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Abstract

چکیده

The present study was conducted to the comparison
of human judgment, help-seeking and social
acceptability in students with and without in
dyslexia. The research method was a causal
comparison of post-event type. The statistical
population of the study consisted of all students
with particular reading disabilities in the primary
school of Rasht in the first half of the academic year
2017-2018. The available sampling method was 60
people (30 people with dyslexia and 30 people
without dyslexia) were selected as statistical
samples. The human judgment scale, the helpseeking questionnaire and social acceptability
questionnaire were used to collect information.
Data analysis was performed using multivariate
analysis of variance (MANOVA) using SPSS20
software. Findings showed that there is a significant
difference between human judgment, help-seeking
and social acceptability among students with and
without dyslexia (p <0.01). So that students with
specific reading-learning disabilities received lower
scores in all three variables compared to students
with dyslexia. This result uses for essential
implications in the education and promotion of
mental health of students with dyslexia.

 کماک طلبی و،پژوهش حااضااار باه منظور مقاایساااه قضااااوت اجتمااعی
ماقاباولایاات اجاتاماااعای در داناشآماوزان بااا و باادون اخاتاالل یااادگایاری
مقاایساااه ای از نوع پس- روش پژوهش علّی.خااصخوانادن انجاام شاااد
 جاامهاه آمااری پژوهش شاااامال کلیاه دانش آموزان مبتال باه.رویادادی بود
اختالل یادگیری خاص خواندن مقطع ابتدایی شاا ر رشاات در نیمه اول
 بودند که به روش نمونهگیری در دساتر1398-1397 ساال تحصایلی
 نفر بادون30  نفر باا اختالل یاادگیریخااصخوانادن و30(  نفر60 تهاداد
 به منظور گردآوری.اختالل یادگیری) به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند
 پرساشانامه کمک طلبی و پرساشانامه،اطالعات از مقیا قضااوت اجتماعی
 تجزیه تحلیل داده ها با آزمون.مقبولیت اجتماعی کودکان اسااتفاده شااد
) باا ب ره گیری نرم افزارآمااریMANOVA(تحلیال واریاانس چنادمتییره
 کمک طلبی و، یافتهها نشاان داد قضااوت اجتماعی. انجام شادSPSS20
مقبولیات اجتمااعی در بین دانش آموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص
 باه طوری کاه دانش.)p< 0/01(خوانادن تفااوت مهنیداری وجود دارد
آموزان دارای اختالل یاادگیری خااص خوانادن در هر ساااه متییر نمرات
.پایینی در مقایسااه با دانش آموزان بدون اختالل یادگیری دریافت کردند
این نتیجاه تلویحاات م می در زمیناه آموزش و ارتقاای ب اداشااات روانی
.دانشآموزان مبتال به اختالالت یادگیری دارد
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براسا ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ،1تشخیص گذاری اختالل یادگیری 2منوط به وجود مشکل در
یادگیری خواندن ،نوشتن ،علم اعداد و ریاضیات که طی یک سال تحصیلی رسمی مشاهده شوند ،است(انجمن روانپزشکی آمریکا.)2015 ،3
این اختالل حالت های مانند بدکاری جزئی میزی ،مهلولیت های ادراکی آسیب میزی ،نارساخوانی و زبان پریشی 4را شامل میشود ،اما
کودکانی که از ابتدا در نتیجه مهلولیت های حرکتی ،دیداری یا شنیداری یا اختالل هیجانی ،یا محرومیتهای اقتصادی ،فرهنگی ،محیطی
و یا کمتوانی ذهنی ،به اختالالت یادگیری مبتال شدهاند را در بر نمیگیرد(آقاجانی و هاشمی رزینی .)1396 ،براسا آمارهای منتشر شده،
شمار دانش آموزان با اختالالت یادگیری بین  4تا  12درصد گزارش شده است(خالق خواه و همکاران .)1397 ،خواندن و ناتوانایی در آن
یکی از حوزههای بسیار م می است که مهموالً مشکالت بیشتری را برای دانش آموزان دارای اختالل یادگیری بوجود میآورد .بیشتر
پژوهشگران عقیده دارند که نارساخوانی ارتباط قابل توج ی با نقص در م ارتهای زبان دارد به خصوص با م ارتهای واج شناسی
