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 چکیده        
ظـارتي  هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثیر استفاده از راهبرد خودن

اون دآموزان سـندر   توجه در افزایش توجه و دقت خواندن دانش
ـ آموزان دنفر از دانش 3. براي انجا  پژوهش، تعداد بود تال ختر مب

د. گیري در دسترس انتخـا  شـدن  به سندر  داون به روش نمونه
اي با آزمودني و طرح چندخط پایهدر این پژوهش که از نوع تک

ي منظـور تعیـین میـزان رفتارهـا    ، بـه بـود هاي مختلف آزمودني
بـا توجـه بـه     هـا هر کدا  از آزمـودني  توجهي، ابتدامربوط به بي

 شـا  گزار و DSM-5کمبـود توجـه در    ي اخـتالل هـا مالک
 ي حاکيو رفتارها ندگرفت طور دقیق مورد مشاهده قرارهب نیوالد

پس سـ . شدگیري و ثبت طور دقیق اندازهتوجهي در آنها بهاز بي
اي راهبرد دقیقه 45جلسه 12، هر آزمودني طي در مرحله مداخله

هـا پـس از   رفتـار آزمـودني   .دیدنـد خودنظارتي توجه را آموزش 
 .رفـت گلسا  مرحله پیگیري نیز مورد مشاهده قرار مداخله در ج

تحلیـل دیـداري    از طریـق آوري شـده  هاي جمـ  در نهایت داده
. فتنـد گررار نمودارها و محاسبه اندازه اثر، مورد تجزیه و تحلیل ق

ر دراهبـرد خودنظـارتي توجـه     تـاثیر  ۀدهنـد نتایج پژوهش نشان
و تمرکـز   قـت ي و افزایش دهتوجهاي حاکي از بيکاهش نشانه

 .بودهر سه آزمودني 

دقت توجه،  ،: راهبرد خودنظارتي توجهکلیدی هایواژه

 ن، سندر  داوخواندن

 

 

Abstract 
The purpose of this study was to examine the 
effect of self-monitoring attention strategy on 
enhancement of attention and accuracy of 
reading in students with Down syndrome. For 
the purpose of this study, 3 girls with Down 
syndrome who were studying at one of the 
exceptional schools of Qom in academic year 
2015-2016, were selected as the sample using 
purposive sampling. In this research, which is a 
single-subject and multi-line design with 
different subjects, in order to determine the 
amount of inattention behaviors, each 
participant was first carefully observed and their 

accurately measured and recorded. Then, during 
the intervention phase, each participant trains 
self- monitoring of attention strategy during the 
twelve sessions for 45 minutes. The behavior of 
these participants is also observed after the 
intervention phase in the follow-up sessions. 
Finally, the data analyzed by analyzing the 
visual diagrams and calculating the influence 

amount index. The results of the research show 
that the strategy of self-monitoring of attention 
increased the accuracy of all three participants. 
Keyword: self-monitoring strategy of attention, 
attention, accuracy of reading, Down syndrome 
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 مقدمه
درصد  2 تا 1 نیرو است. طبق آمار مختلف بیكي از مشكالتي است که جامعه بشري با آن روبه 1يهوش يتوانکم
. با توجه دهنديم لیتشك يتوان هوشکم يافراد دارا يعنی، 70کمتر از  يهوش با بهره يها را کودکانکشور تیجمع
 افراد ونیلیم 5/1هزار تا  800در حدود  ،میریدر نظر بگ ونیلیرا هشتاد م رانیکشور ا تیآمار اگر جمع نیبه ا
شود که از  جادیا يممكن است به علل مختلف يهوش يتوان(. کم1397 ،فريالنیمداشت ) میخواه يهوش توانکم

 يتوانعنوان علل کمبه يكینشانگان ژنت 750اشاره کرد. اکنون حداقل  يبه اختالال  کروموزوم توانيجمله آنها م
سندر  داون است  ایها، نشانگان نشانگان نیا نیترصیو قابل تشخ نیترجیرا شده است. یياشناس يهوش

 دیآيم ایدننوزاد با سندر  داون به  کینوزاد زنده متولد شده،  900تا 600از هر  بای(. تقر2003 )هاالهان و کافمن ،
 يهوش يتوانداون در اکثر مواق  موجب کم  ندرس است. شیمادران رو به افزا يآمار با باال رفتن سن باردار نیکه ا
 يریادگیدر  به وجود مشكال  متعدد توانيم هایيتواناکم نیاز جمله ا (.1394 ،ي)گنج شوديتا متوسط م فیخف

 يلیتحص شرفتیو پ يریادگیتوجه در  تی. اهمباشديدر توجه م صاز علل بروز آن نق يكیآنها اشاره کرد که 
توجه کند  ،است انیکه در جر يبتواند به کار دیبا رد،یبگ ادیازآن که  شیکودک پ کیاست.  يهیبد يامر
 ندر کودکان و نوجوانان سندر  داو يزشیو فقر انگ يهوش تیظرف تیدو عامل محدود (.2003 هاالهان و کافمن،)

. البته در شودير آنها مد ي(، نقص در حفظ توجه و توجه انتخاب1396 ،يدامنه توجه )افروز و نصرت يبه کوتاه منجر
 دانندينم ای توانندياست که آنها نم نیبلكه مسئله ا ،توجه کنند خواهنديکه آنها نم ستین نیموارد، مشكل ا يبرخ

 زیو هنگا  انجا  کار مستقل، در شروع کردن کار ن فیبر تكل مرکزکودکان در حوزه ت نیا توجه کنند. دیکه چطور با
 ای يقبل يهاتیتوجه از فعال حفظاز مشكل  يمسئله ممكن است ناش نیاز آنها ا يخبر يمشكل دارند که برا

ها با مشكل در سازماندهي تكالیف و فعالیت نی(. آنها همچن1388و خانزاده،  بنا يکننده باشد )غبارپر  حواس
کند، که دهنده جلوه ميرشد  آزابرایشان ناخوشایند و به ،مواجهند و تكالیفي که مستلز  تالش ذهني مداو  است

 ،هایي که به تالش شخصي مداو  و کوشش ذهني یا سازماندهي و تمرکز قوي نیاز دارددر نتیجه آن از فعالیت
 نی(. تما  ا1390 ،یي؛ ترجمه رضا 2007و سادوک،  اپالندهند )کبه آنها بیزاري شدید نشان مي کنند یااجتنا  مي

 با .شوديم لیآنها در تحص شرفتیو پ يریادگیآموزان در امر دانش نیا تیموفق زانیعوامل منجر به کاهش م
و نقش  2و توجه در کودکان سندر  داون يلیتحص شرفتیپ ،يریادگیمشكال   نیتنگاتنگ ب اطیتوجه به وجود ارت

