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اثربخشى آموزش مهارت های خودنظارتى  توجه بر افزايش توجه
در دانش آموزان با مشکالت خواندن
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چکیده

زمینه: با وجود این که خواندن به عنوان یکی از عمده ترین روش های کسب معلومات و دانش و اساسی ترین ابزار یادگیری دانش آموزان 

است، واقعیت های موجود در جامعه نشان دهنده  توانایی پایین دانش آموزان ایرانی در این مهارت است. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی 
آموزش مهارت های خودنظارتی توجه بر افزایش توجه در دانش آموزان با مشکالت خواندن بود.

روش این پژوهش آزمایشی از نوع تک آزمودنی با چند خط پایه بود. جامعه آماری، دانش آموزان پسر پایه سوم بود که در سال  روش: 

تحصیلی 91-1390 با مشکالت خواندن به مرکز مشکالت یادگیری کوشا، شهر بابل مراجعه کردند و از بین شرکت کنندگان، 3دانش آموز با 
از  به منظور جمع آوری داده ها  پیگیری( مورد مطالعه قرار گرفتند.  پایه، درمان و  به صورت موردی در چندین مرحله )خط  مشکالت خواندن 
آزمون هوش کودکان وکسلر و آزمون نارساخوانی )کرمی نوری و مرادی، 1387( استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها نیز به وسیله تحلیل دیداری 

و محاسبه اندازه اثر انجام شد. 
یافته ها: تحلیل داده ها، فرضیه های پژوهش را تایید کردند و نشان دادند که آموزش خودنظارتی توجه بر افزایش توجه در دانش آموزان با 

مشکالت خواندن موثر بوده و در طول زمان نیز پایدار است. 
نتیجه گیری: با توجه به نتایج فوق می توان بیان کرد آموزش توجه همانند سایر مهارت های زیربنایی یادگیری می تواند رویکرد موثری در 

درمان مشکالت خواندن داشته باشد. 
واژه های کلیدی: خودنظارتی، توجه، دانش آموزان، مشکالت خواندن

* Email: f.hassan41@yahoo.com

مقدمه
دانش آم��وزان ب��ا ناتوان��ی یادگی��ری ممکن اس��ت 
دامن��ه  بس��یاری از مش��کالت یادگی��ری و مهارت های 
عملکرد تحصیلی را در محیط کالس��ی تجربه کنند)1(. 
ناتوانی های یادگیری را در 3حیطه ناتوانی های یادگیری 
عصب  روان ش��ناختی و تحولی1، ناتوانی ه��ای یادگیری 
تحصیل��ی و ناتوانی های اجتماعی طبقه بن��دی کرده اند. 
آن ه��ا ناتوانی ه��ای یادگی��ری عصب  روان ش��ناختی و 
تحولی را ش��امل اختالل های زیست شناختی و ژنتیک، 
ادراکی–حرکت��ی، پردازش بینایی، پردازش ش��نوایی، 
1. Neuropsychological/Developmental Learning Disability

حافظه و اختالل های توجه می دانند و معتقدند که به طور 
عمده در دوره پیش  از  دبستان رخ می دهد، همچنین تاکید 
می کنند اگر ناتوانی های یادگیری عصب روان شناختی و 
تحولی پیش  از  دبس��تان به موقع شناسایی و درمان نشوند، 
به ناتوانی ه��ای یادگی��ری تحصیلی )مش��کل خواندن، 
نوش��تن و ریاضی( در دبستان تبدیل می شوند و این 2 نیز 
می توانند به صورت ناتوانی ه��ای اجتماعی )خودپنداره 
و اعتمادبه نف��س پایی��ن، انگی��زه و عالقه  پایی��ن و رفتار 
مقابله ای( خود را نش��ان   دهند. یادگیری خواندن فرآیند 
پیچیده ای اس��ت که به طور تقریبی از زمان تولد ش��روع 
می ش��ود. خواندن مانن��د صحبت کردن تا ح��د زیادی 
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بستگی به آموزش های غیر رسمی  دارد که پیش از دبستان 
به کودکان داده می شود. اما این فرآیند به قدری ظریف 
توسط والدین به کودک داده و گرفته می شود که تقریبا 
غیرمشهود است. راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های 
روان��ی، ناتوانی ه��ای یادگیری را در 4طبقه تش��خیصی 
گنجانده بود: ناتوانی خواندن، ریاضی، بیان نوش��تاری و 
یادگیری نامش��خص)2(. کودکان با مش��کالت خواندن 
در بیش��تر مواقع از هوش عادی برخوردارند، نمی توانند 
پیش��رفت تحصیلی مطلوبی داش��ته باش��ند و با سختی به 
تحصی��ل ادامه می دهن��د یا ترک تحصی��ل می کنند)3(. 
مش��کالت خواندن از مهم ترین مس��ایل دانش آموزان با 
ناتوانی یادگیری محس��وب می ش��ود. این مش��کالت به 
خواندن و نوش��تن محدود نمی شود و مهارت هایی مانند 
هجی کردن، دس��ت خط، یاداش��ت برداری و نوش��تن را 
نیز دربرمی گی��رد)4(. برخی از پژوهش��گران نظیر وافن 
و هم��کاران)5(، بر این باور هس��تند که حدود 90درصد 
کودکان با ناتوانی یادگیری به گونه ای در زمینه خواندن 
با مش��کل مواجه هستند. در راهنمای تشخیصی و آماری 
اختالل ه��ای روانی)6( بیان ش��ده بود به ط��ور تقریبی از 
هر 5مورد ناتوانی یادگی��ری، 4مورد آن فقط ناتوانی در 
خواندن یا ترکیب این اختالل ب��ا ناتوانایی در ریاضیات 
یا ناتوانی در بیان نوش��تاری دارند و شیوع این اختالل در 
پسران 3 تا 4 برابر بیشتر از دختران است. کودکانی که در 
یادگیری خواندن مش��کل دارند به طور معمول نسبت به 
شایستگی خود دیدی منفی پیدا می کنند و در بزرگسالی 
به طور مداوم نس��بت به خودارزشمندی ش��ان در رابطه با 

