند.واریانس 
متغیره بر روی متغیرهای مورد مطالعه: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند  3جدول   

فرضیه  F df مقدار نام آزمون منبع  df  خطا  P مجذور اتا 

 مدل

960/0 اثر پيالیي  163/805  2 47 000/0  960/0  

034/0 المبدا ویلکز  163/805  2 47 000/0  960/0  

39/28 اثر هتلينگ  163/805  2 47 000/0  960/0  

39/28 بزرگ ترین ریشه خطا  163/805  2 47 000/0  960/0  

 گروه
80/0 اثر پيالیي  45/2  2 47 002/0  779/0  

85/0 المبدا ویلکز  45/2  2 47 002/0  779/0  

                                                             
1 8 - Inventory academic engagement 
1 9- Reeve & Tseng 



82/0 اثر هتلينگ  45/2  2 47 002/0  779/0  

82/0 بزرگترین ریشه خطا  48/2  2 47 002/0  779/0  

 

قابليت استفاده از تحليل واریانس چند متغيره را مجاز ها دهد سطوح معناداری تمام آزمون( نشان مي3همانطور كه جدول )

دهد كه در گروه های مورد مطالعه حداقل از نظر یکي از متغيرهای وابسته تفاوت معني داری مي شمارد. این نتایج نشان مي

توجه به متغيرهای  ها بادهد تفاوت بين گروه= المبدای ویلکز(. مجذور اتا نشان مي p< ،45/2 F= ،85/0 01/0وجود دارد.)

درصد واریانس مربوط به  78است، یعني  78/0وابسته در مجموع معنادار است و ميزان این تفاوت بر اساس آزمون المبدا ویلکز 

 اختالف بين گروه ها ناشي از تاثير متقابل متغيرهای وابسته مي باشد.

متغیرهای مورد مطالعه: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره )مانوا( بر روی 4جدول   

منبع 

 تغییر
 متغیر وابسته

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F P اتا 

 مدل
125/19857 كمک طلبي  1 125/19857  360/1099  000/0  942/0  

577/17037 درگيری تحصيلي  1 577/17037  608/987  000/0  910/0  

 گروه
420/435 كمک طلبي  1 420/435  367/34  000/0  843/0  

158/410 درگيری تحصيلي  1 158/410  250/30  000/0  350/0  
 

 اختالل بودن و با دانش آموزان درگيری تحصااايلي دركمک طلبي و  ( نشاااان مي دهد بين ميانگين4همانطور كه جدول )

فاوت معني داری وجود دارد ) یادگيری يانگين>p 01/0خاص ت كه م به طوری  مک طلبي و  (.    درگيری تحصااايلي درك

 بيشتر از دانش آموزان بدون این اختالل است. خاص یادگيری دارای اختالل دانش آموزانان آموزدانش

 گیریبحث و نتیجه

 .خاص صورت گرفت یادگيری اختالل بودن و با آموزان دانش در طلبي كمک و تحصيلي درگيری این مطالعه به منظور مقایسه

خاص تفاوت معني داری وجود  یادگيری اختالل بودن و با آموزان دانش در يليتحص براساس نتایج به دست آمده بين درگيری

بيشااتر از دانش  خاص یادگيری دارای اختاللان آموزدانش(. به طوری كه ميانگين درگيری تحصاايلي در >p 01/0داشاات )

( و 2009باركلي )(، 1397)آموزان بدون این اختالل اسااات. نتایج به دسااات آمده با یافته های مطالعات دهقاني و همکاران 

دانش آموزان دارای اختالالت یادگيری در  ( همسااویي داشااتو نتایج این مطالعات نشااان داد كه2003پينتریچ ) و ليننبرینک

 مقایسه با دانش آموزان بدون اختالالت یادگيری از ميزان درگيری تحصيلي پایين تری برخوردار هستند.