 نیا يبه بررس يپزشكو روان يشناختروان يهااز پژوهش ياگسترده فیکودکان، ط نیا يدر زندگ يریادگیمهم 
حل  يبرا يدرمانگر يهامختلف روش اع. انواندافتهیاختصاص  يمداخال  درمانگر يبخشاثر یۀمشكل از زاو

 يرفتار -يشناخت يكردهایبه رو توانيآنها م نیکار بسته شده است که از جمله موثرتربهمشكال  تحصیلي 
راهبردها، راهبرد  نیا نیترشدهاز شناخته يكی. است يمختلف يهاکیراهبردها و تكن يدارا كردیرو نیاشاره کرد. ا

                                                           

1- Intellectual Developmental Disability (IDD) 
2- Down syndrome (DS) 
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توجهي در مؤثر در اصالح رفتارهاي مربوط به بي يهاکیعنوان یكي از تكنکه به باشديتوجه م يخودنظارت
هاي مدیریت خود است . راهبرد خود نظارتي یكي از روشدیآيحسا  مکودکان داراي مشكال  توجه و تمرکز به

قرار  ستفادهمورد ا هاي آموزشي مختلفآموزان مختلف و در موقعیتدانش يمیزي بر روآصور  موفقیتکه به
 شیاز رفتارها شامل افزا ياگسترده فیط يبر رو زیآمتیصور  موفقو به ،(2003، گرفته است )هاالهان و کافمن

 يو کاهش رفتارها يمطلو  اجتماع يرفتارها شی(، افزا2006)آماتو، هوف و دوپک،  محورفیتكل يرفتارها
و النكلوس،  يکل ،ي؛ تون2002،  نیمرداک و کرون وود،) يلی( و بهبود عملكرد تحص2011مخر  )پارکر و کامپز، 

 به اجرا در آمده است.  زی( ن2003
ي در تحول و پیشرفت سازتوانمندمهم  يهااز مكانیسم يكیو  يخودنظارتي جزء مكمل و الز  فرایند یادگیر       

 يریگفرد به اندازه وشر نی. در اپردازديتنظیم دروني رفتار فرد م شود و بهصور  ارادي انجا  ميکه به فرد است
 باشد،يدر کالس م ينظارتخود که از جمله اهداف عمده آموزش خود فیدهنده توجه بر تكلنشان يهاو ثبت رفتار

اطراف خود، آگاهانه   یها و وقانسبت به رفتار يآگاه شیبا افزا جهیو در نت ،(2002)هاالهان و هادسون،  پردازديم
 يقرار گرفته است. برخ يمورد بررس ياریروش در مطالعا  بس نیا يبخشاثر .زنديدست م يکنترلبه خود

(، دقت و تمرکز در حل 2015و توجه )ماسون،  يلیبر عملكرد تحص ينظارتمثبت آموزش خود ریتاث قا یتحق
(. در 1388، گلپروراند )کالس درس را نشان داده تیریاستقالل و مد ش،زی(، انگ2013برگ، مدرسه )فالكن فیتكال
عملكرد حل مسئله و توجه  آموزش خودآموزي بر ریتاث ي( با بررس1381) اسفندیه بختیاري يگرید قیتحق

راستا  نید. در همبخشعملكرد حل مسئله ریاضي را بهبود مي ،آموزان به این نتیجه رسید که خودآموزيدانش
مشابهي دست یافتند و مؤثر بودن  تایج( نیز به ن1993وود و همكاران ) و (2017) نتوی(، سارم2007) مونتاگو

و اختالل کمبود  1خاص یادگیري اختالل باآموزان آموزش راهبردهاي فراشناختي و خودنظارتي توجه به دانش
بهبود و اصالح  يراهبرد برا نیمختلف محققان از ا قا یحقدر ت نیرا نشان دادند. همچن 2فعاليبیش و توجه

 براياند. استفاده کرده يریادگیو ناتوان در  يتوان هوشکم فعال،شیکودکان ب يلیتحص يهاعملكرد و مهار 
 ریپذآموزش يتوان هوشراهبرد در کودکان کم نی( گزارش کردند که استفاده از ا1983لئون و پپ در سال ) ،مثال
که  زین يگریشده است. در پژوهش د ياضیر صیمنجر به بهبود عملكرد آنها در آزمون تشخ يریادگی ختاللاو 

که استفاده از  نشان دادانجا  شد،  يهوش يتوانکم يکودکان دارا ي( بر رو2002) دیو لو ریب رمن،یتوسط ف
 .شوديکودکان م نیا کیآکادم ياهمنجر به بهبود رفتار ياز جمله راهبرد خودنظارت يتیریخودمد يراهبردها

و دقت  فیتوجه بر تكل شیدر افزا يارتنظبا عنوان استفاده از خود يدر پژوهش زی( ن2010و همكاران ) لدیفیهال
آموزان موثر بوده و توجه بر دانش نیا يبرا ينظارتنشان دادند که روش خود سمیآموزان با اختالل اتدانش يعلم
( با استفاده از 2014استاسوال و همكارانش )، راستا نیداد. در هم شیافزا يطور آنرا بهآنها  يو دقت علم فیتكل

                                                           

1- Spisific Learning Disorder 
2- Attention- Dificit / Hyperactivity Disoreder 
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نشان  فعاليبیش و اختالل کمبود توجه و 1سمیاوت فیطمبتال به اختالل آموز دو دانش يبر رو ينظارتخودروش 
آنها  يلیتحص شرفتیپ جهیتآموزان و در ن دانش نیا محورفیتكل يرفتارها شیراهبرد منجر به افزا نیدادند ا

انجا   سمیات فیآموزان طدانش يکه بر رو زی(، ن2010) و همكاران گی( و ل2013) خواهد شد. پژوهش اسوانسون
ساله مبتال به 10دختر کی يبر رو يپژوهش زی( ن2003مطلب بود. بروکز و همكاران ) نیهم دهندهننشا نیز ،شد

منجر به کاهش عملكرد  زیگرفیتكل يوجود رفتارها دادند. از آنجا کهمتوسط انجا   يهوشسندر  داون با بهره
به بهبود  ياز جمله خودنظارت يتیریمدخود يکردند با آموزش راهبردها يآنها سع شود،يآموزان مدانش يلیتحص

منجر  يتیریمدخود يپژوهش آنها  نشان داد، استفاده از راهبردها جیکمک کنند. در آخر نتا يو يلیعملكرد تحص
دو  يبر رو شیبا آزما زی( ن2014. رز و همكاران )شوديسندر  داون م يافراد دارا کیآکادم يهامهار  شیبه افزا
را  يلیتوجه و بهبود عملكرد تحص شیبر افزا يراهبرد خودنظارت ریتاث سم،یداون و ات ندر آموز مبتال به سدانش