مشکالتی که در خواندن دارند، نگرانند )7 و 8(.
توج��ه، یکی از عوام��ل موثر در فرآین��د یادگیری 
و خواندن اس��ت. توانایی توجه این امکان را به انس��ان 
می ده��د ک��ه بتوان��د ورود محرک های مختل��ف را به 
صحنه هوش��یار ذهن کنترل کند و از میان محرک های 
گوناگون فقط تعداد مع��دودی از آن ها را برگزیند. از 
آن جایی که محرک های فراوانی کودکان را در کالس 
درس بمب��اران می کنن��د، برای مش��اهده گر غیرممکن 
اس��ت بداند که کدام ی��ک از این محرک ه��ا، فراوان 
مورد توجه کودک قرار گرفته است. بنابراین مشاهده و 

یادداش��ت کردن رفتارهای توجهی مشخص، بسیار مهم 
اس��ت)9 و 10(. کودکان بی توجه نمی توانند ذهن خود 
را برای م��دت زیادی روی یک چی��ز متمرکز کنند و 
فقط پس از گذشت چند دقیقه از یک تکلیف، احساس 
خس��تگی می کنند. آن ها وقت��ی از کاری لذت ببرند و 
واقعا آن را دوس��ت داشته باشند، هیچ مشکلی در توجه 
ندارند. توجه آگاهانه به س��ازماندهی، تکمیل تکالیف 
و یادگیری مطلب جدید برای آن ها مش��کل است)11(. 
مش��ق ش��ب به ویژه برای این کودکان، کار دش��واری 
اس��ت. آن ها فراموش می کنند تکالیف خ��ود را انجام 

دهند یا آن را در مدرسه جا می گذارند. 
س��رانجام تکلیفی هم که انجام می دهند، پر از اشتباه 
است و بارها پاک و تصحیح می شود. این دانش آموزان 
اغل��ب کس��ل، بی حوصل��ه ی��ا ش��ل ووارفته ب��ه نظ��ر 
می رسند)12(. بسیاری از پژوهشگران به طرح برنامه های 
آموزشی مختلفی برای آموزش راهبردهای فراشناختی 
که مس��تلزم توجه به درک مطلب خواندنی موثر است، 
پرداخته ان��د. خود نظارت��ی که یک��ی از موثرترین فنون 
خودکنترلی رفتار اس��ت، در ابتدا توسط روان شناسان به 
عنوان یک وس��یله ارزیابی اس��تفاده می شد و به کمک 
آن بیماران احساسات و رفتار های خود را به درمانگران 
گزارش می کردند و از این طریق اثربخشی مداخله های 
یافته ها  قرار می گرفت)13(.  روان شناختی موردارزیابی 
حاک��ی از این اس��ت ک��ه خودنظارت��ی دانش آموزان 
در محی��ط کالس منج��ر ب��ه افزایش رفتار مناس��ب و 
کاهش رفتارهای نامناس��ب در آن ها می شود. در همین 
راس��تا، پژوهش ها نش��ان می دهند خود نظارتی در انجام 
رفتارهای مناس��ب با پیشرفت تحصیلی و دقت و تمرکز 
رابط��ه دارد)14 و 15(. خود نظارتی توجه به عنوان یکی 
از فنونی است که در زمینه های تحصیلی و غیرتحصیلی 
کاربرد بس��یار دارد)16( و به عنوان یکی از راهبردهای 
موث��ر در اص��الح رفتاره��ای مربوط ب��ه بی توجهی در 
دانش آموزان دارای اختالل کم توجهی ش��ناخته ش��ده 
اس��ت که این راهبرد به دانش آموزان کمک می کند بر 
عملکردش��ان در مورد یک رفتار مشخص یا دسته ای از 

