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اثربخشي آموزش خودنظارتي توجه بر عملكرد تحصيلي و توجه در 

  ان با مشكالت خواندنآموزدانش

  3پژوهاحمد به و 2بناب، باقر غباري1حميده خيراتي
 

  چكيده

ان با مشكالت آموزدانشو توجه در  يليتحص عملكرد توجه بر يآموزش خودنظارت ياثربخشحاضر پژوهش هدف 

 ييچهارم ابتدا هيدختر با مشكل خواندن در پا آموزدانشچهار  امعه آماري پژوهش شاملجمنظور نيبدبود. خواندن 

 در پژوهش انتخاب شدند. يآزمودنشهر تهران به عنوان آموزش و پرورش شش  منطقهدر  يمدرسه عاد كياز 

مورد استفاده در ي مختلف بود. ابزارها يهايبا آزمودن ي)اهيطرح چند خط پا( يآزمودنتكاز نوع  حاضر پژوهش

آزمون خواندن و  (فرم معلم و والدين) و پرسشنامه نقص توجه جردنمقياس هوش كودكان وكسلر،  پژوهشاين 

خواني استفاده ساخته روانگيري عملكرد تحصيلي در درس خواندن از آزمون محققو براي اندازهبود  ينارساخوان

و محاسبه  يداريد ليها از تحلداده ليبه منظور تحل اجرا شد. ميمداخله و تعم ه،يخط پا مرحلهپژوهش در سه  شد.

كه نشان داد  ميمداخله و تعم ه،يخط پا سه مرحلهدر  هايعملكرد آزمودن سهيشاخص اندازه اثر استفاده شد. مقا

موجب ارتقاي عملكرد  مثبت داشته و تأثير يهر چهار آزمودن يليتحص عملكرد بر ي توجهآموزش خودنظارت

هاي جديد آموخته نشده و متن واژهان شد و افزون بر اين موجب تعميم يادگيري آموزدانشي و توجه تحصيل

ان با مشكالت آموزدانشآموزش خودنظارتي توجه بر عملكرد تحصيلي و توجه در  ياثربخشبا توجه به  .گرديد

زايش توجه و بهبود پيشرفت شود كه معلمان مدارس ابتدايي از نتايج پژوهش حاضر در افخواندن، توصيه مي
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  مقدمه

خواندن يك  شودي اساسي و پايه است كه در مدارس تدريس ميهامهارتخواندن يكي از  

يكي از  .هاي همزمان بين چندين مهارت شناختي استند هماهنگيپيچيده است كه نيازم فرآيند

ارائه خواني محققان تعريف واحدي از روان و است خوانيرواني الزم براي خواندن، هامهارت

عنوان تركيبي از دقت و سرعت در خواندن تعريف خواني بهروان تعريف، ترين . در سادهاندنكرده

اين مقياس . 1خواند توان به درستيلماتي است كه در يك دقيقه ميحاصل تعداد ك جهينتشود و مي

بيني توانايي درك مطلب استفاده كرد پيش عنوان شاخصي در توانايي خواندن وتوان بهساده را مي

  .)2014 2ي،گدكر و با(

گوناگون است كه به طور همزمان استفاده  مهارتاي از چندين فعاليت خواندن آميخته

هايي، مانند روش الفبايي سپس آواشناسي بعد به ترتيب ودكان، خواندن را ابتدا با روششوند. كمي

خواني به توانايي خواندن صحيح و با گيرند. روانخواني ياد ميهاي كلمه، عبارت و جملهبه روش

ان آموزدانشكند. تر ميشود كه فهم را آساناداي حالت كلمات با ميزان سرعت معين گفته مي

 خواني را به طريقان روانآموزدانشآموزند. برخي از هاي گوناگون ميخواني را به شيوهانرو

گيرند و برخي ياد مي الگو قرار دادن خواندن معلم در كالس يا گوش كردن به سي دي يا كتاب

هاي راهنما كه در شيوهخواني را از طريق تمرينهاي مستقيم روانان دستورالعملآموزدانشاز 

را از طريق خواندن  يخوانروانآموزند. معلمان هايي مانند خواندن يا تكرار گروهي است مي

كنند و كلمات در بازه زماني مشخص و محاسبه تعداد كلمات خوانده شده در دقيقه ارزيابي مي

تر از معدل كسب كرده باشند وقت اضافي و بيشتري را اني كه نمره پايينآموزدانشمعلمان به 

  ).2016 3دهند (چاوهن،صاص مياخت

توانايي و مهارت خواندن  تأثيراي ضروري است. مهارت خواندن تقريبا براي موفقيت در هر زمينه

                                                                                                                            
1. Words read Correctly per Minute 
2. Decker & Buggy 
3. Chauhan 
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شان داشته تواند نقش بسزايي در موفقيت آنها در آينده تحصيلي و مهارت شغليان ميآموزدانش

عوامل  تأثيران، ضروري است كه آموزدانشباشد. با در نظر گرفتن ارتباط خواندن با موفقيت كلي 

  ).2017 1ها را نيز مورد توجه قرار داد (هاگر،بيروني بر روي موفقيت در خواندن آن

مشكالت يادگيري، از مشكالت شايع دوران كودكي است. مشكالت خواندن اصطالحي 

هاي رواني كالمي، توانايي دقت در خواندن، صحبت كردن و گسترده است كه نارسايي

يي امالء، حافظه شنوايي رمزگشاي، شناختواجتواند در آگاهي و مي رديگيبرمكردن را در جيه

ميزان شيوع  ).2011 2چارو و همكاران،(گذاري سريع مشكالتي ايجاد كند و نام مدتكوتاه

مشكالت يادگيري باال بوده و همچنين اين اختالل باعث ايجاد پيامدهاي تحصيلي و روانشناختي 

ترين مشكالت يادگيري در ترين و مهم). يكي از شايع2014 3گردد (كورتيال و هورويتز،ميمنفي 

درصد برآورد  10تا  4ان مشكالت خواندن است معموال شيوع اين اختالل را آموزدانشميان 

ان با آموزدانشترين مشكلي است كه در يادگيري خواندن متداول ).2013 4اند (پيجپكر،كرده

به طور معمول مشكالت خواندن يادگيري  مشكالتشود و متخصصان دگيري ديده مييا مشكالت

عنوان يك  خواندن بهكنند. هاي اصلي مشكالت يادگيري مطرح ميرا به عنوان يكي از نشانه

شود و يادگيري اين مهارت با پيشرفت در عنصر كليدي موفقيت براي دانش آموزان محسوب مي

 . خواندن يك مهارت پايه است كه براي كسب دانش در بسياري از زمينهجامعه رابطه مستقيم دارد

  .)2011 5كافمن،و هاالهان (هاي علمي مانند مطالعات اجتماعي، علوم و رياضيات ضروري است 

و  شودبه همين دليل در اكثر جوامع سواد خواندن موجب موفقيت آموزشي و تحصيلي مي

پذير در يادگيري دروس ديگر در وهي بسيار آسيبكودكاني كه در خواندن ضعيف هستند گر

شود كه پيشرفت ناچيزي در هاي تحصيلي و بعد از آن هستند و اين وضعيت موجب ميتمامي سال