 يسع يهوش يتوانآموز کمدانش 6 يبر رو ي( در پژوهش2005) نو همكارا آگران يگریمطالعه د کردند. در دییتا
 شیافزا ،شوديآنها م کیعملكرد آکادم شیافزا باعثافراد که  نیتمرکز ا ،يخودنظارت کردند با آموزش راهبرد

 نیا جی. نتادندیخود را بهبود بخش يلیعملكرد تحص ياز راهبرد خودنطارت يریگافراد با بهره نیا نهایتدهند. در 
 بود. پابرجا زیپژوهش تا دو ماه پس از اتما  مداخله ن

با مشكال   يکودکان يو همكاران بر رو (2013توسط هانسن ) يدر پژوهش يتیریمدخود يراهبردها ریتاث       
و کاهش  کیمطلو  آکادم يرفتارها شیمثبت آن در افزا ریقرار گرفت و تاث يمورد بررس يرفتار يجانیه

 ينظارتراهبرد خود يدهنده اثربخشنشان شدهانیب يهاپژوهش يتمام جینتا .دیآنها به اثبا  رس يمشكال  رفتار
بود. با وجود دامنه  يهوش يتوانو کم يریادگی یي، ناتوانافعالي و کمبود توجهبیش رینظ ياختالالت يتوجه بر رو

 نیا يلیتحص شرفتیو پ يریادگی دنیآن در فرآ تیگسترده مشكال  نقص توجه در کودکان سندر  داون و اهم
 شرفتیو پ يریادگی. البته کامال آشكار است نهیزم نیها در او پژوهش قا ی، فقدان انجا  تحقآموزاندانش
 نیکدا  از ا هر يطور جداگانه بر روبه توانديو نقص توجه م شوديرا شامل م ياگسترده يهاحوزه يلیتحص
آموزان قرار دارد، مبحث خواندن توجه دانش زانیم ریشد  تحت تاثبه هک یيهاز حوزها يكی. گذار باشدها اثرحوزه
 يدارد، پژوهش حاضر با هدف بررس ياریبس تیآموزان اهمدانش لیکه دقت خواندن در امر تحص یياز آنجا است.
 يچگونگدنبال اون، بهآموزان سندر  دتوجه و دقت خواندن دانش شیتوجه در افزا يراهبرد خودنظارت ریتاث يمورد
 آموزان سندر  داون خواهد بود.دقت و توجه دانش شیراهبرد در افزا نیا يگذاراثر
 

 روش
هاي اي با آزمودنيآزمودني از نوع طرح چند خط پایهو طرح پژوهش تک يشیآزماپژوهش حاضر از نوع شبه

. سپس زماني شدها مشخص مه آزمودنيرفتار هدف براي هۀ . در این طرح در مرحله نخست خط پایبودمختلف 

                                                           

1- Autism Spectrum Disorder 
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ها در در حالي که سایر آزمودني گرفت،مداخله صور   ،که خط پایه براي آزمودني اول به حالت نسبتا با ثبا  رسید
، مداخله بر روي بیني شده تغییر یافت. زماني که رفتار آزمودني اول در جهت پیشداشتندحالت خط پایه قرار 
. در آخر زماني که رفتار آزمودني بود. در اینجا آزمودني سو  هنوز در حالت خط پایه فتگرآزمودني دو  صور  
 اگر کهین است ا. منطق طرح شدمداخله بر روي آزمودني سو  انجا   ،بیني شده بهبود یافتدو  در جهت پیش

کننده در این راد شرکتاف .این پیشرفت به مداخله نسبت داده شود ،آزمودني با شروع مداخله پیشرفت نشان داد
گیري در سال بودند که با روش نمونه 14تا  12دانش آموز دختر داراي سندر  داون با دامنه سني  3پژوهش، 

 1395-96در مدارس استثنایي شهر قم در سال تحصیلي  مشغول به تحصیلآموزان دسترس، از میان دانش
هاي الز  با اداره آموزش و پرورش و تعیین مدرسه هماهنگي آموزان پس از انجا انتخا  شدند. انتخا  این دانش

هاي بیان ن مدرسه خواسته شد تا با توجه به ویژگيامورد نظر، به این نحو صور  گرفت که از مشاور، مدیر و معلم
 زانیدر م ينسب يهمتراز ،يسن يهاتیتوجه و تمرکز در آنها، محدود نقص وجود جمله از هاشده براي آزمودني

کنند. پس از حصول  يرا معرف طیآموزان واجد شرا، دانشيدر خواندن کتا  درس آنها یيو توانا يبهره هوش
آموزان آموزان و همچنین با کسب رضایت از والدین آنها، این دانشهاي الز  در این دانشاطمینان از وجود ویژگي

 .و در طرح پژوهش وارد شدند ،عنوان نمونه پژوهش انتخا  شدهبه

 ابزار 

( 2002) این تكنیک با الها  از برنامه درمانگري هاالهان و هادسون بسته آموزشی خودنظارتی توجه:
سازماندهي شده است. طبق تعریف هاالهان و هادسون، خودنظارتي مستلز  دستكاري رویدادهاي دروني و نهان 

هایي از رفتار خود مسئولیت بیشتري نبهعنوان روش تغییر رفتار است و به فرد کمک مي کند تا در مقابل جبه
ها توانایي کنترل خود بر رفتار را افزایش دهد. براي اجراي تكنیک بندي آن رفتاراحساس کند و با ثبت و درجه

 نظارتي توجه به ابزارهاي زیر نیازمندیم:خود
ها یا اي حاوي بیپدقیقه 45نوار صوتي یک  ،بازبیني رفتارهاي خودبازبیني رفتار: نوار نشانههاي خودنوار نشانه. 1

دهد تا چه زماني رفتار خود را ارزیابي و ثبت کند. زماني کننده عالمت ميهاي نامنظمي است که به شرکتصو 
 .دهد، وجود این نوار صوتي الزامي استکننده براي اولین باز خودنظارتي را انجا  ميکه شرکت

هاي یادداشت بازبیني مورد نیاز است، کار رفتار: ابزار دیگري که براي خودبازبیني هاي یادداشت خودکار . 2
محور   کننده بتواند در آن تكلیفشرکت تا بودندارزیابي و جداولي سوال خود دارايها بازبیني است. این کار خود

 .هنگا  شنیدن صداي بیپ ثبت کندگریز بودن رفتار خود را بهیا تكلیف 
هاي متنوعي را در حال انجا  توانند فعالیتها ميکنندهبازبیني: شرکتاسب براي انجا  دادن موق  خودتكالیف من. 3