رفتارها، نظارت و آن ها را ثبت کنند)17(.
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ب��ه طور کلی می توان بیان ک��رد خود نظارتی  توجه، 
منجر ب��ه بهبود عملک��رد دانش آموزان دارای مش��کل 
توج��ه می ش��ود. در تایی��د این موض��وع، گودمن)18( 
در پژوهش��ی اس��تفاده از خودنظارتی در افزایش توجه 
ب��ه تکلی��ف و دقت تحصیل��ی را در 2ک��ودک دارای 
اختالل طیف اتیسم در 2کالس مستقل بررسی کرد. هر 
2دانش آم��وز خودنظارتی را در فنون زبانی و ریاضیات 
با س��نجش توجه به تکلیف و دقت تحصیلی به صورت 
همزمان شروع کردند. نتایج نشان داد شیوه  خودنظارتی 
برای ه��ر 2 دانش آموز موثر ب��وده و باعث افزایش در 
توجه ب��ه تکلیف و دقت تحصیلی آن ها ش��د. همچنین 
هریس و همکاران)19( تاثیر 2نوع مختلف خودنظارتی 
یعنی خودنظارتی  توجه و عملکردی را روی رفتارهای 
مطل��وب و هجی کردن 6دانش آم��وز ابتدایی با اختالل 
کم توجهی- بیش فعالی در مدارس عادی بررسی کردند 
که هر 2راهب��رد  خودنظارتی  توج��ه و عملکردی تاثیر 
مثبتی ب��ر رفتارهای مطلوب و هجی کردن دانش آموزان 
داش��ت. همان طور ک��ه مالحظه می ش��ود خود نظارتی  
توجه، منج��ر به بهب��ود عملکرد دانش آم��وزان دارای 
مش��کل توجه می ش��ود اما بیش��تر پژوهش ه��ا در مورد 
دانش آم��وزان با اختالل کم توجه��ی- بیش فعالی انجام 
شده است. این در حالی اس��ت که بین دانش آموزان با 
اختالل کم توجهی- بیش فعالی و دانش آموزان با ناتوانی 
یادگیری تفاوت بس��یاری وج��ود دارد. از این رو هدف 
این پژوهش بررس��ی اثربخش��ی آم��وزش مهارت های 
خودنظارتی توجه ب��ر افزایش توجه در دانش آموزان با 

مشکالت خواندن ب���ود.  

روش بررسی
 روش پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح تک آزمودنی 
از نوع طرح چند خط پایه با آزمودنی های مختلف بود. 
جامعه آماری، دانش آموزان پسر پایه سوم بودند که در 
س��ال تحصیلی 91-1390 با مشکالت خواندن به مرکز 
ناتوانی های یادگیری کوش��ا، شهر بابل مراجعه کردند. 
دانش آموزان ش��رکت کننده 3نفر بودند که دامنه سنی 
9 س��ال و 6 ماه تا 9 س��ال و 10 ماه داش��تند و از مرکز 

ناتوانی های یادگیری کوش��ا انتخاب ش��دند. از مربیان 
مرکز کوش��ا خواس��ته ش��د دانش آموزان با مشکالت 
خواندن را که ش��رایط ورود به پژوهش )مشکل توجه( 
را داشتند، معرفی کنند. از بین دانش آموزان معرفی شده 
3نفر به ش��رح زیر انتخاب ش��دند. 3آزمودنی به ترتیب 
ب��ه نام های آرش، عرفان و مه��ران بودند1 که رفتارهای 
بی توجه��ی آن ها به صورت نمودار مش��خص ش��د. در 
مورد آزمودنی نخس��ت )آرش( باید گفت: در پرونده 
بهداش��تی و شناس��نامه س��المت او هیچ گونه اختالل و 
بیماری گزارش نش��ده، کلمات را بریده بریده و با وقفه 
می خوان��د و با آهس��ته خواندن زمان زی��ادی را صرف 
می کن��د و در دیکت��ه، در قس��مت های حافظه دیداری 
اش��کاالتی دارد و دندانه و نقطه را در بعضی از کلمات 

جا می گذارد.
ب��ه طور مداوم معلم به او گوش��زد می کند که توجه 
ک��رده یا تکالیف خواسته ش��ده را تکمیل کند. مادرش 
نی��ز در توصی��ف ویژگي هاي رفت��اری فرزندش چنین 
بی��ان  کرد که پس��رم هیچ برنام��ه اي ب��راي خوابیدن و 
بیدارشدن ندارد. هر ش��ب یا بعدازظهر موقع استراحت 
والدین باید با س��روصدا و ناراحت��ي او را بخوابانیم، تا 
آخرین لحظ��ه پاي تلویزیون مي نش��یند و اگر اعتراض 
ما نباش��د تا ساعت یک و حتي 2 ش��ب همه برنامه هاي 
تلویزیون��ي را مي خواه��د ببین��د. در م��ورد آزمودنی 
دوم )عرف��ان(: مادر در دوران بارداری س��ابقه تصادف 
داش��ته و آزمودنی مرحله س��ینه خیز رفتن را طی نکرده 
اس��ت. در دوران کودکی زی��اد گریه می کرد و خواب 
اندکی داش��ت. عرف��ان هر روز در کنار م��ادر به انجام 
تکالیف مدرس��ه می پ��ردازد. مادر عرف��ان در توصیف 
ویژگي هاي رفتاري فرزندش چنین بیان مي کند که بعد 
از ناه��ار، عرفان حدود یک س��اعت کارتون مي بیند و 
بعد مي خوابد. س��اعت 4 از خواب بیدار مي ش��ود و بعد 
از خوردن چاي ش��روع به درس خواندن مي کند، البته 
من باید در کنارش باش��م. بیش��تر کارتون هاي هیجاني 
را تماش��ا مي کند و با همس��االنش بازي هاي حرکتي و 
دویدني را انجام مي ده��د یا با هم مي جنگند، در درس 
دیکته نم��رات خوبی می گیرد ام��ا در خواندن ضعیف 

