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چکیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسي تاثیر استفاده از راهبرد خودنظـارتي
توجه در افزایش توجه و دقت خواندن دانشآموزان سـندر داون
بود .براي انجا پژوهش ،تعداد  3نفر از دانشآموزان دختر مبـتال
به سندر داون به روش نمونهگیري در دسترس انتخـا شـدند.
در این پژوهش که از نوع تکآزمودني و طرح چندخط پایهاي با
آزمودني هاي مختلف بـود ،بـهمنظـور تعیـین میـزان رفتارهـاي
مربوط به بيتوجهي ،ابتدا هر کدا از آزمـودنيهـا بـا توجـه بـه
مالکهـاي اخـتالل کمبـود توجـه در  DSM-5و گزارشـا
والدین به طور دقیق مورد مشاهده قرار گرفتند و رفتارهاي حاکي
از بي توجهي در آنها به طور دقیق اندازهگیري و ثبت شد .سـپس
در مرحله مداخله ،هر آزمودني طي 12جلسه  45دقیقهاي راهبرد
خودنظارتي توجه را آموزش دیدنـد .رفتـار آزمـودنيهـا پـس از
مداخله در جلسا مرحله پیگیري نیز مورد مشاهده قرار گرفـت.
در نهایت دادههاي جمـ آوري شـده از طریـق تحلیـل دیـداري
نمودارها و محاسبه اندازه اثر ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنـد.
نتایج پژوهش نشاندهنـدۀ تـاثیر راهبـرد خودنظـارتي توجـه در
کاهش نشانههاي حاکي از بيتوجهي و افزایش دقـت و تمرکـز
هر سه آزمودني بود.
واژههای کلیدی :راهبرد خودنظارتي توجه ،توجه ،دقت
خواندن ،سندر داون

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران است.
** کارشناسي ارشد روانشناسي ،دانشگاه تهران
** نویسنده مسئول :استادیار گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنایي ،دانشگاه تهران
*** دانشیار گروه روانشناسي ،دانشگاه تهران

دریافت96/11/22 :

پذیرش97/5/10 :