                                                                                                                            
1. Hager 
2. Charo, Jimi, Vyas, Bardot & Divvying 
3 . Cortiella & Horowitz 
4 . Pijpker 
5. Hallahan & Kauffman 
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  ).2009 1امر تحصيل داشته باشند (موگان،

ان در زمينه خواندن، نوشتن و آموزدانشبنابراين با توجه به اهميت دوره ابتدايي توانمند نمودن 

هاست و شكست در اين اساسي در كسب ساير ظرفيت نهيزمياضيات بسيار مهم بوده و ر

، يكي استها هاي جدي در آنفردي و ناهنجاريها، عامل افت تحصيلي و مشكالت بينتوانمندي

 بهفراشناختي است  يراهبردهاان، آموزش آموزدانشتوانمند نمودن  نهيزممؤثر در  يراهبردهااز 

اني كه مشكل خواندن آموزدانشمشخص گرديد،  )2006، 2حقيق (كماهاالنطوري كه در ت

  ها گرديد.فراشناختي منجر به بهبود ظرفيت خواندن در آن يراهبردهاداشتند، آموزش 

ان خود را در امر آموزدانشدهد تا شناختي و فراشناختي به معلمان اين توانايي را مي يراهبردها

يسعد و درتاج قوام،يميابراه ،ياهرزاده قهفرخط ؛1396 سالمي،اال(شيخ يادگيري كمك نمايند

تا  10بين  )2001( 3گيرشناسي اسمارت، پراور، سانسون و اوبركالدطبق مطالعات همه ).1395، پور

هاي اوليه تحصيل ان دوره ابتدايي مشكالت جدي در خواندن دارند و در سالآموزدانشدرصد  20

شود براي غلبه بر ها در خواندن ميو اين موضوع باعث شكست آن كننداز خواندن اجتناب مي

توان ان ضعيف در خواندن، ميآموزدانشدر  شكست ناشي از عدم موفقيت و ايجاد انگيزه

شناختي و فراشناختي را به آنان آموزش داد، در اين راستا آموزش معلمان در جهت بهبود  يراهبردها

بلكه زمينه  ،كندتنها از افت تحصيلي پيشگيري ميان، نهآموزدانشعملكرد خواندن و درك مطلب 

  نمايد.ها ايجاد ميمثبت و تفكر نقاد و خالق را در آن خودپندارهنفس، رشد اعتماد به

گيري و ثبت رفتاري، شامل اندازه - عنوان يكي از فنون درمان شناختي توجه به يخودنظارت

عمده  هايهدفليف است. توجه به تكليف يكي از توجه بر تك دهندهنشانميزان رفتارهاي 

اند كاستي توجه با زيرا مطالعات نشان داده در كالس است؛ يخودنظارتهاي آموزش برنامه

مطالعات برخي از توجه در  ينظارت عملكرد تحصيلي پايين همراه است. اثربخشي آموزش خود

                                                                                                                            
1 . Maughan 
2 . Camalahan 
3. Smart, Prior, Sanson & Oberklaid 
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. )2003 3؛ شاپيرو و كراتوچوويل،0720 2؛ مونتاگو،2002 1و هادسون، هاالهان(شده است  تأييد

هاي تحصيلي را توجيه زمينه همهتواند مقدار قابل توجهي از مشكالت در عدم كنترل توجه مي

و ) 1397، بشرپور و نيهشج يصادق ،يمانينر ،زاده يتق؛ 1394، يزچيو تبر يمانيسل ،يمانينر(كند 

هاي تحصيلي است راي عملكرد در آزمونمناسبي ب بينپيش به اين ترتيب راهبردهاي كنترل توجه،

  ).1389، ميرنسب(

آموزش خود كنترلي و خود نظارتي توجه (رفتارهاي دال بر  تأثير )1382بناب (ذكايي و غباري

اثربخشي آموزش  )1392( پورمچنين در پژوهشي فتحعلياند. هتوجه) مورد مطالعه قرار داده

آموزان با مشكالت خواندن مطلب در دانشو درك ي خودنظارتي توجه بر افزايش توجههامهارت

 ات مثبتتأثيررا به روش آزمايشي و طرح تك آزمودني مورد بررسي قرار داد كه نتايج پژوهش 

به  )1390( ان نشان داد. در پژوهشي بخشيآموزدانشرا در حل مشكالت توانايي خواندن اين 

ان آموزدانشمطلب  نه و خودنظارتي بر دركآموزش راهبردهاي فراشناختي فعال تفكر مدارا تأثير

مثبت آموزش راهبردهاي فراشناختي و  تأثيربا مشكالت خواندن پرداخت نتايج پژوهش حاكي از 

ان كالس پنجم گروه آزمايش شد و باعث بهبود در آموزدانشخودنظارتي بر درك مطلب در 

  .مهارت خواندن گرديد

آن بر پيشرفت تحصيلي و  يامدهايپت خواندن و ان با مشكالآموزدانشبا توجه به تعداد 

هاي موجود، الزم است دريافت ارتباط بين مشكالت توجه و مشكالت تحصيلي در پيشينه

مداخالت تجربي در افزايش توجه به عمل آيد تا عالوه بر ترميم توجه مشكالت تحصيلي نيز 

دهند. از ين زمينه را نشان ميهاي موجود در كشور ايران خالء موجود در اكاهش يابد. پژوهش

  اين رو پژوهشگر حاضر در صدد بررسي اثر آموزش خودنظارتي توجه بر عملكرد تحصيلي برآمد.

                                                                                                                            
1. Hallahan & Hudson 
2. Montague 
3. Shapiro & Kratowill 
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  روش

. استهاي مختلف با آزمودني 1ياهيپاتك آزمودني از نوع طرح چند خط  نوع مطالعه حاضر از

ترسيم شد و زماني كه خط پايه ها هر يك از آزمودني برايپايه اول، خط  مرحلهاين طرح در  در

باثباتي رسيد مداخله مورد نظر اعمال شد شايان ذكر است كه با اينكه  نسبتاًهر آزمودني به حالت 

خط پايه هر چهار آزمودني در يك زمان آغاز شدند اما به دليل نشان دادن كنترل اثر تاريخچه، 

بود. پس از اينكه خط پايه آزمودني  هاي مختلف متفاوتها براي آزمودنينقطه پاياني خط پايه

 تأثيراول به حالت ثبات رسيد مداخله روي آزمودني اول اجرا شد. در مرحله دوم زماني كه 

مداخله بر روي آزمودني اول آشكار شد و خط پايه آزمودني دوم به ثبات رسيد مرحله مداخله 

ر روي آزمودني دوم آشكار شد مداخله ب تأثيرآزمودني دوم شروع شد. در مرحله سوم زماني كه 

و خط پايه آزمودني سوم به ثبات رسيد مرحله مداخله آزمودني سوم شروع شد. در مرحله چهارم 

مداخله بر روي آزمودني سوم آشكار شد و خط پايه آزمودني چهارم به ثبات رسيد  تأثيركه زماني

به عنوان عامل كنترل خودش در اين طرح هر آزمودني مرحله مداخله آزمودني چهارم شروع شد. 