1. اسامی آزمودنی ها واقعی نیست
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اس��ت، هنگام انج��ام تکلیف دس��تپاچه می ش��ود و از 
دوس��تانش کمک می گیرد، در نوشته  هایش جاگذاری 
زیاد دیده می ش��ود اما موقعی که معلم در کنارش قرار 
می گیرد، تکالیف را درس��ت انجام می دهد. در پرونده 
بهداشتی و شناسنامه سالمت او بیماری خاصی مشاهده 
نش��د. آزمودنی س��وم )مهران( در کالس درس پسري 
محبوب بین همکالس��ي هایش اس��ت. در موقع درس، 
جواب هاي درس��ت و غلط دادن مهران باعث مي ش��ود 
معلم از او بخواهد تا وقتي که ازش نخواسته، نظر ندهد. 
در خواندن، به ص��ورت حرف به حرف و هجاخواني و 
با زمان طوالني ب��ه کار خودش ادامه مي دهد، وقتي در 
مورد موضوع خوانده ش��ده یا درس داده شده ارزشیابي 
مي شود، نمي تواند درست پاسخ دهد و بیشتر به صورت 
ناقص جواب مي دهد، در خواندن فارس��ي نیز برخي از 
خطوط آن را جا مي اندازد و به طور معمول با وس��ایلي 
خود را مشغول مي کند. در پرونده بهداشتی و شناسنامه 

سالمت مهران بیماری ویژه ای مشاهده نشد.
م��ادر مهران در توصیف ویژگ��ي رفتاري فرزندش 
چنین بیان مي کند، مهران در منزل پس��ر خوبي اس��ت. 
از مدرس��ه ک��ه می آید، س��روقت کارهاي مدرس��ه را 
انجام مي ده��د، نمازش را مي خواند و وس��ایل خود را 
س��ر جایش قرار مي دهد. به طور معم��ول به کارتون و 
فیلم ه��اي خانوادگي عالقه دارد. صبح ها س��اعت 6 از 
خواب بیدار مي شود، اول نمازش را مي خواند و اندکي 
بعد به درس هایش مي رس��د، س��پس لباس مدرس��ه را 
مي پوشد، صبحانه مي خورد و بعد از تشکرکردن راهي 
مدرس��ه مي ش��ود. مهران در حال حاضر با اسباب بازي 
ب��ازی نمي کن��د و گاهي اوق��ات با تن��دي و عصبانیت 

صحبت مي کند. 
اب�زار پژوهش: در این پژوهش برای سنجش متغیرها 

از پرسش نامه های زیر استفاده شد: 
1(پرس��ش نامه کم توجهی جردن )ویژه معلم(: برای 
سنجش کم توجهی از معلم خواستیم دانش آموزان را از 
لحاظ توجه مورد ارزیابی قرار دهد. این آزمون توس��ط 
جردن تدوین شد)20(. ضریب آلفای کرونباخ برای فرم 
معل��م روی 30نفر از دانش آم��وزان مبتالبه  کم توجهی 

0/94 گزارش ش��ده اس��ت. آزمون یادش��ده شامل 19 
س��وال است که به صورت 4گزینه ای تدوین شده است. 
آزمودن��ی در هر مورد از س��وال ها می توان��د از صفر تا 

3نمره بگیرد و بیشترین نمره از کل آزمون 57 است.
2( مقیاس هوش کودکان وکسلر- بازنگری شده: این 
مقیاس دارای 12خرده آزم��ون، 6 خرده آزمون کالمی 
ش��امل اطالعات، شباهت ها، حس��اب، واژه ها، ادراک، 
حافظ��ه ارق��ام و 6 خرده آزم��ون عملی ش��امل تکمیل 
تصاوی��ر، ترتیب تصاوی��ر، مکعب ها، تنظی��م قطعات، 
تطبیق عالیم و مازهاست که از این تعداد 2 خرده آزمون 
مازها و حافظه ارقام جنب��ه ذخیره ای دارند)21(. هدف 
از اج��رای این آزم��ون در پژوهش حاض��ر، اطمینان از 
عادی ب��ودن هوش بهر آزمودنی ها و تش��خیص افتراقی 
کم توانی ذهنی از مشکل خواندن بود. این آزمون توسط 
شهیم به منظور س��نجش هوش کودکان 6 تا 13 ساله و 
برای اس��تفاده در شهر شیراز ترجمه، انطباق و با استفاده 
از یک نمونه هنجاریابی شد. پایایی دوباره سنجی آزمون 
0/44 تا 0/94 )میانه 0/73( و پایایی 2نیمه کردن آن 0/42 
تا 0/98 )میانه 0/69( گزارش شده است. روایی همزمان 
آن با استفاده از همبستگی نمرات با نمرات بخش عملی 
مقیاس وکس��لر برای کودکان پیش دبس��تانی 0/74 بود. 
ضریب همبس��تگی هوش بهرهای کالمی، عملی و کل 
معدل تحصیلی به ترتیب 0/52، 0/40 و 0/53 اس��ت که 