Accepted: 1 Aug 2018

email: fnosrati@ut.ac.ir

Received: 11 Feb 2018

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

مقدمه
کمتواني هوشي یكي از مشكالتي است که جامعه بشري با آن روبهرو است .طبق آمار مختلف بین  1تا  2درصد
جمعیت کشورها را کودکاني با بهره هوشي کمتر از  ،70یعني افراد داراي کمتوان هوشي تشكیل ميدهند .با توجه
به این آمار اگر جمعیت کشور ایران را هشتاد میلیون در نظر بگیریم ،در حدود  800هزار تا  1/5میلیون افراد
کمتوان هوشي خواهیم داشت (میالنيفر .)1397 ،کمتواني هوشي ممكن است به علل مختلفي ایجاد شود که از
جمله آنها ميتوان به اختالال کروموزومي اشاره کرد .اکنون حداقل  750نشانگان ژنتیكي بهعنوان علل کمتواني
هوشي شناسایي شده است .رایجترین و قابل تشخیصترین این نشانگانها ،نشانگان یا سندر داون است
(هاالهان و کافمن  .)2003 ،تقریبا از هر  600تا 900نوزاد زنده متولد شده ،یک نوزاد با سندر داون به دنیا ميآید
که این آمار با باال رفتن سن بارداري مادران رو به افزایش است .سندر داون در اکثر مواق موجب کمتواني هوشي
خفیف تا متوسط ميشود (گنجي .)1394 ،از جمله این کمتوانایيها ميتوان به وجود مشكال متعدد در یادگیري
آنها اشاره کرد که یكي از علل بروز آن نقص در توجه ميباشد .اهمیت توجه در یادگیري و پیشرفت تحصیلي
امري بدیهي است .یک کودک پیش ازآن که یاد بگیرد ،باید بتواند به کاري که در جریان است ،توجه کند
(هاالهان و کافمن .)2003 ،دو عامل محدودیت ظرفیت هوشي و فقر انگیزشي در کودکان و نوجوانان سندر داون
منجر به کوتاهي دامنه توجه (افروز و نصرتي ،)1396 ،نقص در حفظ توجه و توجه انتخابي در آنها ميشود .البته در
برخي موارد ،مشكل این نیست که آنها نميخواهند توجه کنند ،بلكه مسئله این است که آنها نميتوانند یا نميدانند
که چطور باید توجه کنند .این کودکان در حوزه تمرکز بر تكلیف و هنگا انجا کار مستقل ،در شروع کردن کار نیز
مشكل دارند که براي برخي از آنها این مسئله ممكن است ناشي از مشكل حفظ توجه از فعالیتهاي قبلي یا
حواس پر کننده باشد (غباريبنا و خانزاده .)1388 ،آنها همچنین در سازماندهي تكالیف و فعالیتها با مشكل
مواجهند و تكالیفي که مستلز تالش ذهني مداو است ،برایشان ناخوشایند و بهشد آزاردهنده جلوه ميکند ،که
در نتیجه آن از فعالیت هایي که به تالش شخصي مداو و کوشش ذهني یا سازماندهي و تمرکز قوي نیاز دارد،
اجتنا ميکنند یا به آنها بیزاري شدید نشان ميدهند (کاپالن و سادوک 2007 ،؛ ترجمه رضایي .)1390 ،تما این
عوامل منجر به کاهش میزان موفقیت این دانشآموزان در امر یادگیري و پیشرفت آنها در تحصیل ميشود .با
توجه به وجود ارتیاط تنگاتنگ بین مشكال یادگیري ،پیشرفت تحصیلي و توجه در کودکان سندر داون2و نقش
مهم یادگیري در زندگي این کودکان ،طیف گستردهاي از پژوهشهاي روانشناختي و روانپزشكي به بررسي این
مشكل از زاویۀ اثربخشي مداخال درمانگري اختصاص یافتهاند .انواع مختلف روشهاي درمانگري براي حل
مشكال تحصیلي بهکار بسته شده است که از جمله موثرترین آنها ميتوان به رویكردهاي شناختي -رفتاري