2اجراي متوالي شود.آزمودني با خودش مقايسه مي هر زيرا عملكرد كند،عمل مي
متغير مستقل در  

  ).2004 3،و همكاران اندرسون -بارگر(كند متغيرهاي ديگر را كنترل مي تأثيراين طرح 

دختر  موزآدانشهاي پژوهش حاضر چهار آزمودني گيري:جامعه، نمونه و روش نمونه

در منطقه شش آموزش و پرورش شهر  عادي (دخترانه ايمان) بودند كه از يك مدرسه ابتدايي

چهارم  هيپادر  95- 94هر چهار آزمودني در اوايل شروع سال تحصيلي . انتخاب شدند تهران

ها نه سال و چهار ماه بود. ابتدايي در مدرسه عادي مشغول به تحصيل بودند. ميانگين سني آن

ها به مطالعه شامل رضايت والدين، عادي بودن وضعيت هوشي، دريافت يارهاي ورود آزمودنيمع

حركتي قابل  )بينايي و شنوايي(بودن، نداشتن نقايص حسي  زبانهخواندن، تكمشكل  تشخيص

                                                                                                                            
1. Multiple-baseline designs 
2. Sequential Implementation 
3 . Barger-Anderson, Domaracki, Kearney-Vakulike & Kabana 
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در پژوهش حاضر از چهار ابزار  مردودي و مشكل تلفظي در زمان شروع پژوهش بود. سابقهتوجه، 

  استفاده شد:به شرح زير 

ها از آزمودني حاضر براي سنجش هوشدر پژوهش الف: مقياس هوش كودكان وكسلر: 

در پژوهش حاضر مالك عادي بودن  استفاده شدوكسلر  هوش كودكان مقياس تجديد نظر شده

  ).1385و باالتر در اين آزمون بود (شهيم،  85ها، كسب نمره هوشبهر كلي هوشبهر آزمودني

از پرسشنامه  هابه منظور بررسي ميزان توجه در آزمودني ص توجه جردن:ب: پرسشنامه نق

تدوين شد. اين مقياس  )1992( 1نقص توجه جردن استفاده شد. اين آزمون توسط ديل جردن

  :است داراي دو فرم

 نهيزمپرسش در  19 معلم كه شامل دو بخش است: بخش نخست شامل ژهيوالف: فرم 

پرسش در زمينه سازماندهي. اين دو بخش  20بخش دوم شامل  تشخيص اختالل كاستي توجه و

پرسش كه مستلزم اطالع از وضعيت كودك در محيط خانه بود، از آزمون  6باهم تركيب شدند و 

 پرسش در اختيار معلمان قرار گرفت. 33حذف شد و آزموني شامل 

 نهيزمپرسش در  19: فرم ويژه والدين كه شامل دو بخش است: بخش نخست شامل ب

سازماندهي است. اين دو  نهيزمپرسش در  20 تشخيص اختالل كاستي توجه و بخش دوم شامل

پرسش در اختيار والدين قرار گرفت. در اين آزمون از  39بخش با هم تركيب و آزموني شامل 

) 4و هميشه=  3، بيشتر اوقات= 2، گاهي اوقات= 1هرگز= (اي استفاده شد يك مقياس چهار گزينه

در شهر شيراز هنجاريابي شده است. براي بررسي پايايي اين شاخص از  )1379( وسط سهرابيكه ت

گذاران يعني معلم و والدين ضرايب آلفاي كرونباخ و پايايي تنصيفي و همبستگي بين نظر نمره

هاي تفاوت گروه عادي و داراي اختالل صخاستفاده شد و براي تعيين روايي آزمون ياد شده از شا

استفاده شد. نتايج در تمام موارد  )معدل تحصيلي(توجه و همبستگي با پيشرفت تحصيلي نقص 

 هاي شاخص اختالل نقص توجه جردن بود.حاكي از پايايي و روايي مطلوب براي مقياس

                                                                                                                            
1. Dale Jordan 
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اختالل خواندن از آزمون خواندن و براي تشخيص ج: آزمون خواندن و نارساخواني: 

خرده آزمون است كه هدف آن بررسي ميزان  10آزمون شامل  نارساخواني نيز استفاده شد. اين

دبستان و تشخيص كودكان با مشكالت  دورهان عادي دختر و پسر در آموزدانشتوانايي خواندن 

تحصيلي ابتدايي  هيپا پنج در آموزدانش 1614 خواندن و نارساخواني است. آزمون حاضر روي

ت، پايايي آزمون خواندن و نارساخواني با استفاده نوري و مرادي هنجاريابي شده استوسط كرمي

تا  98/0هاي مختلف بين از روش آلفاي كرونباخ محاسبه شده كه مقادير آن براي خرده آزمون

اني كه آموزدانشاست  15و انحراف معيار آن  100 دست آمده است. ميانگين اين آزمونهب 43/0

عنوان ن عمل كنند، به شرط داشتن هوشبهر طبيعي، بهتر از ميانگين آزموانحراف معيار پايين 5/1

  ).1387د (كرمي نوري و مرادي، شونان مبتال به اختالل خواندن تشخيص داده ميآموزدانش

از  خواندن صحت و رواني در براي ارزيابي خواني:د: آزمون محقق ساخته روان

و يك سري متن بود كه  كلمه 200 ساخته متن و كلمه استفاده شد. اين آزمون شاملآزمون محقق

انتخاب شدند. روايي  95-94هاي آن از كتاب بخوانيم پايه چهارم ابتدايي سال تحصيلي كلمه

نفر  و دو )10 تا 1( نفر از معلمان دوره ابتدايي بر اساس يك مقياس 6محتوايي اين آزمون توسط 

به اين صورت بود كه پس از  اجراي آزمون وهيششد.  تأييداز متخصصان حوزه ناتواني يادگيري 

هاي آن را با گرفت تا واژهآمادگي پژوهشگر و آزمودني، آزمون در اختيار آزمودني قرار مي

اي بخواند و تعداد لغات صحيح خوانده شده هاي يك دقيقهدر زمان )خواندن شفاهي(صداي بلند 

ها در ي صحيح آزمودنيهاشد و همچنين پاسخبراي هر آزمودني در زمان خوانده شده ثبت مي

  شد.متن ثبت مي

  اي:معرفي برنامه مداخله
  توجه خودنظارتي برنامه اجراي وهيش

رفتاري از روش خودنظارتي توجه براي افزايش خود مهارگري –در سطح درمانگري شناختي

كودك استفاده شده است. طبق تعريف خود نظارتي توجه مستلزم دستكاري رويدادهاي دروني يا 

شود كه به هاي خود مهارگري مي. خود نظارتي شامل روشاستعنوان روش تغيير رفتار بهنهان 
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هاي تحصيلي و رفتاري خود مسئوليت هايي از برنامهكند در مقابل جنبهكمك مي آموزدانش

طور خالصه، خود نظارتي تكنيكي است كه با استفاده از آن افراد رفتار بيشتري احساس كنند. به

هاالهان و (كنند تا توانايي اداره رفتار خود را افزايش دهند ي ميبنددرجها ثبت يا خودشان ر

شيوه اجراي روش خودنظارتي در اين پژوهش، با الهام از برنامه درمانگري  ).2002هادسون،

هاي ديگر مانند كودكان واجد اختالل توان آن را براي گروهمي )2002هاالهان و هادسون،(

ي ذهني و غيره استفاده كرد و ماندگعقبي، كودكان با اختالل نارسايي توجه و رفتار -عاطفي 