کار برده شود که معلم ها بهکنندهتكنیک خودنظارتي انجا  دهند. اما این تكنیک بهتر است زماني از سوي شرکت
هاي اجراي برنامه از فعالیتبا گروهي نباشد تا هاي مشغول تدریس نباشد و یا شرکت کننده در حال انجا  فعالیت

کننده در حال انجا  بهترین موقعیت براي انجا  این تكنیک زماني است که شرکت ،براینگروهي خود باز بماند. بنا
رسد که خودنظارتي در مورد تكالیفي بیشترین کاربرد را دارد که در آن تكالیف درسي است. البته به نظر مي
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 ،تواند آن را انجا  دهده در مراحل اولیه کسب مهار  باشد. بعني تكالیفي را انجا  دهد که خودش ميکنندشرکت
 .ولي تا حدي به نظار  معلم یا شخص دیگر هم نیاز دارد

در پژوهش حاضر با محور قرار  :DSM-5 درکمبود توجه  یهامشاهده بر اساس مالک ستیل چک

ها مشخص شدند. این قبیل رفتار ،توجهي و عد  تمرکز بودندحاکي از بي هایي که، نمونه رفتارDSM-5دادن 
هاي تكلیف محور قرار هاي مطلو  مغایر با آنها نیز تحت عنوان رفتارهاي تكلیف گریز و رفتارتحت عنوان رفتار

 :بندي شدندطبقهصور  زیر به ،عنوان معیار رفتارهاي تكلیف گریز قرار گرفتندگرفتند. نمونه رفتارهایي که به
 شوددقتي مرتكب اشتباه ميآید یا در تكالیف مدرسه از روي بياغلب از عهده توجه دقیق به جزئیا  بر نمي. 1

 .دهد(بیند و کارهایش را دقیق و صحیح انجا  نميشود یا نمي)مثال بعضي جزئیا  را متوجه نمي
 ،هنگا  تدریس معلمرو است )مثال در کالس بهبهروها با دشواري اغلب در حفظ توجه به تكالیف یا بازي. 2

 .تواند تمرکز خود را حفظ کند(صحبت با سایرین یا خواندن مطالب طوالني نمي
رسد حواسش جاي شنود )مثال به نظر ميانگار نمي ،گیردطور مستقیم مورد خطا  قرار مياغلب وقتي به. 3

 .دیگري است(
آید )مثال کار را کند و از عهده اتما  تكالیف مدرسه و سایر کارها بر نميي نميها پیرواغلب از دستورالعمل. 4

تواند و نمي شوددهد و حواسش به چیز دیگري پر  ميکند اما خیلي زود تمرکزش را از دست ميشروع مي
 .تكالیف خود را تما  کند(

تیب انجا  رتواند کارهاي خود را با نظم و ت)نميرو است بهها با مشكل رودهي تكالیف و فعالیتاغلب در سازمان. 5
 اساس)بر  نظم است(تواند اشیاء و متعلقا  خود را منظم و مرتب نگه دارد، در کارهایش شلخته و بيدهد، نمي
 .(معلم و نیوالد گزارش

 .(نیوالد گزارشاساس  بر) کندها را گم ميغالبا اشیاء ضروري براي انجا  تكالیف یا فعالیت. 6
 (.معلم گزارش اساس)بر  شوندپرتي ميمربوط سریعا دچار حواسهاي نااغلب در اثر محرک. 7

 چک در باال يرفتارها از کدا  هر وقوع يفراوان که ردیگيم انجا  صور  نیا به زین ستیلچک نیا يگذارنمره
 .ردیگيم قرار استفاده مورد پژوهش ادامه يبرا و دهیگرد محاسبه مشخص ستیل

 نحوه ارائه مداخله 
، تما  مراحل یک طرح آزمایشي آزمودني استهاي پژوهشي تکاز نوع طرح پژوهش حاضر که نجاآاز 
ها ترسیم شد و سپس بر روي هر خط پایه براي هر کدا  از آزمودني ،آزمودني در آن انجا  گرفت. از این روتک

در این پژوهش مداخله در حیطه  پیگیري نیز انجا  شد.کدا  از آنها  مداخله صور  گرفت و متعاقب آن مرحله 
هاي شناختي سازماندهي شده است. در سطح درمانگري رفتاري از روش تقویت افتراقي رفتار -رفتاري و رفتاري

، نمونه DSM-5ناهمساز استفاده شده است. روش انجا  کار نیز به این صور  است که با محور قرار دادن 
هاي مطلو  مغایر با آنها نیز گریز و رفتارهاي تكلیفتوجهي و عد  تمرکز تحت عنوان رفتاربي هاي حاکي ازرفتار

هاي مطلو  نیز به این نحو عمل محور قرار گرفتند. براي انجا  برنامه تقویت رفتار هاي تكلیفتحت عنوان رفتار
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هاي رفتارهاي مطلو  )اد مشخصي از رفتار، در صور  انجا  تعدشودها توضیح داده ميشود که براي آزمودنيمي
شود و محور( جایزه دریافت خواهند کرد. دریافت جایزه به مرور در قبال تعداد بیشتري رفتار مطلو  ارائه مي تكلیف

جاي ارائه تقویت فقط از تشویق و تحسین کالمي استفاده یابد که در جلسا  پایاني بهاین کار تا جایي ادامه مي
 گیرد.ها بدون ارائه تقویت مورد مشاهده قرار ميدر پایان مداخله رفتار آزمودنيشود و 
استفاده از این  منظورشود. بهاز تكنیک خودنظارتي توجه استفاده مي ي نیزشناخت -در سطح درمانگري رفتار      

ثربخشي این بسته براي ا ( استفاده شده است.2002تكنیک از بسته آموزشي خودنظارتي توجه هاالهان و هادسون )
قص ي نظیر نیهالهاي مختلف آزمایشي و غیرآزمایشي و براي افرادي با سنین مختلف و داراي اختالموقعیت

این بسته  تفاده ازراي اسنشان داده شده است. ابزارهاي الز  ب خاص هاي یادگیرياختاللتواني هوشي و توجه، کم
ۀ تحتواي بسباشد. مهاي صوتي ميجه، ضبط صو  و نواري شامل نشانههاي بازبیني خودنظارتي توشامل فهرست
ه (. نحوه اجراي هر مرحل1394 ،دقیقه، قابل اجراست )سلیماني 45 اي، هر جلسهجلسه 12مرحله  4آموزشي در 