اشاره کرد .این رویكرد داراي راهبردها و تكنیکهاي مختلفي است .یكي از شناختهشدهترین این راهبردها ،راهبرد
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خودنظارتي توجه ميباشد که بهعنوان یكي از تكنیکهاي مؤثر در اصالح رفتارهاي مربوط به بيتوجهي در
کودکان داراي مشكال توجه و تمرکز بهحسا ميآید .راهبرد خود نظارتي یكي از روشهاي مدیریت خود است
که بهصور موفقیتآمیزي بر روي دانشآموزان مختلف و در موقعیتهاي آموزشي مختلف مورد استفاده قرار
گرفته است (هاالهان و کافمن ،)2003 ،و بهصور موفقیتآمیز بر روي طیف گستردهاي از رفتارها شامل افزایش
رفتارهاي تكلیفمحور (آماتو ،هوف و دوپک ،)2006 ،افزایش رفتارهاي مطلو اجتماعي و کاهش رفتارهاي
مخر (پارکر و کامپز )2011 ،و بهبود عملكرد تحصیلي (وود ،مرداک و کرونین 2002 ،؛ توني ،کلي و النكلوس،
 )2003نیز به اجرا در آمده است.
خودنظارتي جزء مكمل و الز فرایند یادگیري و یكي از مكانیسمهاي مهم توانمندسازي در تحول و پیشرفت
فرد است که بهصور ارادي انجا ميشود و به تنظیم دروني رفتار فرد ميپردازد .در این روش فرد به اندازهگیري
و ثبت رفتارهاي نشاندهنده توجه بر تكلیف خود که از جمله اهداف عمده آموزش خودنظارتي در کالس ميباشد،
ميپردازد (هاالهان و هادسون ،)2002 ،و در نتیجه با افزایش آگاهي نسبت به رفتارها و وقای اطراف خود ،آگاهانه
به خودکنترلي دست ميزند .اثربخشي این روش در مطالعا بسیاري مورد بررسي قرار گرفته است .برخي
تحقیقا تاثیر مثبت آموزش خودنظارتي بر عملكرد تحصیلي و توجه (ماسون ،)2015 ،دقت و تمرکز در حل
تكالیف مدرسه (فالكنبرگ ،)2013 ،انگیزش ،استقالل و مدیریت کالس درس را نشان دادهاند (گلپرور .)1388 ،در
تحقیق دیگري بختیاري اسفندیه ( )1381با بررسي تاثیر آموزش خودآموزي بر عملكرد حل مسئله و توجه
دانشآموزان به این نتیجه رسید که خودآموزي ،عملكرد حل مسئله ریاضي را بهبود ميبخشد .در همین راستا
مونتاگو ( ،)2007سارمینتو ( )2017و وود و همكاران ( )1993نیز به نتایج مشابهي دست یافتند و مؤثر بودن
آموزش راهبردهاي فراشناختي و خودنظارتي توجه به دانشآموزان با اختالل یادگیري خاص1و اختالل کمبود
توجه و بیشفعالي 2را نشان دادند .همچنین در تحقیقا مختلف محققان از این راهبرد براي بهبود و اصالح
عملكرد و مهار هاي تحصیلي کودکان بیشفعال ،کمتوان هوشي و ناتوان در یادگیري استفاده کردهاند .براي
مثال ،لئون و پپ در سال ( )1983گزارش کردند که استفاده از این راهبرد در کودکان کمتوان هوشي آموزشپذیر
و اختالل یادگیري منجر به بهبود عملكرد آنها در آزمون تشخیص ریاضي شده است .در پژوهش دیگري نیز که
توسط فیرمن ،بیر و لوید ( )2002بر روي کودکان داراي کمتواني هوشي انجا شد ،نشان داد که استفاده از
راهبردهاي خودمدیریتي از جمله راهبرد خودنظارتي منجر به بهبود رفتارهاي آکادمیک این کودکان ميشود.
هالیفیلد و همكاران ( )2010نیز در پژوهشي با عنوان استفاده از خودنظارتي در افزایش توجه بر تكلیف و دقت
علمي دانشآموزان با اختالل اتیسم نشان دادند که روش خودنظارتي براي این دانشآموزان موثر بوده و توجه بر