در سطح )0/001( معنادار بوده است)21(. 
3( آزمون خواندن و نارساخوانی: به منظور شناسایی 
دانش آموزان با مش��کالت خوان��دن از آزمون خواندن 
و نارس��اخوانی )22( که ش��امل 10خرده آزمون است، 
اس��تفاده ش��د که عبارتند از خواندن کلم��ات، زنجیره 
کلمات، آزمون قافیه، نام بردن تصاویر، درک خواندن، 
درک کلمات، ح��ذف آواها، خوان��دن کلمات بدون 
معنی و آزمون نشانه های مقوله. میانگین این آزمون 100 
و انح��راف معیار آن 15 اس��ت، دانش آموزانی که 1/5 
انح��راف معیار پایین تر از میانگین آزمون عمل کنند، به 
عنوان نمونه انتخاب می شوند. اعتبار این آزمون با روش 

آلفای کرونباخ 0/83 گزارش شده است.
4( بس��ته آموزش��ی خودنظارتی توجه و شیوه اجرا: 
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این بس��ته آموزش��ی توس��ط هاالهان و هاتس��ون)23( 
طراحی شده و اثربخشی آن برای موقعیت های مختلف 
آزمایشی و غیرآزمایش��ی و برای افراد سنین مختلف و 
دارای اختالل های ویژه از قبیل کم توجهی، بیش فعالی، 
کم توان ذهنی و ناتوانی های یادگیری نش��ان داده ش��ده 

است.
ابزاره��ای الزم ب��رای خودنظارت��ی  توج��ه: ن��وار 
خودبازبینی رفتار )این نوار کاس��ت 30 دقیقه ای اس��ت 
که در آن بیپ ها با فواصل نامنظم ضبط ش��ده اس��ت(، 
کارت ه��ای یادداش��ت خودبازبینی رفت��ار )این کارت 
حاوی س��وال آیا من توجه می کردم؟ است که در یک 
ج��دول 40ردیف در 2س��تون بله و خیر ثبت می ش��د(. 
تکلیف خودبازبینی رفتار )انجام ندادن رفتارها ی هدف 
از قبیل صحبت کردن با همکالس��ی موقع درس، بازی 
کردن با لوازم التحریر و وسایل دیگر موقع درس،گوش 
ندادن به تکالیف معلم، بدون اجازه بلند ش��دن و بدون 

اجازه صحبت کردن(.
روش اج�را: آموزش خودنظارتی توجه در 4مرحله 

به شرح زیر انجام شد:
مرحل��ه نخس��ت: معرف��ی خودبازبینی رفت��ار برای 
دانش آم��وز )20 تا 15 دقیقه جلس��ه نخس��ت(. طی این 
جلس��ه، درمانگ��ر، روش خودبازبین��ی رفت��ار را برای 
دانش آم��وز توضیح می دهد تا نس��بت ب��ه کارهایی که 

می کند، آگاهی داشته باشد. 
توس��ط  خودبازبین��ی  روش  م��رور  دوم:  مرحل��ه 
دانش آموز، در آغاز این جلسه درمانگر نخست تعاریف 
رفتار توجه کردن و  نک��ردن را برای کودک یادآوری 
می ک��رد و برای هر ک��دام مثال هایی می زد، س��پس از 
کودک خواس��ته می ش��د تا روش ثبت رفت��ار خود را 
توضیح دهد و بگوید که وقتی صدای بیپ را می شنود، 
چه باید بکن��د و در صورت لزوم پس خوراند اصالحی 
ارایه و اش��کاالت برطرف می ش��د. ای��ن مرحله پس از 
آگاهی یافتن دانش آموز از انجام کار، در 6 جلسه ثبت 

شد. 
کارت  ی��ا  ن��وار  برداش��تن  روش  س��وم:  مرحل��ه 
خودبازبینی بود. به این منظور بعد از گذش��ت 6 جلس��ه 