 و شناختي از راهبردهای استفاده در یادگيری اختالل بدون و با دانش آموزان فاوت هایدر تبيين این یافته مي توان به ت

 فراشناختي و شناختي راهبردهای تحصيلي درگيری اساسي مولفه های از چنانچه یکي. استناد نمود یادگيری در فراشناختي

 استفاده راهبردها این از ميزان بيشتری به گيرییاد اختالل بدون دانش آموزان كه مي باشد امر این موید نيز و پژوهش ها است

 انآموزدانش ميشود باعث شناختي درگيری از جزئي عنوان به و فراشناختي شناختي راهبردهای از استفاده در واقع. مي نمایند

 مشکل تکاليف ند،دار خود اطمينان قابليت های به كه افرادی. یابد افزایش آنان خودكارآمدی احساس و شوند تکاليف موفقتر در

. درآورند خود كنترل تحت را تهدیدآميز موقعيت های مي توانند دارند كه اطمينان آنها و ميگيرند نظر در چالش عنوان به را

 . یادگيرندگان مي شود سوی از تکاليف تکميل به منجر و داده كاهش را تنيدگي قابليت ها، نسبت به برداشتي چنين

 و درسي تکاليف در خود همساالن با مقایسه در چون اختالل یادگيری دارای نش آموزاندا كه گفت مي توان همچنين

 در عدم درگيری به منجر این و مي شوند دلسرد مدرسه به مربوط تکاليف انجام از مي كنند، ضعيف عمل درسي امتحانات

 ولي ندارند تفاوتي خود همساالن با...  و هوش ظاهر و از لحاظ كه هرچند دانش آموزان این همچنين. مي شود مربوطه وظایف

 تفکر باعث طرز این و كنند عمل خود دوستان مانند نمي توانند كه مي شود آنان در این احساس به منجر تکاليف به عالقه عدم

. مي شود مدرسه به عالقه عدم و پيشرفت تحصيلي عدم باعث نتيجه در و نگيرد شکل آنان درگيری تحصيلي كه مي شود



 انجام و مطالعه فرد و برود دست از مناسب فرصتهای در یادگيری تا شد باعث خواهد تکاليف اتمام و درشروع تأخير ينهمچن

 ارتکاب و استرس افزایش كاهش دقت، باعث مسئله این كه كند پيگيری زماني محدودیت با همواره و نامناسب زمان به تکاليف را

 (.1397)دهقاني و همکاران،  یادگيری مي گردد یندفرا و تکاليف انجام در فراوان اشتباهات

خاص تفاوت  یادگيری اختالل بودن و با آموزان دانش در قسمت دیگر نتایج به دست آمده نشان داد كه بين كمک طلبي

 خاص بيشتر از یادگيری ان دارای اختاللآموزدانشدر  (. به طوری كه ميانگين كمک طلبي>p 01/0معني داری وجود داشت )

و  صفری، آقایي، رضواني فردانش آموزان بدون این اختالل است. نتایج به دست آمده با یافته های مطالعات محمودیان، 

نشان ( در تحقيقي 1391( همسویي داشت. محمودیان و همکاران)2010) نگتونيوادلو  نگتونيوادل( و 1391) ميرمحمدتبار

ان عادی ميانگين باالتری آموزدانشآموزان دارای اختالل ریاضي در مقایسه با در رفتارهای اجتناب از كمک طلبي، دانش  ندداد

در  يناتوان یداراان آموزدانش( در نتایج مطالعه خود بيان كردند كه ميزان كمک برای 2010و همکاران ) نگتونيداشتند. وادل

 ي به مراتب بيشتر از دانش آموزان عادی مي باشد.اضیر

ک تبيين برای این يزان كمک طلبي دانش آموزان دارای ناتواني یادگيری قابل بيان است كه یدر خصوص پایين بودن م

آن  شناختي ادراك شده ی پایين آن ها باشد. به دليل شکست های تحصيلي پي در پي، ممکن است یافته، ممکن است كفایت

واقع درماندگي آموخته شده  هند خورد. درها به این باور برسند كه مهم نيست چقدر سخت بکوشند، به هر حال شکست خوا