تكلیف و دقت علمي آنها را بهطور آني افزایش داد .در همین راستا ،استاسوال و همكارانش ( )2014با استفاده از
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روش خودنظارتي بر روي دو دانشآموز مبتال به اختالل طیف اوتیسم1و اختالل کمبود توجه و بیشفعالي نشان
دادند این راهبرد منجر به افزایش رفتارهاي تكلیفمحور این دانش آموزان و در نتیجه پیشرفت تحصیلي آنها
خواهد شد .پژوهش اسوانسون ( )2013و لیگ و همكاران ( ،)2010نیز که بر روي دانشآموزان طیف اتیسم انجا
شد ،نیز نشاندهنده همین مطلب بود .بروکز و همكاران ( )2003نیز پژوهشي بر روي یک دختر10ساله مبتال به
سندر داون با بهرههوشي متوسط انجا دادند .از آنجا که وجود رفتارهاي تكلیفگریز منجر به کاهش عملكرد
تحصیلي دانشآموزان ميشود ،آنها سعي کردند با آموزش راهبردهاي خودمدیریتي از جمله خودنظارتي به بهبود
عملكرد تحصیلي وي کمک کنند .در آخر نتایج پژوهش آنها نشان داد ،استفاده از راهبردهاي خودمدیریتي منجر
به افزایش مهار هاي آکادمیک افراد داراي سندر داون ميشود .رز و همكاران ( )2014نیز با آزمایش بر روي دو
دانشآموز مبتال به سندر داون و اتیسم ،تاثیر راهبرد خودنظارتي بر افزایش توجه و بهبود عملكرد تحصیلي را
تایید کردند .در مطالعه دیگري آگران و همكاران ( )2005در پژوهشي بر روي  6دانشآموز کمتواني هوشي سعي
کردند با آموزش راهبرد خودنظارتي ،تمرکز این افراد که باعث افزایش عملكرد آکادمیک آنها ميشود ،افزایش
دهند .در نهایت این افراد با بهرهگیري از راهبرد خودنطارتي عملكرد تحصیلي خود را بهبود بخشیدند .نتایج این
پژوهش تا دو ماه پس از اتما مداخله نیز پابرجا بود.
تاثیر راهبردهاي خودمدیریتي در پژوهشي توسط هانسن ( )2013و همكاران بر روي کودکاني با مشكال
هیجاني رفتاري مورد بررسي قرار گرفت و تاثیر مثبت آن در افزایش رفتارهاي مطلو آکادمیک و کاهش
مشكال رفتاري آنها به اثبا رسید .نتایج تمامي پژوهشهاي بیانشده نشاندهنده اثربخشي راهبرد خودنظارتي
توجه بر روي اختالالتي نظیر بیشفعالي و کمبود توجه ،ناتوانایي یادگیري و کمتواني هوشي بود .با وجود دامنه
گسترده مشكال نقص توجه در کودکان سندر داون و اهمیت آن در فرآیند یادگیري و پیشرفت تحصیلي این
دانشآموزان ،فقدان انجا تحقیقا و پژوهشها در این زمینه کامال آشكار است .البته یادگیري و پیشرفت
تحصیلي حوزههاي گستردهاي را شامل ميشود و نقص توجه ميتواند بهطور جداگانه بر روي هر کدا از این
حوزهها اثرگذار باشد .یكي از حوزههایي که بهشد تحت تاثیر میزان توجه دانشآموزان قرار دارد ،مبحث خواندن
است .از آنجایي که دقت خواندن در امر تحصیل دانشآموزان اهمیت بسیاري دارد ،پژوهش حاضر با هدف بررسي
موردي تاثیر راهبرد خودنظارتي توجه در افزایش توجه و دقت خواندن دانشآموزان سندر داون ،بهدنبال چگونگي
اثرگذاري این راهبرد در افزایش دقت و توجه دانشآموزان سندر داون خواهد بود.
روش
پژوهش حاضر از نوع شبهآزمایشي و طرح پژوهش تکآزمودني از نوع طرح چند خط پایهاي با آزمودنيهاي
مختلف بود .در این طرح در مرحله نخست خط پایۀ رفتار هدف براي همه آزمودنيها مشخص شد .سپس زماني