درمانگر مالحظه کرد رفتار توجه  کردن به س��طح قابل 
قبولی رس��یده و رفتار بی توجهی کاهش یافته است، به 
همین دلیل کم کم کودک را از اتکا به چیزهای بیرونی 
مه��ار رفت��ار )ن��وار و کارت( آزاد ک��رد. در واقع ابتدا 
کارت را در جلسه 7 و 8 برداشتیم اما نوار وجود داشت 
و دانش آموز با شنیدن بیپ از خودش سوال می کرد که 
آیا من توجه دارم؟ اگر پاسخ بلی بود، می گفت آفرین 
به خودم که کارم را درس��ت انجام دادم و اگر پاسخ نه 
بود به خود می گفت می توانم توجهم را بیش��تر کنم. در 
جلس��ه 9 نوار هم از گوش گرفته ش��د و با دیدن نوار و 

کاست جلوی میز از خودش سوال می کرد.
مرحله چهارم: برداشتن نوار و کارت. در این مرحله 
درمانگر کودک را از اتکا به هر 2 مولفه )نوار و کارت 
خودبازبینی( آزاد می کرد. این عمل در جلسه 10صورت 
گرفت و دانش آموز هر موقع سوال به ذهنش می رسید، 
از خود می پرسید. اگر جواب بله بود، به خود می گفت 
کارم بس��یار عال��ی بود و اگر جواب خی��ر بود، به خود 

می گفت من باید خوب توجه کنم. 
مالحظ�ات اخالق�ی: در پژوه��ش حاض��ر، س��عی 
بر این ش��د ت��ا پاس��خ ها و اطالعات حاص��ل از اجرای 
پرس��ش نامه ها محرمانه تلقی ش��ود و فقط برای مقاصد 

پژوهشی مورداستفاده قرار گیرد. 
روش تحلی�ل داده ه�ا: روش ه��ای آم��اری در این 
پژوهش، هم برمبنای میانگین عملکردی آزمودنی و هم 
عملکرد آن ها در تک تک جلس��ات خط پایه، مداخله 
و پیگی��ری انجام ش��د که ب��ه صورت تحلی��ل دیداری 

موردبررسی قرار گرفت. 
روش دیگری که برای تحلیل داده ها اس��تفاده شد، 
محاس��به اندازه اثر بود. روش ان��دازه اثر به طور معمول 
مکمل تحلیل دیداری اس��ت. هنگامی که از طرح چند 
خط پایه ای اس��تفاده می شود اندازه اثر بسته به نوع طرح 
ب��رای هر آزمودن��ی، هر رفتار یا موقعیت باید محاس��به 

شود. 
در پژوه��ش حاضر ش��اخص اندازه اث��ر به 2روش 
درصد داده های غیرهمپوش و تفاوت استاندارد میانگین 

برای هر آزمودنی محاسبه شد.
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یافته ها 
در زیر نمودارهای عملک��رد آرش، عرفان و مهران 
آورده شده است. همان طور که نمودارها نشان می دهند 

رفتارهای مشکالت توجه در دوره مداخله برای آرش، 
عرف��ان و رضا کاهش معن��اداری یافته و این کاهش در 

نمودارها خود را نشان داده است. 

نمودار 1. تعداد رفتار بی توجهی هر آزمودنی در شرایط خط پایه، مداخله و پیگیری
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آزمودنی در شرایط مداخله نس��بت به شرایط خط پایه 
18/34 نمره کاهش داش��ته )نم��ودار 1 و جدول 1( که 
این امر بیانگر تاثیر خود نظارت��ی توجه بر کاهش رفتار 

بی توجهی و تایید سوال پژوهش است.
نتایج تحلیل دیداری نمودار 1 نش��ان داد طی شرایط 
مداخله آموزش��ی نس��بت به ش��رایط خط پایه در شیب 
منحنی، عملکرد هر 3آزمودنی تغییر محسوسی به وجود 
آمده، به طوری ک��ه الگوی داده های هر 3آزمودنی در 
ش��رایط مداخله آموزشی شیبی نزولی پیدا کرده، به این 
معن��ا که مداخل��ه بی توجهی هر 3آزمودن��ی را کاهش 
داده است. این تغییر محسوس در سطح داده ها برای هر 

3آزمودنی قابل توجه و محسوس است. 
میانگین بی توجه��ی آرش در مرحل��ه پیگیری برابر 
22/17، عرفان برابر 13/67 و مهران برابر 9/17 اس��ت که 
ای��ن امر حاکی از افزایش میانگین رفتار این آزمودنی در 
مرحله پیگیری نسبت به مرحله مداخله در رفتار بی توجهی 
است. نتایج تحلیل دیداری نمودار 1 نشان می دهد سطح 
عملک��رد بی توجهی هیچ ی��ک از آزمودنی ها در مرحله 
پیگی��ری که ب��ه فاصله زمانی ی��ک ماه بع��د از مداخله 
صورت گرفته، نسبت به مرحله مداخله آموزشی افزایش 
زیادی نداش��ته اس��ت و از خط پایه پایین تر ق��رار دارد. 
بنابراین می توان نتیجه گرفت مداخله در طول زمان برای 

هر 3آزمودنی پایدار مانده است.
نتای��ج محاس��به اندازه اثر ب��ه روش درص��د داده های 
غیرهمپوش نشان می دهد این شاخص برای تمام آزمودنی ها 
برابر با 100درصد است )جدول 1-2(. یعنی آزمودنی ها در 