 :باشدصور  زیر ميطور خالصه بهبه
ارد، ادامه د هاي بعدي نیزي آن در جلسهاي از محتوااول با مرور خالصهۀ طور عمده در جلساول که بهۀ مرحل

وجه، تودنظارتي خهایي از فواید مثالۀ شامل معرفي فن خودنظارتي، آگاهي دادن از امكان افزایش توجه، ارائ
 .ا استمعرفي ابزارهاي مورد استفاده براي اجراي خودنظارتي و الگوسازي استفاده از ابزاره

ۀ اي از محتواي مرحلدقیقه 5، ابتدا ضمن مرور 8تا  2هاي طي جلسه دو  به این صور  است کهۀ محتواي مرحل
رفتارهایي  و شودص ميروشني تعریف و مشخگریز نیز بهمحور و تكلیف، رفتارهاي تكلیف3و  2هاي اول در جلسه

ود که شسته ميي خواشوند و سپس از آزمودنبراي آزمودني معرفي مي ،دهنده توجه و عد  توجه هستندکه نشان
بي خوکه در جلسا  قبل به از مرحله دو  برنامه خودنظارتي توجه 8تا  4ها را توضیح و نمایش دهند. در جلسه آن

 شود.آموزش داده شده است، تمرین و تكرار مي
تدریج تا به کرد ندها معروف است، آزمودني آموزش دریافت خواهترک دادن عاد  ۀسو  که به مرحلۀ در مرحل
 ه خود بر تكلیففتار توجترل رها، به نظار  و کنخودنظارتي توجه را کنار بگذارند و بدون استفاده از آن ابزارهاي

 ، در یكيرست بازبیني هستندهاي صوتي و فهاز این مرحله، ابزارها که شامل نشانه 11 تا 9 هايبپردازند. در جلسه
نار گذاشته هاي صوتي کشانهنابتدا فهرست بازبیني و یا  کهشوند. انتخا  اینهاي پایاني کنار گذاشته مياز جلسه

 آموزان دارد.دهنده از موقعیت و توانایي دانششود، بسته به تشخیص آموزش
رعهده بیف خودش ا  تكلحین انج چهار  که در جلسه آخر اجرا خواهد شد، آزمودني خودنظارتي توجه را درۀ مرحل
توجه پرداخته  ودنظارتيهاي آموزش خد. در پایان این مرحله به ارزیابي نشانهکنگیرد و آن را تمرین و تكرار ميمي
 :هاي مربوط به هر جلسه به شرح زیر استخالصه فعالیت شود.مي
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 جلسه هر به مربوط یهاتیفعال خالصه -1 جدول

 شرح فعالیت اهداف جلسات

به خودنظارتي توجه  توضیح 1جلسه 
 هاکنندهشرکت

اید بتدا فواو که شود، به این نحکننده معرفي ميراهبرد خودنظارتي توجه به شرکتدر این جلسه 
 هاي موردشود، سپس ابزارکننده توضیح داده ميافزایش توجه و مفهو  توجه کردن براي شرکت

 شود. يمح داده ي شرواستفاده براي اجراي راهبرد خودنظارتي توجه و نحوه استفاده از آنها براي 

مرور روش انجا  کار براي  3و  2جلسه 
 هاکنندهشرکت

ینكه ان از اطمیناشود و پس از حصول در ابتداي این جلسا  به مرور اجمالي راهبرد پرداخته مي
توجه  دنظارتيخو راهبرد ،کننده روش انجا  کار و مفهو  رفتار تكلیف محور را آموخته استشرکت

 آید.به اجرا در مي

تا  4جلسه 

8  

 شود.در طول این جلسا  به تمرین و تكرار راهبرد پرداخته مي و تكرارتمرین 

و  9جلسه 

10  

ارزیابي رگه خودباز  ارزیابي حذف شده و کار بدون نوار و فقط با استفادهدر این جلسا  نوار خود حذف نوار خود ارزیابي
 شود.انجا  مي

 شود.ارزیابي نیز حذف ميدر این جلسه برگه خود  حذف برگه خود ارزیابي  11جلسه 

تمرین روش خودنظارتي توجه  12جلسه 
 بدون استفاده از ابزار

اهبرد پردازد و ريکننده بدون استفاده از هیچ ابزاري به انجا  تكلیف خود مدر این جلسه شرکت
 کند.خودنظارتي توجه را تمرین و تكرار مي

 

 

 ها                                    یافته
هاي واجد شرایط و ، پس از انتخا  آزمودني(1)جدول شماره  هاهاي هر کدا  از آزمودنيبا توجه به ویژگي

ارتي وش خودنظبخشي رمنظور رسیدن به نتایج مناسب در خصوص اثر، بهسازماندهي و اجراي مداخال  مورد نظر
ور  کمي و هم در قالب ص  است نتایج هم بهآموزان سندر  داون، الزتوجه بر افزایش توجه و دقت خواندن دانش

 نمودار ارائه شود.
 

 هایآزمودن کیدموگراف یهایژگیو -2جدول 
سن مادر در  یلیتحص هیپا سن تیجنس هایآزمودن

 مانیزمان زا

تعداد 

فرزندان 

 خانواده

 یروانشناخت یهایژگیو

 فرزند 2 يسالگ 32 یيدو  ابتدا 14 دختر هیراض
 )فرزنددو (

 و توجه عد  -يریگگوشه-یيروکم
اشكال در  -عملكرد يکند-تمرکز

 تلفظ حروف و صحبت کردن

)فرزند  فرزند 5 يسالگ 43 یياول ابتدا 12 دختر زهرا
 پنجم(

 عد  -پرخاشگر –لجباز  -حرفکم
 تمرکز و توجه

 یياول ابتدا 12 دختر حانهیر
 
 
 

د ن)فرز فرزند 3 -
 اول(

 اشكال– حرفکم – ریگگوشه اریبس
 و توجه عد  -کردن صحبت در

 زتمرک
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در سطح  شود.ه ميستفادهاي پژوهش، از هر دو سطح توصیفي و استنباطي ابه منظور ارائه کمي داده ،طور کليبه
انگین و و می یدهبت گردگریز در موقعیت کالسي و جلسا  مداخله محاسبه و ث توصیفي، فراواني رفتارهاي تكلیف

شود. ارائه مي صور  جداگانه( و براي هر آزمودني بهپیگیري ،، مداخلهمرحله پایهمرحله ) دامنه بروز آنها در هر
 باشد:صور  زیر ميها بهجدول این داده

 

 یریگیپ و مداخله ه،یپا خط طیشرا در زیگر فیتکل یرفتارها دامنه و نیانگیم -3 جدول
 میتعم مداخله هیخط پا هایآزمودن

 هیراض

 

17-24 
19 

21- 3 
66/9 

9- 4 
6/6 

 زهرا

 