(رمزگشایی) یهنی تبدیل حروف چاپی ،نوشتاری به صدا(تلفظ) .رمزگشایی و ف م و درک و توانایی درک این قاعده که اصوات و حروف
چطور برای ساختن کلمات بکار برده میشوند ،دارند(هاالهان 5و همکاران.)2015 ،
نظر بر این است که وجود طیفی از مشکالت اجتماعی ،هیجانی و رفتاری در دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری باعث میشود که
قضاوتهای این افراد در خصوص عوامل اجتماعی مختل شود .قضاوت اجتماعی 6به چگونگی نظر وبرداشت افراد نسبت به ج ان محرک ا،
مقررات و آداب و رسوم و هنجارهایی که مردم باید در تهامالتشان با دیگران رعایت کند ،اشاره دارد .فرض بنیادی درقضاوت این است که
قضاوت شامل تمییز و مقولهبندی محرک است .نظریه قضاوت اجتماعی شامل مجموعهای از فرضیه یا قضایای مربوط به رویدادهای اجتماعی
است(صومهلو .)1390 ،مارگالیت )2015(7در تحقیقی نشان دادند که دانش آموزان دارای اختالالت یادگیری نمرات پایینی در قضاوت
اجتماعی و نمرات باالیی در عملکرد تحصیلی در مقایسه با دانشآموزان عادی کسب نمودند .فرضی و غفاری( )1396در نتایج مطالهه ای
نشان دادند که دانش آموزان دارای اختالالت یادگیری در ادراک خود و قضاوت اجتماعی در مقایسه با دانش آموزان عادی نمرات پایینی
کسب کردند.
کال در بافتی است که در آن دانش آموزان از نظر درسی با دشواری هایی روبه رو می شوند و باید از افراد باتجربه و کارآمد کمک
بخواهند .باتلر )2006(8کمکطلبی 9تحصیلی را نوعی تالش فهاالنه برای استفاده از امکانات موجود در راستای دست یابی به موفقیت می
داند .اسا سازة کمک طلبی تحصیلی در نظریۀ یادگیری مشارکتی ویگوتسکی ن فته است .کمک طلبی تحصیلی دربرگیرندهی رفتارهایی
از قبیل پرسش از مهلمان ،والدین ،همکالسی ها ،تقاضای توضیح بیشتر درباره مسئله ،گرفتن سرنخ ها و راه حلهای مسئله و جستجوی
سایر کمک های تحصیلی است و به عنوان راهبردی برای جلوگیری از شکست تحصیلی عمل می کند(ریو .)2009 ،10به نظر می رسد
کمک طلبی تحصیلی به اشکال گوناگون صورت می گیرد که همه آن ها به پیشرفت و ب بود عملکرد ،تحصیلی منجر نمی شوند .براسا
مشاهدات ،رفتار کمک طلبی به سه نوع -1اشارههای جزئی یا سرنخ ها -2 ،تأیید عملکرد قبلی و -3دریافت پاسخ مسئله از فردی دیگر
تقسیم می شود(چنگ و تسای .)2011 ،11بر این اسا نیومن( )2000میان کمک طلبی اجرایی 12و کمک طلبی ابزاری 13تمایز قائل شده
است .مطابق این دیدگاه کمک طلبی اجرایی جنبه غیرانطباقی دارد؛ زیرا به ب بود یادگیری منجر نمی شود .لیکن ،در کمک طلبی ابزاری،
کمک درخواست شده محدود به اشاره ها ،راهبردها و در زمینه روشن سازی روش های حل مسئله است که به تسلط بر تکلیف منجر می
شود و از تبحر فرد در آینده حمایت میکند(باتلر .)2006 ،کمک طلبی ابزاری جنبه ی انطباقی دارد و به منزله یک راهبرد اساسی خودنظم
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روش
روش پژوهش حاضر علّی-مقایسه ای از نوع پس رویدادی است .جامهه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان مبتال به اختال
یادگیری خاص خواندن مقطع ابتدایی ش ر رشت در نیمه اول سال تحصیلی  1398-1397تشکیل میدادند که به روش نمونهگیری در
دستر از بین دانش آموزان مراجهه کننده به مراکز تخصصی اختالالت یادگیری (مراکز مشکالت ویژه یادگیری دهخدا  1و ش ید
اسکندری) تهداد  30نفر و همچنین برای مقایسه نیز تهداد  30نفر از دانش آموزان مقطه ابتدایی بدون اختالالت یادگیری (با همتا سازی
نسبی از نظر جنسیت و مقطع تحصیلی) انتخاب شدند .مالک تشخیص اختالل نارسایی خواندن براسا تشخیص درج شده از سوی
مسئوالن مراکز در پرونده دانش آموزان بود .به منظور گردآوری اطالعات بهد از هماهنگیهای الزم با اداره آموزش و پرورش اقدام به انتخاب
نمونه آماری شد .بهد از انتخاب نمونه اهداف پژوهش برای این دانش آموزان توضیح داده شد و پرسشنامههای پژوهشی در اختیار آنان قرار
گرفت تا تکمیل نمایند .همچنین پژوهشگر در زمان تکمیل پرسشنامه ها در کال ها حضور داشت و به سواالت احتمالی دانشآموزان
پاسخ داد .در ن ایت پرسشنامهها بهد از تکمیل شدن جمعآوری و اطالعات با آزمون تحلیل واریانس چندمتییره( )MANOVAو با
ب رهگیری از نرم افزار آماری  SPSSنسخه  20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
ابزار سنجش