1

- Autism Spectrum Disorder
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که خط پایه براي آزمودني اول به حالت نسبتا با ثبا رسید ،مداخله صور گرفت ،در حالي که سایر آزمودنيها در
حالت خط پایه قرار داشتند .زماني که رفتار آزمودني اول در جهت پیشبیني شده تغییر یافت ،مداخله بر روي
آزمودني دو صور گرفت .در اینجا آزمودني سو هنوز در حالت خط پایه بود .در آخر زماني که رفتار آزمودني
دو در جهت پیشبیني شده بهبود یافت ،مداخله بر روي آزمودني سو انجا شد .منطق طرح این است که اگر
آزمودني با شروع مداخله پیشرفت نشان داد ،این پیشرفت به مداخله نسبت داده شود .افراد شرکتکننده در این
پژوهش 3 ،دانش آموز دختر داراي سندر داون با دامنه سني  12تا  14سال بودند که با روش نمونهگیري در
دسترس ،از میان دانشآموزان مشغول به تحصیل در مدارس استثنایي شهر قم در سال تحصیلي 1395-96
انتخا شدند .انتخا این دانشآموزان پس از انجا هماهنگيهاي الز با اداره آموزش و پرورش و تعیین مدرسه
مورد نظر ،به این نحو صور گرفت که از مشاور ،مدیر و معلمان مدرسه خواسته شد تا با توجه به ویژگيهاي بیان
شده براي آزمودنيها از جمله وجود نقص توجه و تمرکز در آنها ،محدودیتهاي سني ،همترازي نسبي در میزان
بهره هوشي و توانایي آنها در خواندن کتا درسي ،دانشآموزان واجد شرایط را معرفي کنند .پس از حصول
اطمینان از وجود ویژگيهاي الز در این دانشآموزان و همچنین با کسب رضایت از والدین آنها ،این دانشآموزان
بهعنوان نمونه پژوهش انتخا شده ،و در طرح پژوهش وارد شدند.
ابزار
بسته آموزشی خودنظارتی توجه :این تكنیک با الها از برنامه درمانگري هاالهان و هادسون ()2002
سازماندهي شده است .طبق تعریف هاالهان و هادسون ،خودنظارتي مستلز دستكاري رویدادهاي دروني و نهان
به عنوان روش تغییر رفتار است و به فرد کمک مي کند تا در مقابل جنبههایي از رفتار خود مسئولیت بیشتري
احساس کند و با ثبت و درجهبندي آن رفتارها توانایي کنترل خود بر رفتار را افزایش دهد .براي اجراي تكنیک
خودنظارتي توجه به ابزارهاي زیر نیازمندیم:
 .1نوار نشانههاي خودبازبیني رفتار :نوار نشانههاي خودبازبیني رفتار ،یک نوار صوتي  45دقیقهاي حاوي بیپها یا
صو هاي نامنظمي است که به شرکتکننده عالمت ميدهد تا چه زماني رفتار خود را ارزیابي و ثبت کند .زماني
که شرکتکننده براي اولین باز خودنظارتي را انجا ميدهد ،وجود این نوار صوتي الزامي است.
 .2کار هاي یادداشت خودبازبیني رفتار :ابزار دیگري که براي خودبازبیني مورد نیاز است ،کار هاي یادداشت
خودبازبیني است .این کار ها داراي سوال خودارزیابي و جداولي بودند تا شرکتکننده بتواند در آن تكلیف محور
یا تكلیف گریز بودن رفتار خود را بههنگا شنیدن صداي بیپ ثبت کند.
 .3تكالیف مناسب براي انجا دادن موق خودبازبیني :شرکتکنندهها ميتوانند فعالیتهاي متنوعي را در حال انجا
تكنیک خودنظارتي انجا دهند .اما این تكنیک بهتر است زماني از سوي شرکتکنندهها بهکار برده شود که معلم
مشغول تدریس نباشد و یا شرکت کننده در حال انجا فعالیتهاي گروهي نباشد تا با اجراي برنامه از فعالیتهاي
گروهي خود باز بماند .بنابراین ،بهترین موقعیت براي انجا این تكنیک زماني است که شرکتکننده در حال انجا
تكالیف درسي است .البته به نظر ميرسد که خودنظارتي در مورد تكالیفي بیشترین کاربرد را دارد که در آن
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شرکتکنند ه در مراحل اولیه کسب مهار باشد .بعني تكالیفي را انجا دهد که خودش ميتواند آن را انجا دهد،
ولي تا حدي به نظار معلم یا شخص دیگر هم نیاز دارد.
چک لیست مشاهده بر اساس مالکهای کمبود توجه در  :DSM-5در پژوهش حاضر با محور قرار
دادن  ،DSM-5نمونه رفتارهایي که حاکي از بيتوجهي و عد تمرکز بودند ،مشخص شدند .این قبیل رفتارها
تحت عنوان رفتارهاي تكلیف گریز و رفتارهاي مطلو مغایر با آنها نیز تحت عنوان رفتارهاي تكلیف محور قرار
گرفتند .نمونه رفتارهایي که بهعنوان معیار رفتارهاي تكلیف گریز قرار گرفتند ،بهصور زیر طبقهبندي شدند:
 .1اغلب از عهده توجه دقیق به جزئیا بر نميآید یا در تكالیف مدرسه از روي بيدقتي مرتكب اشتباه ميشود
(مثال بعضي جزئیا را متوجه نميشود یا نميبیند و کارهایش را دقیق و صحیح انجا نميدهد).
 .2اغلب در حفظ توجه به تكالیف یا بازيها با دشواري روبهرو است (مثال در کالس بههنگا تدریس معلم،
صحبت با سایرین یا خواندن مطالب طوالني نميتواند تمرکز خود را حفظ کند).
 .3اغلب وقتي بهطور مستقیم مورد خطا قرار ميگیرد ،انگار نميشنود (مثال به نظر ميرسد حواسش جاي
دیگري است).
 .4اغلب از دستورالعملها پیروي نميکند و از عهده اتما تكالیف مدرسه و سایر کارها بر نميآید (مثال کار را