25- 16 
5/20 

4- 19 
5/11 

11- 7 
2/9 

 حانهیر

 

26-16 
14/21 

20- 2 
41/8 

7- 2 
8/4 

 
مداخله ، مقایسه میانگین و دامنه بروز رفتارها در شرایط خط پایه، شودمشاهده مي 2طور که در جدول شماره همان

هاي عبارتي نشانه یا به ،گریز هاي تكلیفرفتارۀ دهنده کاهش قابل مالحظو پیگیري و در هر سه آزمودني نشان
توجهي و عد  تمرکز است که این کاهش نشانگر تاثیر روش مداخله خودنظارتي توجه بر روي دقت و حاکي از بي

ري منجر به هاي آماکه عد  استفاده از تحلیل از آنجا ،در سطح استنباطي نیز باشد.تمرکز هر سه آزمودني مي
شود، از شاخصي به نا  شاخص اندازه اثر استفاده شده است. در محاسبه شاخص ضعیف شدن روایي پژوهشي مي

صور  زیر هاي حاصل از این روش بهشود. دادهبهره گرفته مي 1پوشهم هاي غیراندازه اثر از روش درصد داده
 باشند: مي

 
 PND نتایج محاسبه اندازه اثر به روش -4جدول 

 متغیر دقت خواندن PND متغیر توجه PND هایآزمودن

 درصد 74 درصد 83 هیراض

 درصد 56 درصد 75 زهرا

 درصد 35 درصد 91 حانهیر

                                                           

1-   percentage of non-overlapping data (PND) 
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ه در هر سه در متغیر توج PNDآمده است، شاخص  3که در جدول شماره PND مطابق نتایج حاصل از روش
 توان از آن نتیجهدهد که ميباالیي را نشان مي ( عدددرصد 91 ، ریحانهدرصد 75 ، زهرادرصد 83 آزمودني )راضیه
اند و عمل تهد داشتوجهي کمتري نسبت به شرایط خط پایه خوها در بیشتر جلسا  مداخله، بيگرفت، آزمودني

دهنده نو نشا درصد 74ر در متغیر دقت خواندن نیز در آزمودني اول براب PNDگذار بوده است. شاخص مداخله اثر
قت خواندن است. اما دبر  لهکننده تاثیر باالي مداختاییددد باالیي است. باال بودن این شاخص در آزمودني اول ع

ت و به نسبت آزمودني اس درصد 35و  درصد 56ترتیب که این شاخص به هاي دو  و سو ، از آنجادر مورد آزمودني
عبارتي هبواندن و خ، دقت گرفت با اینكه انجا  مداخلهتوان نتیجه مي ،دهداول، عدد چندان باالیي را نشان نمي

آزمودني اول  قایسه باما در ولي تاثیر مداخله در آنه ،عملكرد تحصیلي این دو آزمودني را نیز بهبود بخشیده است
ت که در مرحله هایي اسدهنده نسبت دادهنشان PNDچندان قوي نبوده است. درصدهاي محاسبه شده در روش 

ر این دي باال، تحلیل در نهایت عالوه بر دو روش اند.ترین نقطه خط پایه کاهش یافتهسبت به پایینمداخله ن
ن نوع روش ده از ایاستفا که روش تحلیل دیداري نمودارها نا  دارد. براي شدپژوهش از روش دیگري نیز استفاده 

ه و عد  توج کي ازرد، رفتارهاي حاگیتحلیلي، با کمک مشاهده مستقیم رفتارها که توسط درمانگر صور  مي
یج حاصل در سپس نتا فتند وگرگیري و ثبت قرار عنوان رفتار آماج در نظر گرفته و مورد مشاهده، اندازهتمرکز به

  شدند.ترسیم  قالب نمودارهاي زیر

 
 
 

 (هی)راض اول یآزمودن رفتار میمستق مشاهده از حاصل جینتا -1 نمودار

 

ا ت 17بین  توجهي در مرحله خط پایههاي حاکي از بيفراواني رفتار ،شودنشان داده مي 1ودار طور که در نمهمان
و  کردیدا پي کاهش طور چشمگیرفراواني این رفتارها در مرحله مداخله به در نوسان است که با ارائه مداخله، 24

مداخله  گذاري روشدهنده اثررا  نشانتما  این تغیی .یافتدر مرحله پیگیري نیز کاهش فراواني رفتارها تداو  
 باشد. مي
 

تعداد 

جلسا

 ت

فراو

انی 

رفتا

 ر
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تعداد 

 جلسات

 

 
 تعداد جلسات

 

 (زهرا)دوم  یآزمودن رفتار میمستق مشاهده از حاصل جینتا -2 نمودار

 
در نوسان است که  25تا  16توجهي در مرحله خط پایه بین ، فراواني رفتارهاي بي2مطابق نتایج حاصل از نمودار 

در  ي از عد  توجه و تمرکز. این کاهش قابل توجه رفتارهاي حاکیافتتقلیل  4واني به ، این فرابا ارائه مداخله
نیز این  ه پیگیرير مرحلد .بودگذاري راهبرد خودنظارتي توجه در آزمودني دو  دهنده تاثیرمرحله مداخله، نشان

 کاهش قابل مشاهده است.
 
 
 
 

 
 

 
 (حانهیسوم )ر ینآزمود میمستق مشاهده از حاصل جینتا -3نمودار 

 

فر

اوا

نی 

رف

تا

 ر

ف

را

وا

ن

ی

 

رف

تا

 ر
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ز اه مداخله با ارائ توجهييدهد که در آزمودني سو  نیز فراواني رفتارهاي بنیز نشان مي 3نمودار شماره  در آخر
ست. در مرحله پیگیري نیز ادر مرحله مداخله کاهش یافته  20تا  2در مرحله خط پایه، به دامنه  16تا  26دامنه 

 تاثیردهنده ، نشاننتوجهي و تداو  آاست. این کاهش فراواني رفتارهاي بي کاهش فراواني رفتارها تداو  داشته
  باشد.روش مداخله مي

وسي یرا  محسداخال  تغی، پس از شروع مدهدنتایج حاصل از تحلیل هر سه نمودار نیز نشان مي ،طور کليبه     
یط خط ن در شراآایسه حني عملكرد و مقدر عملكرد هر سه آزمودني رخ داده است. توجه به جهت و مسیر کلي من

ادامه    مداخلهجلسا توجهي است که این کاهش در طولدهنده کاهش رفتارهاي بيپایه و مداخله و پیگیري نشان
 .ستشده ا نيه آزمودتوجهي در هر سکاهش رفتار بيباعث توان نتیجه گرفت مداخله مي ،داشته است. بنابراین