در ش��رایط خط پایه میانگی��ن رفتارهای بی توجهی 
آرش برابر با 35/83 )با دامنه41/97-29/69( بود اما در 
شرایط مداخله آزمایشی که شامل 10جلسه مداخله بود، 
این میانگین به 14/83 )ب��ا دامنه 19/99-9/67( کاهش 
یافته اس��ت. ای��ن امر نش��ان دهنده کاه��ش 21 نمره ای 
میانگین رفتار بی توجهی در ش��رایط مداخله نس��بت به 
خط پایه اس��ت ک��ه بیانگر تاثیر آم��وزش خود نظارتی 

توجه بر رفتار بی توجهی است.
تحلی��ل دی��داری نمودار 1 نش��ان می دهد به محض 
ش��روع مداخله آموزش��ی تغییر محسوس��ی در س��طح 
منحن��ی عملکرد آرش رخ داده اس��ت. توجه به جهت 
و مسیر کلی منحنی عملکرد این آزمودنی و مقایسه آن 
در شرایط خط پایه و مداخله، وجود تغییر محسوس در 
شیب منحنی را که حالت کاهشی دارد نیز تایید می کند. 
بنابرای��ن، برنامه مداخله موجب کاهش رفتار بی توجهی 

در این آزمودنی شده است.
در ش��رایط خط پایه میانگین رفتار بی توجهی عرفان 
برابر با 27 )با دامنه 81/ 30 الی23/18( است اما در شرایط 
مداخله آزمایش��ی که شامل 10جلس��ه مداخله بود، این 
میانگین به 10/67 )ب��ا دامنه 13/76-5/78( کاهش یافته، 
یعنی میانگین بی توجهی این آزمودنی در شرایط مداخله 

نسبت به خط پایه 16/33 نمره کاهش داشته است. 
در ش��رایط خط پایه میانگین بی توجهی مهران برابر 
با 29/17 )با دامنه 31/94-26/40( اس��ت اما در شرایط 
مداخله که شامل 10جلسه بود، این میانگین به 10/83 )با 
دامن��ه 16/74-4/92( کاهش یافته، بنابراین میانگین این 

جدول 1 میانگین و دامنه رفتار بی توجهی در شرایط خط پایه، مداخله و پیگیری

پیگیریمداخلهخط پایهمیانگین و دامنهآزمودنی

آرش
83/3514/8322/17میانگین

25/94-19/9918/39-41/979/67-29/69دامنه

عرفان
2710/6713/67میانگین

16/29-13/7611/04-30/815/78-23/18دامنه

مهران
29/1710/839/17میانگین

10/97-16/747/36-31/944/92-26/40دامنه
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تمامی جلسات، مداخله بی توجهی کمتری نسبت به شرایط 
خط پایه خود داشته اند. روش درصد داده های غیرهمپوش 
نش��ان دهنده نسبت داده هایی اس��ت که در مرحله مداخله 
نس��بت به پایین ترین نقطه خط پایه، کاهش داشته اند)24(. 
نتایج محاسبه اندازه اثر به روش تفاوت استاندارد میانگین 

نشان می دهد این شاخص برای آرش در رفتار بی توجهی 
برابر با 4/27 است )جدول 1-2( که نشان دهنده تفاوت بین 
میانگین مرحله مداخله با میانگین خط پایه است، حاصل را 
به انحراف استاندارد داده های خط پایه تقسیم می کنند و به 

این طریق تفاوت استاندارد میانگین به دست می آید.

جدول 2 نتایج محاسبه اندازه اثر به 2 روش درصد داده های غیرهمپوش و تفاوت استاندارد میانگین برای هر آزمودنی

آزمودنیدرصد داده های غیرهمپوشتفاوت استاندارد میانگین

آرش100درصد4/27

عرفان100درصد5/46

مهران100درصد5/92

نتایج محاس��به ان��دازه اثر به روش درص��د داده های 
غیرهمپوش و تفاوت اس��تاندارد میانگین نش��ان داد این 
2ش��اخص ب��رای هر 3آزمودنی بس��یار باالس��ت که هر 
2اثربخشی مداخله در کاهش بی توجهی را نشان می دهند.

بحث و نتیجه گیری
نتایج نش��ان داد آموزش خود نظارت��ی توجه، باعث 
افزای��ش توج��ه در دانش آم��وزان با مش��کل خواندن 
می شود و این ویژگی مثبتی است که به پیشرفت مهارت 
خواندن دانش آموزان کمک می کند. نتایج بس��یاری از 
پژوهش ها نشان داده اند که کم توجهی، عملکرد فرد را 
در یادگیری کاهش می دهد. بررس��ی ها به روشنی نشان 
 داد که بعد از آموزش خود نظارتی توجه، آزمودنی ها با 
حساس شدن به نقش توجه و افزایش آن، قسمت زیادی 
از ضعف های خود را که مربوط به کمبود مهارت توجه 
در کالس ب��ود، بهب��ود دادند، هنگام آم��وزش، توجه 
بیشتری با معلم برقرار کردند، حساسیت قابل قبول نسبت 
به دستورات تکالیف خواسته شده را نشان دادند و میزان 
حواس پرتی و صحبت کردن با همکالسی هایش کاهش 
یافت. به طور کلی نتیجه پژوهش نشان داد خود نظارتی 
توجه باعث افزایش توجه در این 3دانش آموز با مشکل 
خواندن ش��د که یافته های مربوط با نتایج به دست آمده 
از یافته های )4، 14 ،15 ،16 ،18 و 19( همخوانی دارد.