شروع ميکند اما خیلي زود تمرکزش را از دست ميدهد و حواسش به چیز دیگري پر ميشود و نميتواند
تكالیف خود را تما کند).
 .5اغلب در سازماندهي تكالیف و فعالیتها با مشكل روبهرو است (نميتواند کارهاي خود را با نظم و ترتیب انجا
دهد ،نمي تواند اشیاء و متعلقا خود را منظم و مرتب نگه دارد ،در کارهایش شلخته و بينظم است) (بر اساس
گزارش والدین و معلم).
 .6غالبا اشیاء ضروري براي انجا تكالیف یا فعالیتها را گم ميکند (بر اساس گزارش والدین).
 .7اغلب در اثر محرکهاي نامربوط سریعا دچار حواسپرتي ميشوند (بر اساس گزارش معلم).
نمرهگذاري این چکلیست نیز به این صور انجا ميگیرد که فراواني وقوع هر کدا از رفتارهاي باال در چک
لیست مشخص محاسبه گردیده و براي ادامه پژوهش مورد استفاده قرار ميگیرد.
نحوه ارائه مداخله
از آنجا که پژوهش حاضر از نوع طرحهاي پژوهشي تکآزمودني است ،تما مراحل یک طرح آزمایشي
تکآزمودني در آن انجا گرفت .از این رو ،خط پایه براي هر کدا از آزمودنيها ترسیم شد و سپس بر روي هر
کدا از آنها مداخله صور گرفت و متعاقب آن مرحله پیگیري نیز انجا شد .در این پژوهش مداخله در حیطه
رفتاري و رفتاري -شناختي سازماندهي شده است .در سطح درمانگري رفتاري از روش تقویت افتراقي رفتارهاي
ناهمساز استفاده شده است .روش انجا کار نیز به این صور است که با محور قرار دادن  ،DSM-5نمونه
رفتارهاي حاکي از بيتوجهي و عد تمرکز تحت عنوان رفتارهاي تكلیفگریز و رفتارهاي مطلو مغایر با آنها نیز
تحت عنوان رفتارهاي تكلیف محور قرار گرفتند .براي انجا برنامه تقویت رفتارهاي مطلو نیز به این نحو عمل
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ميشود که براي آزمودنيها توضیح داده ميشود ،در صور انجا تعداد مشخصي از رفتارهاي مطلو (رفتارهاي
تكلیف محور) جایزه دریافت خواهند کرد .دریافت جایزه به مرور در قبال تعداد بیشتري رفتار مطلو ارائه ميشود و
این کار تا جایي ادامه ميیابد که در جلسا پایاني بهجاي ارائه تقویت فقط از تشویق و تحسین کالمي استفاده
شود و در پایان مداخله رفتار آزمودنيها بدون ارائه تقویت مورد مشاهده قرار ميگیرد.
در سطح درمانگري رفتار -شناختي نیز از تكنیک خودنظارتي توجه استفاده ميشود .بهمنظور استفاده از این
تكنیک از بسته آموزشي خودنظارتي توجه هاالهان و هادسون ( )2002استفاده شده است .اثربخشي این بسته براي
موقعیتهاي مختلف آزمایشي و غیرآزمایشي و براي افرادي با سنین مختلف و داراي اختاللهایي نظیر نقص
توجه ،کمتواني هوشي و اختاللهاي یادگیري خاص نشان داده شده است .ابزارهاي الز براي استفاده از این بسته
شامل فهرستهاي بازبیني خودنظارتي توجه ،ضبط صو و نواري شامل نشانههاي صوتي ميباشد .محتواي بستۀ
آموزشي در  4مرحله  12جلسهاي ،هر جلسه  45دقیقه ،قابل اجراست (سلیماني .)1394 ،نحوه اجراي هر مرحله
بهطور خالصه بهصور زیر ميباشد:
مرحلۀ اول که بهطور عمده در جلسۀ اول با مرور خالصهاي از محتواي آن در جلسههاي بعدي نیز ادامه دارد،
شامل معرفي فن خودنظارتي ،آگاهي دادن از امكان افزایش توجه ،ارائۀ مثالهایي از فواید خودنظارتي توجه،
معرفي ابزارهاي مورد استفاده براي اجراي خودنظارتي و الگوسازي استفاده از ابزارها است.
محتواي مرحلۀ دو به این صور است که طي جلسههاي  2تا  ،8ابتدا ضمن مرور  5دقیقهاي از محتواي مرحلۀ
اول در جلسههاي  2و  ،3رفتارهاي تكلیفمحور و تكلیفگریز نیز بهروشني تعریف و مشخص ميشود و رفتارهایي
که نشاندهنده توجه و عد توجه هستند ،براي آزمودني معرفي ميشوند و سپس از آزمودني خواسته ميشود که
آنها را توضیح و نمایش دهند .در جلسه  4تا  8از مرحله دو برنامه خودنظارتي توجه که در جلسا قبل بهخوبي
آموزش داده شده است ،تمرین و تكرار ميشود.
در مرحلۀ سو که به مرحلۀ ترک دادن عاد ها معروف است ،آزمودني آموزش دریافت خواهند کرد تا بهتدریج
ابزارهاي خودنظارتي توجه را کنار بگذارند و بدون استفاده از آنها ،به نظار و کنترل رفتار توجه خود بر تكلیف
بپردازند .در جلسههاي  9تا  11از این مرحله ،ابزارها که شامل نشانههاي صوتي و فهرست بازبیني هستند ،در یكي
از جلسههاي پایاني کنار گذاشته ميشوند .انتخا اینکه ابتدا فهرست بازبیني و یا نشانههاي صوتي کنار گذاشته
شود ،بسته به تشخیص آموزشدهنده از موقعیت و توانایي دانشآموزان دارد.
مرحلۀ چهار که در جلسه آخر اجرا خواهد شد ،آزمودني خودنظارتي توجه را در حین انجا تكلیف خودش برعهده
ميگیرد و آن را تمرین و تكرار ميکند .در پایان این مرحله به ارزیابي نشانههاي آموزش خودنظارتي توجه پرداخته
ميشود .خالصه فعالیتهاي مربوط به هر جلسه به شرح زیر است:
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جدول  -1خالصه فعالیتهای مربوط به هر جلسه
جلسات
جلسه 1