یر دقت ي در متغزمودنآ، عملكرد هر هاهبرد خودنظارتي توجه در دقت خواندن آزمودنير رایمنظور بررسي تاثبه
دهنده میزان و سه نشانکه این مقایشد گیري و با یكدیگر مقایسه قبل و بعد از انجا  مداخله اندازه خواندن،

سنجش  هش حاضر،ر پژودن ها است. منظور از دقت خوانداز آزمودني یکچگونگي تاثیر برنامه مداخله بر روي هر 
ن آن، راي تعییبست و آموز در خواندن تعداد کلما  موجود در متن تهیه شده توسط آزمونگر امیزان دقت دانش

 .ده استشسبه درصد کلما  درست خوانده شده از میان کل کلما  موجود در متن تهیه شده، مشخص و محا

 
 

 ها در آزمون دقت خواندنیآزمودننمرات  -4نمودار 

 

دهد در هر اندن نشان ميها در آزمون دقت خوکه شامل نمرا  آزمودني 4مقایسه و بررسي نتایج حاصل از نمودار 
، 75با انجا  مداخله به  درصد بود که این نمرا  67و  55، 43ترتیب سه آزمودني درصد نمرا  قبل از مداخله به

داخله انجا  م دهنده تاثیرها در آزمون دقت خواندن نشانت. این افزایش نمره آزمودنيدرصد رسیده اس 91و  86
 . بود
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 گیریبحث و نتیجه
 راهبرد از استفاده با داون سندر  به مبتال آموزاندانش تمرکز و توجه مشكال  بهبودبا هدف  حاضر پژوهش

 حساس با هاکنندهشرکت توجه، يخودنظارت هبردرا آموزش از بعد ،پژوهش نیا در .انجا  شد توجه خودنظارتي
 در توجه مهار  کمبود به مربوط که را خود يهاضعف از يادیز قسمت آن، شیافزا و توجهحفظ اهمیت  به شدن

. یافت کاهش مداخله از قبل به نسبت آنها تمرکز عد  و يپرتحواس زانیم و در نهایت دندیبخش بهبود بود، کالس
 شیافزا به منجر توجه يخودنظارت ،داد نشان يریگیپ و مداخله ه،یپا خط طیشرا در هاکنندهکتشر عملكرد سهیمقا

 داشت. پس تداو  نیز پیگیري مرحله در افزایش در میزان توجه و تمرکز این .شد کنندهشرکت سه نیا در توجه

 و توجه روي بر گذارياثر و با محور تكلیف رفتارهاي افزایش با توجه خودنظارتي راهبرد گرفت نتیجه توانمي
 مشكال  به توجه با .شد آنان توجهيبي کاهش به منجر داون، سندر  به مبتال آموزاندانش تمرکز
 تمرکز، و توجه زانیم بهبود و شیافزا و توجه يخودنظارت راهبرد از استفاده ،تمرکز و توجه زانیم در هاکنندهشرکت
 دیگرهاي هاي حاصل از پژوهشدست آمده با یافتهمقایسه نتایج به .شد زین آنان يلیتحص عملكرد تیتقو موجب

رفتاري از جمله راهبرد خودنظارتي توجه بر افزایش دقت و تمرکز  -مبني بر اثربخشي راهبردهاي شناختي
س، ول ؛1387؛ میرنسب، 1394)سلیماني،  فعاليبیش و اختالل کمبود توجههایي با مشكال  یادگیري و آزمودني
 است. مورد تایید قرار گرفتههاي دیگري نیز گذاري این راهبرد در پژوهشکننده این ادعا است. اثر( نیز تایید2016

 ( با آموزش خودنظارتي بر عملكرد تحصیلي و توجه، نتیجه گرفتند که2002) طور مثال ولف، هورن و گداردبه
انگیزش، استقالل، مدیریت کالس درس و همچنین  بر ،خودنظارتي عالوه بر بهبود عملكرد تحصیلي و توجه

رافرتي و  (2011. همچنین ژوزف و ایولیق )( تأثیر مثبت دارد2014)میلر و دوتي،  هاي حل مسئلهکسب مهار 
هاي خودنظارتي استفاده شود، میزان توجه و هنگامي که از روش ،هاي مختلف نشان دادنددر پژوهش (2012)

نیز در پژوهش خود بر  (2005) و همكاران و موني (2009و همكاران ) کند. منزيد پیدا ميعملكرد خواندن بهبو
گذاري راهبرد اثر فعاليبیش و اختالل کمبود توجهآموزان با مشكال  هیجاني و رفتاري مانند روي دانش

را نتایج پژوهش حاضر یافته، این . با توجه به مورد تایید قرار دادندنظارتي بر روي بهبود عملكرد آکادمیک را خود
 درمان در .باشدمي رفتاري شناختي درمان حیطه در توجه خودنظارتي راهبرد صور  زیر تبیین کرد:توان بهمي

 برنامه این .کندمي ایفا خود رفتار بر نظار  و بخشينظم فرآیند در را اصلي نقش یادگیرنده رفتاري -شناختي

 رفتار تقویت مهم اصول بر آن در که آنجایي از. است گرایيشناخت همچنین و رفتارگرایي از عناصري بر مشتمل

 شناختي جنبه کند،مي تاکید رفتار تغییر براي شناختي فرآیند از استفاده بر چون و دارد رفتاري جنبه شود،مي تاکید

-برنامه چهارگانه اهداف زا که سنجيمهار  کننده،شرکت توسط خود بر نظار  بهتر چه هر انجا  منظوربه. دارد

 سعي ،توجه خودنظارتي آموزش .شودمي داده آموزش وي به است رفتاري شناختي تغییر به وابسته آموزش هاي

 انگیزه و کند تقویت وي دررا  فعال یادگیري زمینه خود، رفتار به نسبت کنندهشرکت آگاهي با که دارد این بر
 پیدا اهمیت نظر این از کنندهشرکت به دادن آگاهي(. 1387، )افروز دهد شافزای او در یادگیري فرآیند در مشارکت

 افزایش این .یابدمي دست خود رفتار از نیز بهتري درک به فرد شناخت، و آگاهي افزایش تناسب به که کندمي



 ...تاثیر راهبرد خودنظارتي توجه در افزایش توجه و دقت خواندن بررسي موردي 
 

34 

 

 

 دن،بو نامناسب صور  در و یابد افزایش بودن مناسب صور  در رفتار وقوع میزان شود کهمي موجب آگاهي

 کمک فرد به باشد،مي ثبتيخود و گريخودمشاهده فرآیند دو شامل که توجه خودنظارتي تكنیک .کند پیدا کاهش