ي حائز اهميت نيست. با توجه به آنچه گفته شد اين روش براي كودكان واجد امقولهبرچسب 

  رسد.فعالي منطقي به نظر مياختالل كاستي توجه و بيش

. ارائه 2رها و مواد الزم . تدارك ابزا1: نكات كلي در كاربست روش خودنظارتي توجه

 آموزدانش. خواستن از 3تا بين توجه كردن و توجه نكردن تمايز قائل شود  آموزدانشآموزش به 

. خواستن از 3كردم؟) آيا من توجه مي(شنود، رفتارش را بسنجد تا هر وقت صداي بيپ را مي

بلي براي توجه كردن و خير براي (را عالمت بزند  »خير«يا  »بلي« تا در ورقه ثبت رفتار، آموزدانش

هاي مربوط به رفتار تكليف محور و بارآوري تحصيلي (توسط . ثبت و حفظ داده4 )توجه نكردن

هاي خودبازبيني: نوار نشانهوسايل الزم براي اجراي برنامه خودنظارتي توجه، . )پژوهشگر

هايي با فواصل كه در آن بيپ اي استدقيقه 45هاي خودبازبيني رفتار يك نوار كاست نوار نشانه

 ي ارائه شدهبندزماناين فايل صوتي توسط پژوهشگر، با كمك برنامه (نامنظم ضبط شده است 

آموزان به تهيه شد. اين نوار موقع ثبت و سنجش رفتار دانش )2002توسط هاالهان و هادسون 

كند، ازبيني را شروع ميكند. وقتي كودك براي نخستين بار استفاده از روش خودبكمك مي هاآن

هاي يادداشت خودبازبيني: هاي از پيش ضبط شده براي موفقيت او ضروري هستند. كارتبيپ

، اين كاغذ استدومين آيتم كه براي خودبازبيني رفتار الزم است، استفاده از كارت خودبازبيني 

بيپ را خودسنجي و جاهاي خالي براي ثبت رفتار است. وقتي كودك صداي  سؤالحاوي 

تواند تكليف محوري يا تكليف گريزي خود را مورد سنجش قرار دهد. تكاليف شنود ميمي
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ها آموزان موقع خودبازبيني، مشغول انجام فعاليتخودبازبيني: دانش مناسب براي انجام دادن موقع

رسد كه مانند كار روي مسائل رياضي، مشق، فارسي و غيره) به نظر مي( هستنديا تكاليف 

آموزان، مراحل اوليه ها دانشودبازبيني در مورد تكاليفي بيشترين كاربرد را داشته باشد كه در آنخ

ولي تا  ،را انجام دهند هاآنتوانند تكاليفي كه دانش آموزان مي(كنند كسب مهارت را طي مي

  حدي به نظارت معلم يا شخص ديگر) هم نياز دارند.

 ش خودبازبيني رفتاررو دهيسازمانمراحل، نحوه اجرا و 

 :)دقيقه 15تا  20معرفي خودبازبيني رفتار براي كودك ( مرحله اول:

دهد در انجام اين كار طي اين جلسه درمانگر روش خودبازبيني را براي كودك توضيح مي

هايي از رفتار شد، سپس درمانگر نمونهنخست مفهوم توجه كردن براي كودك توضيح داده مي

 آموزدانشكرد. پس از حصول اطمينان از اينكه ر توجه نكردن را الگودهي ميتوجه كردن و رفتا

تواند بين توجه كردن و توجه نكردن فرق قايل شود، كارت خودبازبيني و نوار به كودك ارائه مي

صداي  آموزدانشهايي است و هر وقت داد كه اين نوار داراي بيپشد. درمانگر توضيح ميمي

كردم؟ بعد پاسخ بلي يا خير را در ايد فوراً از خود بپرسد كه آيا من توجه ميشنود ببيپ را مي

دهد، سپس كارت خودبازبيني عالمت بزند. درمانگر يك كارت خودبازبيني را به كودك مي

دهد. استفاده درست از اين روش را عملكرد كودك را موقع انجام تكليف مورد مشاهده قرار مي

  كشد.دريجاً خود را كنار ميكند. بعداً تتحسين مي

  مرحله دوم: مرور روش خودبازبيني توسط كودك:
در آغاز اين جلسه، درمانگر نخست تعاريف رفتار تكليف محور و تكليف گريز را براي 

شد تا روش ثبت رفتار خود را توضيح دهد سپس از كودك خواسته مي كرد،كودك يادآوري مي

شنود چكار بايد بكند. در صورت لزوم، پسخوراند اصالحي و بگويد كه وقتي صداي بيپ را مي

 شد.ارائه و اشكاالت برطرف مي

گشتند. كودك انجام پس از مرور روش خودبازبيني، درمانگر و كودك به كالس بر مي

كرد و يك ورقه خودبازبيني روي ميز كرد، درمانگر نيز نوار را باز ميتكاليف خودش را شروع مي
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 4خواست كار را شروع كند. روش ثبت رفتار خود به مدت گذاشت و از او ميتحرير كودك مي

پرداخت. درمانگر نيز به يافت و در هر جلسه كودك به بازبيني رفتار خود ميجلسه ادامه مي 5و 

داد، وقتي سطح رفتار مشاهده و ثبت دقيق ميزان رفتار تكليف محور و تكليف گريز ادامه مي

  شد.ابل قبولي رسيد مرحله بعدي آغاز ميتكليف محور به حد ق

 هاي برداشتن نوار و كارت خودبازبينيمرحله سوم: روش

يا شش جلسه)، وقتي درمانگر مالحظه كرد كه رفتار تكليف محور به  5و  4بعد از گذشت (

نوار و (هاي بروني مهار رفتار سطح قابل قبولي رسيده است. كم كم كودك را از اتكا به جنبه

توضيح داد كه ديگر نيازي به نوار يا (كارت)  آموزدانش) آزاد نمود. براي انجام اين كار به كارت

 تواند رفتارش را ثبت كند.نوار يا كارت) هم مي( هاآنندارد و با استفاده از يكي از 

 اي براي برداشتن نوار و كارت ارائه شده است:در زير نمونه

كني و جاي نگراني نيست؟ ديگر به نوار گر خوب عمل ميكنم حاال ديفكر مي: برداشتن نوار

تواني كار خودت را انجام دهي. از امروز هر وقت درباره و بدون كمك نوار هم مي نياز نداري

را در كارت  )بلي يا خير(كردم؟ سپس پاسخ كني از خود بپرس: آيا من توجه ميبيپ فكر مي

 عالمت بزن.