1-

Self-regulated strategy
Zusho & Barnett
3- Wadlington & Wadlington
4- LaFontana& Cillessen
5- Social Desirability
6- Ragozzino
7 - Bauminger-Zviely
2-
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بخشی 1تلقی میشود(زوشو و بارنت .)2011 ،2بنابراین هنگام بررسی رفتار کمک طلبی توجه به ،ماهیت کمکطلبی دانش آموزان نیز
اهمیت دارد .محمودیان و همکاران( )1391در تحقیقی نشان دادند دانش آموزان دارای اختالل ریاضی رفتارهای اجتناب از کمک طلبی
باالتری داشتند .وادلینگتون و وادلینگتون )2013(3در نتایج مطالهه خود بیان کردند که میزان کمک برای دانشآموزان دارای ناتوانی در
ریاضی به مراتب بیشتر از دانش آموزان عادی می باشد .همچنین نتایج مطالهه فکرت( )1397نشان داد که دانش آموزان مبتال به ناتوانی
یادگیری نمرات پایین در کمک طلبی در مقایسه با دانشآموزان بدون ناتوانی های یادگیری خاص دریافت کردند.
بهالوه دورة کودکی را فشرده تر ین دورة اجتماع شدن و یکی از م مترین دوره های تحول می دانند .چون بسیاری از قابلیت های
کودک در همین دوران پی ریزی می شود(الفوتانا و کیلیسن .)2010 ،4کودکان در این سنین ،رفته رفته تهامل های اجتماعی کارآمدتری
با همساالن برقرار می کنند و برای همراهی و تهامالت اجتماعی ،وابستگی آن ا به والدین به تدریج کمتر و در مقابل به همساالن بیشتر می
شود .یکی از جنبه هایی که کودکان تفاوت زیادی با یکدیگر دارند ،کارآمدی اجتماعی و پذیرش از سوی همساالن است .مقبولیت اجتماعی5
در این کودکان است .همان گرایش به پاسخ دادن به شیوهای است که فرد ب تر به نظر دیگران برسد(راگازینو .)2009 ،6پذیرش و مقبولیت
اجتماعی ،نقش م می در رشد شخصیت اجتماعی کودک دارد و پیش بینی کنندة سازگاری بهدی در دورة نوجوانی است .نتایج مطالهه
ابوالقاسمی و همکاران( )1390نشان داد که دانش آموزان دارای اختالل یادگیری در مقایسه با دانش آموزان بدون اختالل یادگیری نمرات
کمتری در شایستگی اجتماعی کسب کردند .زاهد و همکاران( )1391نشان دادند که بین دو گروه از دانش آموزان با و بدون اختالل
یادگیری در سازگاری اجتماعی ،هیجانی ،تحصیلی و یادگیری خودتنظیمی تفاوت مهناداری وجود دارد .پورعبدل و همکاران( )1394در
نتایج مطالهه ای نشان دادند که نارسایی شناختی و نارسایی هیجانی در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خاص بیشتر از دانش آموزان
عادی است .با توجه به شیوع روز افزون اختالالت یادگیری به ویژه اختالل در خواندن ،بررسی متییرهای اجتماعی در این دانش آموزان
بسیار م م می باشد ،چرا که براسا نتایج مطالهات همبستگی باالیی بین مشکالت اجتماعی با اختالالت یادگیری وجود دارد(بامورینگر-
زایولی7و همکاران .)2019 ،لذا مطالهه حاضر نیز در این خصوص با هدف مقایسه قضاوت اجتماعی ،کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی در
دانش آموزان مبتال به اختالل یادگیری خاص خواندن صورت گرفت.
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یافته ها
طبق یافتههای پژوهش میانگین سن گروه دارای ناتوانی یادگیری  10/26با انحراف مهیار  1/19و در گروه عادی  10/43با انحراف
مهیار  1/24است .در هر دو گروه بیشترین فراونی دانش آموزان پسر(گروه دارای اختالل خواندن  63/33درصد ،گروه بدون اختالل خواندن
 66/67درصد) و کمترین فراونی دختر بودند .همچنین در هر دو گروه مورد مطالهه بیشترین فراوانی تحصیالت مربوط به تحصیالت دوم
ابتدایی و کمترین فراوانی تحصیالت مربوط به پایه ششم ابتدایی است.
جدول ( :)1میانگین و انحراف مهیار ادراک خود و قضاوت اجتماعی در گروههای مورد مطالهه
متییر
قضاوت اجتماعی
کمک طلبی
مقبولیت اجتماعی