 ارائه و انتخا  را رفتارهایي در نتیجه و ببرد پي رفتار آن احتمالي پیامدهاي و رفتار یک بین ارتباط به تا کندمي

 رفتارهاي پیامد بینيپیش در نیز رفتارها از فرد دریافتي خوراندپس. باشد داشته همراهبه مثبتي پیامدهاي که کند

 آینده، در طبعاً ،یابد افزایش آنها پیامدهاي و رفتارها از آگاهي میزان چه هر و بود خواهد موثري کمک بعدي
 به نسبت شناخت و آگاهي این تمرکز و توجه مشكال  داراي افراد در. داشت خواهدهمراه به تريمناسبرفتار 

 را آنان و شده مختل افراد این در شود،مي محسو  شناخت اصلي عنصر که توجه عامل زیرا، ندارد وجود رفتارها
 دشوار برایشان را مختلف هايموقعیت در مناسب رفتارهاي و بروز تشخیص امكان که است ساخته صينقای دچار

 نیاز به که مكاني عنوانبه مدرسه .یابدمي افزایش مدرسه به کودک ورود با صنقای و مشكال  این .سازدمي

 کودکان این که زماني ،دلیل همین به .سازد مي آشكار را مشكال  از بسیاري ،ي داردبیشتر کردن توجه و تمرکز

 موجب که کنندمي برخورد مشكالتي با شوند،مي مواجه آموزشي مطالب بر تمرکز و توجه به مربوط رفتارهاي با

 تحصیلي کارکردهاي در توجه مولفه که اهمیتي به توجه با اساس اینر ب. شودمي آنها در یريیادگ سطح تنزل

 و داده افزایش را کودکان در آموزشي تكالیف بر توجه رفتار، بر نظار  عمل تكنیک از استفاده دارد، کودکان این
 اگر ، چراکهشود تقویت که بود اهدخو بخشاثر زماني فرآیند این اما شود،مي منجر رفتارشان در خودکنترلي به

 بروز میزان آن متعاقب و شده آن از فرد آگاهي افزایش به منجر شود، تشویق کالس در جدي طوربه رفتاري

 اثر تقویتي، هايسیستم از گیريبهره همراهبه رفتار بر نظار  عمل کارگیريبه بنابراین ،یابدمي افزایش رفتار

 به منجرو  دارد شناختي نقائص رف  همچنین و کودکان تمرکز و توجه به مربوط ايرفتاره بر پایداري و مثبت

 بنابراین است، یادگیري در موثر عوامل جمله از توجه از آنجایي که .شودمي کودکان تحصیلي عملكرد بهبود

 دامنه با متناسب درسي ساعا  و هابرنامه تنظیم تمرکز، و توجه مشكال  داراي کودکان مربیان رسالت ترینمهم

 پیا  انتقال هايشیوه و آموزشي هايبرنامه محتواي ساختن جاذبه پر ذهني، هايخستگي از اجتنا  ،ایشان توجه

 و شده برانگیخته زود اضافه هايمحرک برابر در داون سندر  آموزاندانش که داشت توجه باید همچنین است.
 زمینه تا هاي اضافي باشدباید خالي از محرک کودکان قبیل این رسد کالس ،رواین از شوند.مي پرتيحواس دچار

 ترغني آنها دقت و توجه دامنه قدر هر که داشت توجه باید همچنین شود. فراهم بیشتر اصلي محرک به توجه

 در شای  مشكال  جمله از تمرکز و توجه مشكل که آنجا از پس. پذیردمي صور  موثرتر یادگیري فرایند ،باشد

 راهبرد آموزش با توانمي ،دارد یادگیري امر در را زیادي تاثیر مشكل این وجود و است کودکان قبیل این

 در که آموزانيدانش مورد در آن کاربرد و تربیت و تعلیم به مربوط امور کاراناندردست و معلمان به خودنظارتي

 موجب تنهانه کار این با و کرده آموزاندانش از قشر این به موثري کمک هستند، مواجه مشكل با زمینه این

 .داد افزایش نیز را هاموقعیت سایر در را آنها موثر توجه میزان بلكه شد، آنها در تحصیلي عملكرد پیشرفت
 حاضر پژوهش يهاتیمحدو جمله ازهایي نیز برشمرد. توان براي پژوهش حاضر محدودیتمي پایاندر        

 شود استفاده يریگیپ از ي سه ماه بعد از آموزش مداخلهبعد يهاشهپژو در شوديم هیتوص .است يریگیپ نداشتن
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 دقت آزمون بخش در نیهمچن. شود اصلح نانمیاط نآ حفظ از و دهیسنج زمان طول در رفتار يماندگار تا
-آزمونشیپ طرح از ،يزمودنآهر  يجداگانه برا ۀو مداخل هیاستفاده از نمودار خط پا يجابه پژوهشگر خواندن

 يهاهشژوپ در شوديم هیتوص و ستین یيرفتارگرا يهاهینظر با هماهنگ که کرد استفاده يگروه آزمونپس
استفاده شود. محدودیت دیگر پژوهش این  يزمودنآهر  يبراطور جداگانه بهو مداخله  هیاز نمودار خط پا يبعد

اما در شرایط  ،گیردپیگیري در موقعیت کالسي صور  مي ها در شرایط خط پایه واست که مشاهده رفتار آزمودني
، خاصي است شرایطتي توجه نیازمند رمداخله با توجه به اینكه محیط مورد نیاز براي استفاده از راهبرد خودنظا

باشد که این محدودیت الزا  براي تغییر محیط آزمایشي در ممكن ميکارگیري این راهبرد در محیط کالس غیربه
 کند. هاي بعدي را  ایجاد ميهشپژو

 پیشنهادها
است رفته گید قرار د تایمورهاي پیشین و در پژوهش حاضر از آنجایي که تاثیر راهبرد خودنظارتي توجه در پژوهش

حوزه  نامتخصص ن وامباشد، به معلو همچنین استفاده از این تكنیک بسیار آسان و بدون صرف هزینه خاصي مي
ستثنایي، با اکودکان  اري ازکارگیري این تكنیک در مدارس و مراکز نگهدشود تا با بهپیشنهاد ميکودکان استثنایي 

دگیرندگان ند هم یاآموزان بتوانبهبود سطح توجه این کودکان، به امر یادگیري در آنها کمک کنند تا این دانش
 باشند. ي را داشته ترگرنتري باشند و هم در سرنوشت تحصیلي خود نقش پرموفق

 يزمان فواصل در و متعدد ينگهدار يهاآزمون از استفاده ،يآموزش راهبرد نیا تداو  زانیم قیدق يبررس منظوربه 
 .شوديم شنهادیپ زین مختلف
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