كنيد و جاي نگراني نيست؟ فكر خيلي خوب عمل مي شما: برداشتن كارت خودبازبيني

تواني كار كني. از امروز، فقط كنم كه ديگر نيازي به كارت نداشته باشي و بدون آن هم ميمي

كردم؟ بعد اگر پاسخ بلي است به شنوي از خودت بپرس آيا من توجه ميوقتي صداي بيپ را مي

است به خودت بگو من بايد بهتر توجه  )نه(سخ خودت بگو كارم بسيار خوب بوده است؟ و اگر پا

 ي داري؟سؤالكنم. آيا 

 مؤلفهسپس (كند نوار را از موقعيت مطالعه حذف مي مؤلفهدر اين پژوهش، درمانگر نخست 

جلسه به فعاليت  3و  2به مدت  آموزدانشنوار) (اول  مؤلفهكارت حذف شد)، پس از برداشتن 

با  آموزدانششد كه عملكرد كه احساس ميناين حال هر زمدهد، در عخود بازبيني ادامه مي
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شد، بنابراين بسته به كيفيت به كار گرفته مي مؤلفهحذف نوار تنزل يافته است، مجدداً آن 

با  آموزدانشكشيد. بعد از اينكه عملكرد جلسه طول مي 5تا  2خودبازبيني كودك اين جلسه از 

شد و درمانگر كارت) آغاز مي(دوم  مؤلفهولي رسيد، برداشتن اول، به سطح قابل قب مؤلفهبرداشتن 

  كرد.مرحله بعدي را شروع مي

 مؤلفهدر اين مرحله درمانگر كودك را از اتكا به هر دو : هر دو)(برداشتن نوار و كارت 

 مؤلفهكرد. بدين ترتيب كه اگر كودك بعد از برداشتن نوار و كارت خودبازبيني) آزاد مي(

به كارت  اتكاتوانست به خودبازبيني رفتار ادامه دهد، درمانگر او را از ) مينخست (نوار

نوار و كارت) ( مؤلفهبدون وجود دو  آموزدانشبنابراين، الزم بود  ساخت؛خودبازبيني نيز رها مي

  شد:براي كودك ارائه مي مؤلفهپرداخت. دستورالعمل زير براي انجام اين به بازبيني رفتار خود مي

كنم چون خوب كار تواني كار كني، فكر ميال شما بدون وجود نوار و كارت هم ميحا

كني ديگر به نوار و كارت نياز نداشته باشي. از امروز، هر موقع به ذهنت رسيد از خودت بپرس: مي

 كردم؟ اگر پاسخ (بلي) است به خودت بگو (بلي)، كارم بسيار عالي بود.آيا من توجه مي

كار را نشان بده كه اين ست به خودت بگو: من بايد خوب توجه كنم. حاال به مناگر پاسخ نه ا

 ي داري؟سؤالارائه پسخوراند به رفتار كودك). عالي است آيا (دهي چگونه انجام مي

بدون وابستگي به نوار و  آموزدانشكشيد، در خالل اين مرحله كه دو يا سه جلسه طول مي

داد. اين كار براي تكاليف مختلف مانند رياضي، فارسي و ادامه ميكارت، به بازبيني رفتار خود 

 بدون حضور درمانگر)(كرد تا خودش گرفت. بعد درمانگر كودك را تشويق ميغيره انجام مي

اين فعاليت را در خانه و مدرسه براي موضوعات درسي مختلف انجام دهد. پس از پايان اين 

  شود.شروع ميمرحله، مداخله قطع و مرحله تعميم، 

 مرحلهدر  .اجرا شدمختلف خط پايه، مداخله و تعميم  مرحلهاين پژوهش در سه : روش اجرا

 مرحلهمقابل در ها آموزش خودنظارتي توجه دريافت نكردند، در خط پايه هيچ كدام از آزمودني

 ر آزمودني آموزش خودنظارتي توجه را به صورت انفرادي توسط پژوهشگر دريافته ،مداخله
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كرد. جلسات آموزشي با هدف آموزش خودنظارتي توجه بود. بعد از معرفي كامل روش 

خودنظارتي و آموزش و تمرين و الگودهي در مراحل ابتدايي، پژوهشگر در مراحل بعدي بر كار 

كرد ها را در اجراي صحيح روش راهنمايي ميكرد و در صورت لزوم آنان نظارت ميآموزدانش

ان اين توانايي نسبي را بدست آورند كه اين روش را با كمترين راهنمايي و آموزدانشتا به تدريج 

خود نظارت داشته باشند. مداخله  نظارت به صورت مستقل اجرا كنند و خودشان بر خواندن

تا  40اي سه جلسه در سه روز مختلف اجرا شد. مدت زمان هر جلسه آموزشي بين آموزشي هفته

لسات انجام ارزيابي و اجراي مداخله آموزشي، در آزمايشگاه مدرسه و بين دقيقه بود. تمامي ج 45

 مداخلهعصر انجام گرفت. هر آزمودني دو هفته پس از پايان آخرين جلسه  2صبح تا  9هاي ساعت

هايي بود تعميم، فرم ب آزمون كه شامل كلمه و متن مرحلهشد. در تعميم مي مرحلهآموزشي وارد 

ها به ها قرار گرفت كه روي هر يك از آزمودنيه بود در اختيار آزمودنيكه آموزش داده نشد

مجزا طي يك هفته اجرا و نتايج آن ثبت شد. مراحل روش خودنظارتي و  جلسهمدت دو 

  ان آموزش داده شد.آموزدانشچگونگي نظارت بر اجراي مراحل نيز به ترتيب زير به 

  جينتا

ان با مشكالت خواندن موجب بهبود توجه آموزشدانآيا آموزش خودنظارتي توجه به  -1

 گردد؟ها ميآن

منظور بررسي اين سؤال، عملكرد هر آزمودني نيز در طي جلسات در مراحل خط پايه و مداخله به

و تعميم بر حسب مشاهده پژوهشگر مقايسه شد. اين مقايسه هم بر مبناي ميانگين عملكرد آزمودني 

تك تك جلسات در مراحل خط پايه و مداخله و تعميم انجام شد كه و هم بر مبناي عملكرد او در 

توجهي در شرايط مداخله صورت تحليل ديداري مورد تحليل قرار گرفت. كاهش رفتارهاي بيبه

سؤال  تأييدنسبت به شرايط خط پايه، شواهدي مبني بر اثربخشي برنامه خودنظارتي توجه و 

ها استفاده شد، محاسبه اندازه اثر بود. روش داده پژوهشي است. روش ديگري كه براي تحليل

شود اي استفاده مياندازه اثر معموالً مكمل تحليل ديداري است. هنگامي كه از طرح چند خط پايه
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اليو (اندازه اثر بسته به نوع طرح براي هر آزمودني، هر رفتار و يا هر موقعيت بايد محاسبه شود 

توجهي حاصل از تحليل ديداري و محاسبه اندازه اثر در رفتار بي). در اينجا نتايج 2005اسميت، 

  شود.براي هر آزمودني ارائه مي

  توجهي در شرايط خط پايه، مداخله و تعميمرفتار بي دامنه. ميانگين و 2جدول 

  تعميم  مداخله  خط پايه  آزمودني

 مليكا
8/32  

40-24  

4/17  

27-10  

12  

13-11  

 كيميا
33/27  

36-22  

9/18  

28-11  

5/13  

15-12  

 سارينا
14/29  

34-24  

2/16  

23-8  

5/12  

14-11  

 هليا
25/33  

43-25  

5/19  

29-9  

12  

13-11  

  كل
52/122  

43-22  

72  

29-8  

50  

15-11  
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  خط پايه مداخله تعميم 

  
  توجهي هر آزمودني در شرايط خط پايه، مداخله و تعميم. تعداد رفتار بي1نمودار 

  