گروه

میانگین

انحراف مهیار

دارای اختالل یادگیری
عادی
دارای اختالل یادگیری
عادی
دارای اختالل یادگیری
عادی

10/80
24/14
49/25
58/36
20/32
28/16

2/69
4/05
7/19
8/67
4/58
5/97

همانطور که در جدول ( )1مشاهده می شود میانگین و انحراف مهیار متییرهای قضاوت اجتماعی ،کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی
به تفکیک در دانش آموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص خواندن ارائه شده است.
1-

human judgment scale
help-seeking questionnaire
3 - Ryan & Pintrich
4- Ford & Robin questionnaire of social acceptance
2-
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مقیا قضاوت اجتماعی :)HJS(1برای بررسی قضاوت اجتماعی از مقیا قضاوت اجتماعی (صومهلو )1390 ،استفاده خواهد شد .این
پرسشنامه از  16سوال باز تشکیل شده است .نمره گذاری این پرسشنامه به صورت صفر (جواب نادرست)(1 ،جواب نمیه درست) و 2
(جواب درست) میباشد .براین اسا حداقل نمره دریافتی فرد  16و حداکثر نمره دریافتی  32میباشد .ضریب آلفای کرونباخ این مقیا
 0/61گزارش شده است .همچنین در فراتحلیل مک دانیل و همکاران(2001؛ نقل از صومهلو )1390 ،ضریب آلفای  0/43تا  0/94گزارش
داده شده است .به منظور تهیین ضریب اعتبار ،این مقیا با خرده مقیا درک مطلب وکسلر همبسته شده و نتایج نشان داد که بین این
دو مقیا همبستگی مهنیداری ( )r=0/18وجود دارد (صومهلو .)1390 ،همچنین صومهلو( )1390ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه
رو  0/87به دست آورده است.
پرسشنامه کمک طلبی :)HSQ(2این پرسشنامه توسط ریان و پنتریج )1997(3ساخته شده است که برای کودکان و نوجوانان مورد
استفاده قرار میگیرد .که شامل  14سؤال می باشد .پاسخ دهندگان هر گویه را در مقیا لیکرت( -1کامال مخالف ام-5 ،کامال موافق ام)
درجه بندی می شود .قدمپور( )1377در پژوهشی ج ت تهیین اعتبار این مقیا از روش آلفای کرونباخ استفاده کردند .طبق نظر این
پژوهشگر ،ضرایب آلفای برای عامل های پذیرش کمک طلبی و اجتناب از کمک طلبی به ترتیب  0/68و  0/68بوده است.
پرسشنامه مقبولیت اجتماعی کودکان فورد و رابین :)FRQSA(4فرم اصلی این مقیا دارای  28عبارت است که توسط فورد و
رابین( )1970برای ارزیابی مقبولیت اجتماعی ت یه شد .در این پرسشنامه تهداد  7گویه به سبب عدم همبستگی کافی بین نمرات حذف
و در ن ایت  17آیتم باقی ماند .دامنه نمرات آن از صفر تا  34است(فورد و رابین .)1970 ،سموعی و همکاران ( )1384فرم 28سوالی فورد
و رابین را مورد بررسی قرار دادند .همسانی درونی سواالت حکایت از آن داشت که تهدادی از سواالت با نمره کل همبستگی ندارد ،از فرم
اصلی حذف شدند و فرم ن ایی پرسشنامه با  17سوال  3گزینه ای بله ،تا حدودی و خیر تنظیم و نمره گذاری به صورت  2 ،1و صفر بود.
ضریب آلفای پرسشنامه در پژوهش سموعی( )1384با سه روش ضریب آلفای کرونباخ ،دونیمه کردن و روش زوج و فرد بررسی و به ترتیب
برابر  0/66 ،0/77و  0/73به دست آمد.
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متییر

جدول ( :)2نتایج آزمون لوین ج ت تهیین برابری واریانس ها
F
درجه آزادی 2
درجه آزادی 1

سطح مهنی داری

کمک طلبی
مقبولیت اجتماعی

0/580
0/972

1
1

58
58

0/504
0/379

طبق نتایج جدول ( )2سطح مهنیداری خطای آزمون برابری واریانسها ( )p>0/05نشان میدهد که واریانسها برابر هستند.
جدول ( :)3نتایج آزمون مهناداری تحلیل واریانس چندمتییره قضاوت اجتماعی ،کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی

مدل

گروه

نام آزمون

مقدار

اثر پیالیی
المبدا ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه خطا
اثر پیالیی
المبدا ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه خطا

0/991
0/008
132/042
132/042
0/753
0/220
3/529
3/529

F
5068/771
5068/771
5068/771
5068/771
130/149
130/149
130/149
130/149

 dfفرضیه

 dfخطا

3/000
3/000
3/000
3/000
3/000
3/000
3/000
3/000

56/000
56/000
56/000
56/000
56/000
56/000
56/000
56/000

P
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

مجذور اتا
0/991
0/991
0/991
0/991
0/753
0/753
0/753
0/753

همانطور که جدول ( )3نشان میدهد سطوح مهناداری تمام آزمونها قابلیت استفاده از تحلیل واریانس چند متییره را مجاز میشمارد.
این نتایج نشان میدهد که در گروههای مورد مطالهه حداقل از نظر یکی از متییرهای وابسته تفاوت مهنیداری وجود دارد،p< 0/01(.
 = 0/22 ،F= 130/149المبدای ویلکز) .مجذور اتا نشان میدهد که  75درصد از واریانس مربوط به اختالف بین گروهها ناشی از تاثیر
متقابل متییرهای وابسته میباشد.
جدول ( :)4نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متییره (مانوا) بر روی متییرهای قضاوت اجتماعی ،کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی
منبع
تیییر
مدل