در مرحله پیگیری که بعد از یک ماه از مرحله مداخله 
انجام گرفت، نتایج نش��ان  داد میزان توجه در آزمودنی ها 
پیشرفت داشته و در هیچ یک از موارد به خط پایه نرسید 
و بیش��تر در مرحله مداخله باقی مانده اس��ت که نشان از 

موثربودن روش خود نظارتی توجه دارد. 
در تبیی��ن نتای��ج پژوه��ش حاض��ر می ت��وان گفت 
اغلب دانش آم��وزان ب��ا درک بهتر فرآین��د یادگیري 
خودنظارتی می توانن��د توجه و در پی آن خواندن خود 
را بهبود بخش��ند. دانش آموزان با مش��کالت خواندن به 
علت فقدان مهارت در اس��تفاده از راهبردهاي مطالعه و 
یادگیري، دچار ناامیدي و شکس��ت تحصیلی می شوند 
)4 و 7(، درحال��ی ک��ه راهبردهاي یادگی��ري ازجمله 
خودنظارتی، مانند ابزاري اس��ت که در حل مش��کالت 
تحصیل��ی مثل خواندن مورداس��تفاده قرار می گیرد و به 
دانش آموز کم��ک می کند مهارت هایی را که در طول 
دوران تحصیل به آن نیاز دارد، رشد و توسعه دهد)13(. 
تقویت خودنظارتی در این دانش آموزان باعث می شود 
با تکیه بر توانایی  هاي خود قادر باش��ند با موفقیت کامل 
تحصیالت خود را پشت سر بگذارند، همچنین با توجه 
به تاثی��ر آموزش راهب��رد خودنظارت��ی می توان گفت 
تسلط بر خود و محیط و داشتن فرآیندهاي کنترل خود 
ای��ن امکان را به فرد می دهد که فعالیت ها و فرآیندهاي 
مختلف درسی خود را کنترل و نظارت کند و در نتیجه، 
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امکان تمرکز بیش��تر ب��راي انجام فعالیت فراهم ش��ود. 
یادگیرندگان خودتنظیم در دانش فراش��ناختی مهارت 
داش��ته و می دانند چگون��ه فرآیندهاي ذهنی خود را در 
جهت پیش��رفت و هدف هاي فردي س��وق دهند)17(. 
همچنی��ن، آن ه��ا در مراح��ل مختلف یادگی��ري اقدام 
ب��ه برنامه ری��زي، نظ��ارت، خودکنترلی و خودس��نجی 
می کنند. اس��تفاد از این راهبرد س��بب می شود فرد خود 
را شایس��ته، خودکارآمد و مس��تقل تصور کند)8(. در 
آموزش هایی که تاکید بر یادگیری خودنظارتی اس��ت، 
از ت��الش دانش آموزان حمایت کردن و اش��تباه کردن 
)در خواندن( بخش��ی از یادگیری محس��وب می ش��ود، 
دانش آم��وزان به میزان بیش��تری از یادگی��ری معنی دار 
و راهبردهای س��طح باال اس��تفاده می کنن��د و در نتیجه 
خودنظارت��ی افزای��ش می یاب��د. درواق��ع خودنظارتی 
یادگیرن��دگان را ق��ادر می کند به ارزیاب��ی، هدایت و 

کنترل فعالیت های درس��ی برای رسیدن به هدف اصلی 
که نتیجه اش پیشرفت تحصیلی است، نائل شوند)12(. 

از آن جای��ی ک��ه پژوه��ش حاض��ر از پژوهش های 
آزمایشی در زمینه اثربخشی اس��ت و گروه موردمطالعه 
آن به دانش آموزان پس��ر با مش��کل خواندن در پایه  سوم 
ابتدایی محدود می ش��ود، تعمیم نتای��ج آن به گروه های 
سنی و جنس دیگر با محدودیت همراه است. همچنین، با 
توجه به فقدان شرایط مناسب از روش ای بی ای به منظور 
انجام این پژوهش استفاده نشده است. با توجه به اهمیت 
موضوع پیشنهاد می ش��ود مربیان مراکز ویژه ناتوانی های 
یادگیری برای توان بخشی کودکانی که مشکل خواندن 
دارند، بر حوزه خودنظارتی توجه نشان دهند و آموزگاران 
باید فرصت هایی را برای دانش آموزان به منظور استفاده 
از راهبردهای خودنظارتی توجه فراهم کنند و این تمرین 

را به سمت یک وضعیت مناسب به پیش ببرند.
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