  براي هر آزمودني SMDو  PNDسبه اندازه اثر به دو روش نتايج محا .3جدول 

  PND SMD  آزمودني

  95/0  %80  مليكا

  87/0  %70  كيميا

  96/0  %100  سارينا

  93/0  80  هليا
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ان با مشكالت آموزدانش. آيا كاربرد خودنظارتي توجه سبب افزايش عملكرد تحصيلي 2

 شود؟خواندن مي

ملكرد هر آزمودني در متغيرهاي صحت در كلمه، صحت به اين سوال، ع ييگوپاسخمنظور به

در اين  هايآزمودنشد. نتايج عملكرد  يريگاندازهدر متن، در مراحل مختلف خط پايه و مداخله 

  نشان داده شده است. 4 متغيرها و در مراحل مختلف خط پايه و مداخله در جدول

  براي آزمودني اول در متغيرهاي پژوهش SMDو  PNDنتايج محاسبه اندازه اثر به دو روش  .4 جدول

SMD PND ميانگين صحت متن SMD PND ميانگين صحت كلمات  

  

28/60  

65-55  
  

49/ 41  

52-45  
 خط پايه

5/17  100%  
42/116  

70-154 
8/78 100%  

26/77  

100/57  

 مداخله

6 100%  
5/79  

90- 59  
9/9 100%  تعميم 94 

؛ بود 14/49ليكا در متغير صحت كلمه برابر با هاي درست مخط پايه ميانگين پاسخ مرحلهدر 

 2. نتايج تحليل ديداري نمودار )4جدول (افزايش يافت  26/77اين ميانگين به  همداخل مرحلهاما در 

 يجهنتبنابراين، ؛ دهد تغيير محسوسي در سطح منحني عملكرد آزمودني اول رخ داده استنشان مي

پيشرفت در متغير صحت كلمه اين  دنظارتي توجه،دهد كه آموزش خوتحليل ديداري نشان مي

كه براي اين آزمودني برابر  PNDآزمودني را افزايش داده است. نتيجه محاسبه اندازه اثر به روش 

كند. همچنين محاسبه اندازه اثر به روش مي تأييدشد نيز نتيجه حاصل از تحليل ديداري را  %100با 

SMD  شد. 78/8براي اين آزمودني برابر با  
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  خط پايه مداخله تعميم 

  

  

  

  
  . بررسي تغييرات در متغيرهاي پژوهش2نمودار 

  

فراواني 

  متغيرها

  تعداد جلسات
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هاي درست كيميا در متغير صحت كلمه خط پايه ميانگين پاسخ مرحلهبا توجه به جدول در 

نتايج . )5(جدول افزايش يافت  68/17اين ميانگين به  همداخل مرحلهاما در ؛ بود 66/40برابر با 

مداخله تغيير محسوسي در سطح منحني عملكرد آزمودني با دهد نشان مي 2تحليل ديداري نمودار 

اما در ؛ بود 88/68هاي درست كيميا در متغير صحت متن برابر با ميانگين پاسخ اول رخ داده است.

يل ديداري تحل جهينتبنابراين، ؛ )5جدول (افزايش يافت  42/128اين ميانگين به ه مداخل مرحله

پيشرفت در متغير  و دهد كه آموزش خودنظارتي توجه، پيشرفت در متغير صحت كلمهنشان مي

كه براي اين  PNDصحت متن اين آزمودني را افزايش داده است. نتيجه محاسبه اندازه اثر به روش 

ي برابر براي اين آزمودن SMDشد. همچنين محاسبه اندازه اثر به روش  %21/84آزمودني برابر با 

 شد. 3/5با 

براي آزمودني دوم در متغيرهاي صحت  SMDو  PNDنتايج محاسبه اندازه اثر به دو روش . 5جدول 

  كلمه و متن

SMD PND ميانگين صحت متن SMD PND ميانگين صحت كلمات  

 
 

 
 

68/88 

40-78 
 
 

 
 
 

40/66 

52 -34  

خط 

 پايه

41/5  

21/1  
100%  

42/128  

84-163 

82 

18 - 38  

3/5  

91/2  
21/84%  

68/71  

40- 001  

5/57  

55-60 

 مداخله

 تعميم

اما ؛ بود 18/53با  هاي درست سارينا در متغير صحت كلمه برابرخط پايه ميانگين پاسخ مرحلهدر 

نشان  2. نتايج تحليل ديداري نمودار )6جدول (افزايش يافت  43/87اين ميانگين به  همداخل مرحلهدر 

يير محسوسي در سطح منحني عملكرد او رخ داده است. دهد كه به محض شروع مداخله تغمي

اين  همداخل مرحلهاما در ؛ بود 27/36هاي درست سارينا در متغير صحت متن برابر با ميانگين پاسخ

براي اين  SMDو  PND. نتيجه محاسبه اندازه اثر به روش )6جدول (افزايش يافت  5/109 ميانگين به
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  كند.مي تأييدنتيجه حاصل از تحليل ديداري را  كه اين است 53/3و  %100آزمودني 
براي آزمودني سوم در متغيرهاي صحت  SMDو  PNDنتايج محاسبه اندازه اثر به دو روش  .6جدول 

 كلمه و متن

SMD PND ميانگين صحت متن SMD PND ميانگين صحت كلمات  

  
72/63  

53-77 
  

18/53  

73 -67 

خط 

 پايه

6/ 38  100%  
5/109  

74-128 
53/3  100%  

87/ 34  

66- 001  
 مداخله

9/1  100%  
77 

76-78 
17/1  100%  

5/64  

64- 56  

 تعميم

 

هاي صحيح براي متغير دهد كه ميانگين پاسخبراي هليا نشان مي 7 نتايج ارائه شده در جدول

 افزايش يافته است. 82/71مداخله به  مرحلهبوده كه در  44صحت در كلمه در خط پايه برابر با 

دهد كه شيب منحني عملكرد اين آزمودني براي متغير نشان مي 2ديداري نمودار  نتايج تحليل

با  PNDمداخله افزايش داشته است. نتايج محاسبه اندازه اثر به روش  مرحلهصحت در كلمه در 

دهد كه اين شاخص نشان مي SMDاست افزون بر اين، نتايج محاسبه اندازه اثر به روش  47/76

 .)7جدول (است  89/2ب برابر با براي هليا در فرم 

بوده كه در  1/49هاي صحيح براي متغير صحت در متن در خط پايه برابر با ميانگين پاسخ

دهد كه شيب نشان مي 2نتايج تحليل ديداري نمودار  افزايش يافته است. 17/87مداخله به  مرحله

خله افزايش داشته است. مدا مرحلهمنحني عملكرد اين آزمودني براي متغير صحت در متن در 

به اين معنا كه اين . است %47/76در صحت در متن برابر با  PNDنتايج محاسبه اندازه اثر به روش 

جلسات مداخله آموزشي عملكرد بهتري نسبت به باالترين عملكردش در  %47/76آزمودني در 

دهد كه اين شاخص ينشان م SMDخط پايه داشته است. نتايج محاسبه اندازه اثر به روش  مرحله
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تعميم نيز عملكرد مناسبي داشته  مرحلهاين آزمودني در  ؛ واست 7براي هليا در فرم ب برابر با 