گروه

متییر وابسته

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین مجذورات

F

P

اتا

قضاوت اجتماعی
کمک طلبی
مقبولیت اجتماعی
قضاوت اجتماعی
کمک طلبی
مقبولیت اجتماعی

49563/364
19901/125
34280/678
978/569
308/367
794/355

1
1
1
1
1
1

49563/364
19901/125
34280/678
978/569
308/367
794/355

3055/747
1060/207
2013/550
59/886
17/084
34/576

0/001
0/001
0/001
0/001
0/001
0/001

0/971
0/908
0/951
0/440
0/181
0/297

همانطور که جدول ( )4نشان میدهد قضاوت اجتماعی ،کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی در دانش آموزان با و بدون اختالل یادگیری
خاص خواندن تفاوت مهنیداری وجود دارد ( .)p< 0/01به طوری که دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خاص خواندن در هر سه متییر
قضاوت اجتماعی کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی نمرات پایینی در مقایسه با دانش آموزان بدون اختالل یادگیری خاص خواندن دریافت
کردند(.)p< 0/01

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف مقایسه قضاوت اجتماعی ،کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی در دانش آموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص
خواندن صورت گرفت .نتایج به دست آمده نشان داد که قضاوت اجتماعی در دانش آموزان با و بدون اختالل یادگیری خاص خواندن تفاوت
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قضاوت اجتماعی