كه در هر موقعيت جدید، انتظار شکست داشته باشند. این  ایجاد مي شود: دانش آموزان براساس تجربه ی گذشته یاد مي گيرند

 تان دارای اختالل یادگيری تنگاتنگ با مشکالآموزدانشدهد. از طرفي، مسئله كاهش مي درماندگي تالش آن ها را برای حل

فراهم مي كند. در واقع مي  كه زمينه را برای غفلت آن ها برای استفاده از راهبردها شناختي، در فراشناخت نيز مشکالتي دارند

راهبردی برای حمله به مشکالت یادگيری ندارند. بنابراین این  توان گفت چنين دانش آموزاني، آموزندگاني غيرفعال هستند كه

فراشناختي آنان ناشي شود. زیرا مهارت های فراشناختي موجب مي شود كه فرد بتواند بر  های يویژگي ممکن است از توانای

یادگيری و پيشرفت  خود نظارت و ارزیابي بيشتری داشته باشد و با ارزیابي، انتخاب و به كارگيری راهبرد مناسب به عملکرد

در بهبود عملکرد دانش آموزان دارد، نياز به توجه  ش مهميباالتری نائل شود. كمک طلبي به عنوان یک راهبرد یادگيری كه نق

نظریه ی ویگوتسگي، كمک طلبي و پرس و جو از فرد توانمندتر به دانش آموز  بيشتری از سوی معلمان دارد. براساس مفاهيم

كه از طریق  در حوزه تقریبي رشد پيشرفت كند. حوزه ی تقریبي رشد فاصله ای است ميان سطح فعلي رشد كمک مي كند تا

با راهنمایي و همکاری یک بزرگ  توانایي حل مسئله مستقل كودك تعيين مي شود با پتانسيل رشد كه از طریق حل مسئله

 .(1383؛ نقل از محسني،  1978)ویگوتسگي،  سال یا كودك توانمندتر از خود مشخص مي گردد

يری دردسترس و عدم كنترل ویژگي های فردی/شخصيتي از محدودیت های این پژوهش مي توان بر استفاده از روش نمونه گ

گروه هي مورد مطالعه بود كه نتایج به دست آمده را با محدودیت در تعميم روبرو مي سازد. لذا پيشنهاد مي شود در مطالعات 

تي صورت آتي از روش های نمونه گيری احتمالي بهره گرفته شود. یعالوه چنين پژوهشي با كنترل ویژگي های فردی/شخصي

گيرد تا نتایج به دست آمده قدرت تعميم بيشتری داشته باشند. نتایج به دست آمده بر لزوم توجه بيشتر روانشناسان و مشاوران 

 مدارس بر متغيرهای كمک طلبي و درگيری تحصيلي در كودكان دارای اختالل یادگيری خاص تاكيد دارد.
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Abstract 

The aim of this study was to compare academic conflict and seeking help from students with and with 
specific learning disabilities. The method of this causal-comparative study was of the case-witness 

type. The statistical population of this study included all male and female students with special 

learning disabilities who referred to training and rehabilitation centers for special learning problems 
and primary school students in Tabriz in the academic year 2019-2020. The study sample consisted of 

50 (25 students with special learning disabilities and 25 students with learning disabilities) students 

from the community who were selected by available sampling method. Auxiliary questionnaire (Ryan 
and Pantrich, 1997) and academic Engagement questionnaire (Rio and Tissing, 2011) were used to 

collect data. Multivariate analysis of variance (MANOVA) was used to analyze the data using SPSS 

statistical software version 22. Based on the results, there is a significant difference between the 

average of help- seeking and academic involvement in students with and with specific learning 
disabilities (p <0.01). So that the average of help- seeking and academic Engagement in students of 

students with special learning disabilities is higher than students without this disorder (p <0.01). The 

results are more general. The results emphasize the need for more attention from school psychologists 
and counselors on the variables of help- seeking and academic involvement in children with special 

learning disabilities. 
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