  است.
براي آزمودني چهارم در متغيرهاي صحت  SMDو  PNDنتايج محاسبه اندازه اثر به دو روش  .7 جدول

 كلمه و متن

SMD PND ميانگين صحت متن SMD PND اتميانگين صحت كلم  

  
49/1 

83 - 75  
  

44 

32- 75  

خط 

 پايه

7 47/76%  
87/ 71  

51- 412  
2/89 47/76%  

17 / 28  

40- 001  
 مداخله

39/5  100%  
5/61  

62 -61  
36/5  100%  

18  

80- 28  
 تعميم

         

  يابد؟هاي جديد (لغات جديد) تعميم ميان نسبت به موقعيتآموزدانشآيا يادگيري  .3

ود كه آيا آموزش خودنظارتي توجه در صحت و هدف از اين سؤال بررسي اين موضوع ب

به اين منظور طي دو  يابد يا خير.هم تعميم مي آموزش داده نشده خواني به كلمات و متونروان

ها آموزش داده نشده بود در اختيار و دو متن بود و به آزمودني كلمه 100فرم ب كه شامل  جلسه

يك دقيقه با  زمانها خواسته شد تا در مدت زمودنيها قرار گرفت. همانند شرايط خط پايه از آآن

ها بر روي نمودار ثبت شد. در ادامه ها را بخوانند و عملكرد آنسرعت و دقت باال كلمات و متن

  شود.طور جداگانه توضيح داده ميها بهآزمودني عملكرد هر يك از

حله تعميم نسبت به مرحله ها در مربا توجه به نتايج بدست آمده، عملكرد هر يك از آزمودني

آموزش خودنظارتي توجه بر افزايش عملكرد تحصيلي  تأثيردهنده كه اين نشان خط پايه بهتر بوده

هاي جديد تعميم يادگيري خود را نسبت به موقعيت است توانستهها است و اين آزمودني آزمودني

  دهد.فزايش را نشان مينيز اين ا SMDو  PNDدهد. همچنين مشاهده اندازه اثر به دو روش 

با مشكل  آموزدانشنتيجه كلي نشان داد كه خودنظارتي توجه باعث افزايش توجه در چهار  
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نشان داد و نتايج به  به اين سوال كه نتايج آن در جدول آمده، هاي مربوطخواندن شد كه يافته

، اهرمي هايا يافتهكرد كه ب تأييددست آمده از محاسبه شاخص اندازه اثر نيز نتيجه فوق را 

در مورد اثربخشي دقت بر توانايي خواندن ) 1390( و كمرزرين منزهشوشتري، گلشني

راهبردهاي  در مورد اثربخشي آموزش )2012( پورحبيبزاده و حاجيان نارساخوان، آموزدانش

 رتأثيدر مورد  )1382( زاده و عليپورخودنظارتي در افزايش توجه و عملكرد رياضي، اشتري

به  )1389پرور (آذر و گلميرنسب، فتحيان داراي نقص توجه، آموزدانشآموزش خودنظارتي در 

به اثربخشي توجه بر  )1391( ، عابديمسألهعملكرد حل راثربخشي آموزش خودنظارتي توجه ب

رفتاري بر كاهش  –به اثربخشي درمانگري رفتاري و شناختي  )1385( عملكرد رياضي، ميرنسب

در مورد  )2002( كنشي كودكان، هاالهان و هادسوني باليني اختالل نارسايي توجه و فزونهانشانه

 )1982( 1للويد، كنيدلر و مارشال هاي هاالهان،خودنظارتي توجه همخواني دارد و اما با يافته

كه هاي اين مطالعه نشان داد همخواني ندارد زيرا كه در اين تحقيق از خودثبتي استفاده نشد، داده

بودن خودنظارتي در افزايش توجه  كمترين اختالف و يا به عبارت ديگر هيچ اختالفي در اثربخش

  .وجود ندارد

  گيريبحث و نتيجه

در توجه  آموزدانشتوجه و توانايي  مسالهترين عامل در موفقيت تحصيلي و يادگيري، مهم

توجه در پيشرفت  مؤلفهو متمركز در مسائل آموزشي و تحصيلي است. با درك اهميت  مؤثر

توجهي و اصالح رفتار بي نهيزمهايي در ان، كوششآموزدانشعملكردهاي شناختي و تحصيلي 

 تأثيرها حاكي از اين تالش جهينتتوجهي به عمل آمده است كه بر بي آموزدانشاعمال كنترل 

وده است كه يكي از هاي تسلط بر خود، در اين زمينه بهاي اصالحي مبتني بر تكنيكمثبت برنامه

هاي اصالحي، آمزش راهبرد خودنظارتي توجه است (هاليفيلد و روش نيترمؤثركارآمدترين و 

                                                                                                                            
1 . Hallahan, Lloyd, Kneedler & Marshall 
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ان آموزدانش، مشكالت خواندن در كردن). پژوهش حاضر نشان داد كه با توجه 2010 1همكاران،

 تأثيررابطه با ) در 2005( 2هريس، فرايلندر، سادلر، فرايزيل و گراهم پژوهشكند. كاهش پيدا مي

دو نوع مختلف خودنظارتي يعني خودنظارتي توجه و خودنظارتي عملكردي را بر روي رفتارهاي 

مثبت بر  تأثيراند كه هر دو راهبردهاي خودنظارتي مطلوب و رفتارهاي هجي كردن بررسي كرده

وزف و ) و ژ2012( 3ان داشت. رافرتيآموزدانشروي رفتارهاي مطلوب و رفتارهاي هجي كردن 

هاي مختلف نشان دادند زماني كه از روش خودنظارتي توجه استفاده ) در پژوهش2011( 4ايوليق

) در پژوهشي استفاده از 2010( 5گودمن كند.شود ميزان توجه و عملكرد خواندن بهبود پيدا ميمي

خودنظارتي در افزايش توجه به تكليف و دقت تحصيلي را در دو كودك درخودمانده در دو 

بوده و  مؤثر آموزدانشكالس مستقل بررسي كرد نتايج نشان داد شيوه خودنظارتي براي هر دو 

باعث افزايش در توجه به تكليف و دقت تحصيلي شد. شيمباكورو، پراتر، جنكينس و اديلن 

) نيز در تحقيقي اثربخشي خودنظارتي را بر پيشرفت تحصيلي و دقت در عملكرد و 1999( 6اسميت

كالس ششم و هفتم با اختالل نقص توجه و  آموزدانشارهاي مناسب تحصيلي را در سه انجام رفت

فعالي را در طول خواندن، رياضي و بيان نوشتاري بررسي كرد. اختالل نقص توجه همراه با بيش

ان با مشكل آموزدانشبراي كمك به  مؤثرنتايج اين مطالعه نشان داد كه خودنظارتي شيوه 

ها با نتايج اين يافته ؛ كهبود كاركرد تحصيلي و رفتارهاي توجه كردن استيادگيري براي به

بدست آمده از پژوهش حاضر همخواني دارد. يكي از علل كاهش مشكالت خواندن در اثر انجام 

گيرند كه به مفاهيم درسي توجه كنند با ان ياد ميآموزدانشخودنظارتي توجه اين است كه وقتي 