1/117

1

58

0/282
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مقایسه قضاوت اجتماعی ،کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی در دانشآموزان با و بدون اختاللیادگیری خاصخواندن
… The Comparison of human judgment, help- seeking and social acceptability in students with and without
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مهنیداری وجود دارد( .)p< 0/01به طوری که دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خاص خواندن در قضاوت اجتماعی نمرات پایینی در
مقایسه با دانش آموزان بدون اختالل یادگیری خاص خواندن دریافت کردند .نتیجه به دست آمده با یافته های مطالهات مارگالیت (،)2015
فرضی و غفاری( )1396و گیالنیفر( ،)1393مسر ،)2009(1فلیچ و شتمن )2010(2همسویی داشت .در این راستا مارگالیت ( )2015در
تحقیقی نشان داد تفاوت مهناداری بین قضاوت اجتماعی و عملکرد تحصیلی در دانشآموزان دارای اختالالت یادگیری و مبتال به اختالل
رفتار وجود دارد .به طوری که دانش آموزان دارای اختالالت یادگیری نمرات پایینی در قضاوت اجتماعی و نمرات باالیی در عملکرد تحصیلی
در مقایسه با دانشآموزان مبتال به اختالل رفتار کسب نمودند .گیالنیفر( )1393نشان داد دانش آموزان دارای اختالالت یادگیری در
مقایسه با دانش آموزان عادی نمرات پایینی در قضاوت اجتماعی و نمرات باالیی در سبک یادگیری انطباق یابنده کسب نمودند .فرضی و
غفاری( )1396در نتایج مطالهه ای نشان دادند که دانش آموزان دارای اختالالت یادگیری در ادراک خود و قضاوت اجتماعی در مقایسه با
دانش آموزان عادی نمرات پایینی کسب کردند .بهالوه فلیچ و شتمن ( )2010در نتایج پژوهش خود گزارش کردند که ناتوانیهای یادگیری
سبب ایجاد مشکالتی در زمینههای هیجانی ،اجتماعی و تحصیلی برای دانشآموزان میشود.
در تبیین یافته حاضر می توان گفت که قضاوت افراد به ویژه قضاوت اجتماعی کودکان به شدت تحت تاثیر همسن و ساالن میباشد.
کودکان دارای مشکالت یادگیری همواره به نوعی از سوی دوستان و همکالسان خود مورد طرد و بهضاً تمسخر قرار میگیرند .که این عامل
میتواند موجب بدبینی و تیییر نگرش آنان به افراد دیگر جامهه شود و این عامل در قضاوت اجتماعی آنان تاثیر میگذارد .چنانکه بیشترین
کاربرد نظریه قضاوت اجتماعی در حوزه نگرشهای افراد است .مهموالً نگرشهای افراد از نظر پذیرش یا طرد نقطه نظرهای خاص از هم
متمایز است .مفروضات الگو درباره ماهیت آدمی :نوع سوم از الگوهای تیییر نگرش ،یهنی الگوهای کارکردی بر تفاوتهای فردی در ماهیت
انسان ترکیب میورزند در حالی که تاکید الگوهای دیگر در عوامل مشترک در تیییر نگرش است این الگوها بر راههایی که برطبق آن ا
نگرشهای فردی بر مبنای مفروضات و نیازهای متفاوت شکل میگیرد ،تاکید میورزد (دیجامبسی 3و همکاران.)2004 ،
یافته دیگر پژوهش این بود به طوری که دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خاص خواندن در کمک طلبی نمرات پایینی در مقایسه