كنند و اشكاالت خود را پيدا نموده و اشكاالت خود را اصالح برخورد مي درس به صورت فعاالنه

مشكالت خواندن مهم ترين عامل عدم موفقيت در مدرسه دانسته شده است و در واقع كنند. مي

                                                                                                                            
1 . Holifield, Goodman, Hazelkorn & Heflin 
2. Harris, Friedlander, Saddler, Frizzelle & Graham 
3. Rafferty 
4 . Joseph & Eveleigh 
5. Goodman 
6 . Shimabukuro, Prater, Jenkins & Edelen-Smith 
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هاي توان شكست كودك را در بسياري از زمينهاست كه با كمك آن مياي نشانه نيترساده

هاي تحصيلي است و بايد پايه مشترك موفقيت در تمام زمينه كرد. خواندن بينيتحصيلي پيش

ترين عامل پيشرفت در بهبود عملكرد اين كودكان توجه صليويم. اقائل ش اهميت خاصي براي آن

آنجا كه هر انساني در نوع خود موجودي يگانه و منحصر به فرد است.  ازهاست آن		نوع آموزش	به

حاصل هر فرد بايد متفاوت باشد. نتايج  يازهاينها و يهاي آموزش نيز بر مبناي ويژگروش

پژوهش حاضر نشان داد كه آموزش خودنظارتي باعث افزايش كاركرد تحصيلي در متغيرهاي 

 ييتوانااين به پيشرفت  ؛ وشودان با مشكل خواندن ميآموزدانشصحت كلمه و متن و توجه در 

اين برنامه اين است كه محتواي آن بر اساس  كند. از مزايايان كمك ميآموزدانشخواندن اين 

ي شناختي و فراشناختي است كه در امر يادگيري ضروري است. نتايج بسياري هامهارتآموزش 

دهد. از اند كه كاستي توجه كاركرد تحصيلي فرد را در يادگيري كاهش مياز تحقيقات نشان داده

  .استها در كنار برنامه آموزشي تقويت هاي تشويقي ومزيت ديگر اين پژوهش استفاده از طرح

ان در مدرسه و عدم همكاري آموزدانشدر پژوهش حاضر به دليل محدوديت زماني حضور 

بيشتر مسئولين مدارس، اجراي دوره پيگيري جهت ارزيابي تداوم برنامه خودنظارتي توجه ميسر 

دختر با مشكل  آموزنشداجايي كه گروه مورد مطالعه در پژوهش حاضر به چهار نشد. از آن

هاي سني و جنس ديگر با شود. تعميم نتايج آن به گروهخواندن در پايه چهارم ابتدايي محدود مي

خواني خواندن محدوديت همراه است. عدم دسترسي به يك ابزار هنجار شده ملي در زمينه روان

هش حاضر بر روي ساخته در اين پژوهش استفاده گردد. پژوموجب گرديد از ابزارهاي محقق

براي درس  هاتنرو نتايج بدست آمده ان با مشكل خواندن صورت گرفت از اينآموزدانشتوجه 

شناختي، هاي خواندن از قبيل آگاهي واجشود ساير جنبهخواندن قابل اعتماد است. پيشنهاد مي

وجه به متغير ي خواندن بررسي شود. انجام پژوهش با تهامهارترمزگشايي و معناشناسي و ساير 

جنسيت (دختر و پسر) و مقايسه دو جنس با يكديگر صورت گيرد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه 

شود و اثربخشي خودنظارتي توجه بر كاركرد تحصيلي و توجه و افزايش صحت خواندن منجر مي
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ن مراكز شود مربياهاي شناختي توجه نشد. با توجه به اهميت موضوع پيشنهاد ميفرآيندديگر  به

بخشي كودكاني كه مشكل خواندن دارند هاي ارزيابي و توانهاي يادگيري از فعاليتويژه اختالل

  بر حوزه خودنظارتي توجه نشان دهند.

 منابع

ان داراي آموزدانشآموزش راهبرد خودنظارتي در  تأثير). 1382پور، احمد (لي و عليزاده، لياشتري

  .207-222، 4، وهش در حيطه كودكان استثناييپژاختالل نقص توجه شهر تهران. 

). اثربخشي آموزش دقت 1390منزه، فرشته و كمرزرين، حميد (اهرمي، راضيه؛ شوشتري، مژگان؛ گلشني

فصلنامه روانشناسي افراد ان نارساخوان پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان. آموزدانشبر توانايي خواندن 
  .140-154)، 1، (3، استثنايي

ان با آموزدانشآموزش راهبردهاي فراشناختي بر افزايش درك مطلب  تأثير). 1390جعفر (بخشي، 
  دانشگاه تهران. .دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي. نامه كارشناسي ارشدپايان. مشكالت خواندن
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	.120-102 ،)1(7 ،شناسي مدرسه

). درمان اختالل توجه در كودكاني كه اختالل يادگيري دارند و 1382بناب، باقر (ذكايي، مريم و غباري

	.33-34، 9، درمانيروان هايفصلنامه تازهآن بر پيشرفت تحصيلي.  تأثير

اختالل  يهااس شاخصيمق يت روانسنجيفاك). 1389پژوه، احمد و غباري بناب، باقر (سهرابي، نادره؛ به

  .63-80، 1، 1، شناختيهاي روانها و مدلروش مجله، كاستي توجه جردن

. چاپ هنجارها هوشي وكسلر براي كودكان، دستور كار و شدهمقياس تجديد نظر ). 1385شهيم، سيما (

  چهارم. شيراز: انتشارات دانشگاه شيراز.

 يكاراهمال). اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري شناختي و فراشناختي بر 1396شيخ االسالمي، علي. (

  .65-84)، 3(6روان شناسي مدرسه،  مجلهآموزان با پيشرفت تحصيلي پايين. تحصيلي دانش
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The effectiveness of teaching self-monitoring of attention on 
academic performance and attention in students with reading 

difficulties 
H. Kheirati1, B. Ghobari Bonab2 & A. Beh-Pajooh3 

 
Abstract 

The purpose of the current study was the effectiveness of teaching self-
monitoring of attention on academic performance and enhancement of attention 
in students with reading difficulties. Four fourth grade female students with 
reading difficulties were selected from a normal elementary school from 
Educational District Six of Tehran, Iran as participants. Research design was 
single subject (multiple baseline) design with different subjects. The 
instruments of this research were Wechsler Intelligence Scale for Children, 
Jordan's Attention Deficit Disorder questionnaire (teacher and parents form), 
and Reading and Dyslexic Tests. In order to measure academic performance of 
students, a researcher-made fluent reading test was used. The study was 
conducted in three stages including baseline, intervention and generalization. In 
order to analyze the data, visual analysis and influence index calculation were 
used. The comparison of subjects’ performance in three stages of baseline, 
intervention and generalization indicated that the self-monitoring training has 
enhanced all four subjects’ academic performance and attention and, moreover, 
this resulted in the extension of learning vocabulary and new texts that have not 
been learnt. Considering the effectiveness of self-monitoring of attention on 
academic performance and attention in students with reading difficulties, it is 
recommended for the educators of elementary schools to use the results of this 
study to increase attention and improve educational efficiency of students with 
reading difficulties. 

Keyword: attention, attention self-monitoring, academic Performance, reading 
difficulties 
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