با دانش آموزان بدون اختالل یادگیری خاص خواندن دریافت کردند .نتایج به دست آمده با یافته های پژوهش فکرت( ،)1397محمودیان
و همکاران( )1391و وادلینگتون و همکاران( )2010همسویی داست .نتایج مطالهه فکرت( )1397نشان داد که دانش آموزان مبتال به
ناتوانی یادگیری نمرات پایین در کمک طلبی در مقایسه با دانشآموزان بدون ناتوانیهای یادگیری خاص دریافت کردند .همچنین محمودیان
و همکاران( )1391در تحقیقی نشان دادند در رفتارهای اجتناب از کمک طلبی ،دانش آموزان دارای اختالل ریاضی در مقایسه با دانشآموزان
عادی میانگین باالتری داشتند .وادلینگتون و همکاران( )2010در نتایج مطالهه خود بیان کردند که میزان کمک برای دانشآموزان دارای
ناتوانی در ریاضی به مراتب بیشتر از دانش آموزان عادی می باشد.
یک تبیین برای این یافته ،ممکن است کفایت شناختی ادراک شدهی پایین آن ها باشد .به دلیل شکست های تحصیلی پی در پی،
ممکن است آن ها به این باور برسند که م م نیست چقدر سخت بکوشند ،به هر حال شکست خواهند خورد .در واقع درماندگی آموخته
شده ایجاد می شود :دانش آموزان براسا تجربهی گذشته یاد میگیرند که در هر موقهیت جدید ،انتظار شکست داشته باشند .این
درماندگی تالش آن ها را برای حل مسئله کاهش میدهد .از طرفی ،دانشآموزان دارای اختالل یادگیری تنگاتنگ با مشکالت شناختی،
در فراشناخت نیز مشکالتی دارند که زمینه را برای غفلت آن ها برای استفاده از راهبردها فراهم می کند .در واقع می توان گفت چنین
دانش آموزانی ،آموزندگانی غیرفهال هستند که راهبردی برای حمله به مشکالت یادگیری ندارند .بنابراین این ویژگی ممکن است از توانایی
های فراشناختی آنان ناشی شود .زیرا م ارت های فراشناختی موجب می شود که فرد بتواند بر عملکرد خود نظارت و ارزیابی بیشتری
داشته باشد و با ارزیابی ،انتخاب و به کارگیری راهبرد مناسب به یادگیری و پیشرفت باالتری نائل شود .کمک طلبی به عنوان یک راهبرد
یادگیری که نقش م می در ب بود عملکرد دانش آموزان دارد ،نیاز به توجه بیشتری از سوی مهلمان دارد .براسا مفاهیم نظریهی
ویگوتسگی ،کمک طلبی و پر و جو از فرد توانمندتر به دانش آموز کمک می کند تا در حوزه تقریبی رشد پیشرفت کند .حوزهی تقریبی
رشد فاصله ای است میان سطح فهلی رشد که از طریق توانایی حل مسئله مستقل کودک تهیین می شود با پتانسیل رشد که از طریق
حل مسئله با راهنمایی و همکاری یک بزرگ سال یا کودک توانمندتر از خود مشخص میگردد(ویگوتسگی.)1978 ،4
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بهالوه یافته دیگر پژوهش نشان داد که دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خاص خواندن در مقولیت اجتماعی نمرات پایینی در
مقایسه با دانش آموزان بدون اختالل یادگیری خاص خواندن دریافت کردند .نتایج به دست آمده با یافته های پژوهش والکر 1و
همکاران( ،)2017پورعبدل و همکاران( ،)1394زاهد و همکاران( )1391و ابوالقاسمی و همکاران( )1390همخوانی داشت .در این خصوص
نتایج مطالهه ابولقاسمی و همکاران( )1390نشان داد که دانش آموزان دارای اختالل یادگیری در مقایسه با دانش آموزان بدون اختالل
یادگیری نمرات کمتری در شایستگی اجتماعی کسب کردند .زاهد و همکاران( )1391نشان دادند که بین دو گروه از دانش آموزان با و
بدون اختالل یادگیری در سازگاری اجتماعی /هیجانی وخودتنظیمی تفاوت مهناداری وجود دارد .پورعبدل و همکاران( )1394در مطالهه
ای نشان دادند که نارسایی شناختی و نارسایی هیجانی در دانش آموزان دارای اختالل یادگیری خاص بیش تر از دانش آموزان عادی است.
در تبیین این یافته پژوهش حاضر می توان گفت ،وقوع رویدادهای تنیدگی زا و شکست های متوالی و مکرر در دانش آموزان مبتال به
ناتوانی های یادگیری در شکل گیری رفتارهای همراه با درون گرایی و گوشه گیری (مارتورل و تسکانیکو  )2008 ،2و همچنین در
هیجانات و خلق منفی ،از جمله غمگینی ،ناامیدی  ،افسردگی و بد خلقی این دانش آموزان که تا حدودی نتیجه عدم موفقیت تحصیلی و
اجتماعی آن هاست ،نقش دارد .به همین دلیل مشکل کنترل رفتارهای منفی بسیاری از دانشآموزان با ناتوانیهای یادگیری نسبت به
دانشآموزان عادی که این مشکالت را از خود بروز میدهند ،سختتر است(هاالهان 3و همکاران)2011 ،؛ که این عامل می تواند بر پذیرش
و مقبولیت اجتماعی آنان از سوی دوستان و سایر همکالسیان تاثیر گذارد .همچنین در تبیین احتمالی دیگر قابل بیان است که دانش
آموزان دارای اختالل یادگیری در حوزه شناختی -اجتماعی دارای نقص بوده و ممکن است احساسات و هیجان های دیگران را سوء تهبیر
کنند .دانش آموزان ناتوان در یادگیری گاهی به گونه ای عمل میکنند که گویا نسبت به تأثیر رفتار خود بر همتایان آگاه نیستند(شکوهی
یکتا و پرند .) 1385 ،بنابرانی ممکن است خود این دانش آموزان با دیگران ارتباط کمتری برقرار کنند و این عامل تاثیر مستقیم بر میزان
پذیرش و مقبولیت اجتماعی آنان دارد.
این پژوهش با محدودیت های نظیر عدم کنترل ویژگی های فردی /اجتماعی دو گروه مورد مطالهه و ب ره گیری از روش نمونه گیری
دردستر بود .براین اسا پیشن اد می شود که در مطالهات آتی این محدودیت ها از سوی پژوهشگران مورد توجه قرار گیرد.

۷۲
 کمک طلبی و مقبولیت اجتماعی در دانشآموزان با و بدون اختاللیادگیری خاصخواندن،مقایسه قضاوت اجتماعی
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The Comparison of human judgment, help- seeking and social acceptability in students with and without …
 پایاننامه کارشناسی. کمک طلبی و خودادراکی در دانشآموزان با و بدون ناتوانی های یادگیری خاص، مقایسه تنظیم هیجانی.)1397(. ژ،فکرت بیله سوار
. دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیله سوار،ارشد روانشناسی عمومی
 دانشکده. پایاننامه کارشناسی ارشد، نقش باورهای انگیزشی در رفتارکمک طلبی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم.)1377( . ع،قدم پور
.روان شناسی و علوم تربیتی
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