اهداف
توضیح خودنظارتي توجه به
شرکتکنندهها

شرح فعالیت
در این جلسه راهبرد خودنظارتي توجه به شرکتکننده معرفي ميشود ،به این نحو که ابتدا فواید
افزایش توجه و مفهو توجه کردن براي شرکتکننده توضیح داده ميشود ،سپس ابزارهاي مورد
استفاده براي اجراي راهبرد خودنظارتي توجه و نحوه استفاده از آنها براي وي شرح داده ميشود.
در ابتداي این جلسا به مرور اجمالي راهبرد پرداخته ميشود و پس از حصول اطمینان از اینكه
شرکتکننده روش انجا کار و مفهو رفتار تكلیف محور را آموخته است ،راهبرد خودنظارتي توجه
به اجرا در ميآید.
در طول این جلسا به تمرین و تكرار راهبرد پرداخته ميشود.

کار براي

جلسه  2و 3

مرور روش انجا
شرکتکنندهها

جلسه  4تا

تمرین و تكرار

جلسه  9و

حذف نوار خود ارزیابي

در این جلسا نوار خودارزیابي حذف شده و کار بدون نوار و فقط با استفاده از برگه خودارزیابي
انجا ميشود.

جلسه 11

حذف برگه خود ارزیابي

در این جلسه برگه خود ارزیابي نیز حذف ميشود.

جلسه 12

تمرین روش خودنظارتي توجه
بدون استفاده از ابزار

در این جلسه شرکت کننده بدون استفاده از هیچ ابزاري به انجا تكلیف خود ميپردازد و راهبرد
خودنظارتي توجه را تمرین و تكرار ميکند.

8
10

یافتهها
با توجه به ویژگيهاي هر کدا از آزمودنيها (جدول شماره  ،)1پس از انتخا آزمودنيهاي واجد شرایط و
سازماندهي و اجراي مداخال مورد نظر ،بهمنظور رسیدن به نتایج مناسب در خصوص اثربخشي روش خودنظارتي
توجه بر افزایش توجه و دقت خواندن دانشآموزان سندر داون ،الز است نتایج هم بهصور کمي و هم در قالب
نمودار ارائه شود.
جدول  -2ویژگیهای دموگرافیک آزمودنیها
آزمودنیها

جنسیت

سن

پایه تحصیلی

سن مادر در
زمان زایمان

راضیه

دختر

14

دو ابتدایي

 32سالگي

تعداد
فرزندان
خانواده
 2فرزند
(فرزنددو )

زهرا

دختر

12

اول ابتدایي

 43سالگي

 5فرزند (فرزند
پنجم)

ریحانه

دختر

12

اول ابتدایي

-

 3فرزند (فرزند
اول)
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کمرویي-گوشهگیري -عد توجه و
تمرکز-کندي عملكرد -اشكال در
تلفظ حروف و صحبت کردن
کمحرف -لجباز – پرخاشگر -عد
توجه و تمرکز
بسیار گوشهگیر – کمحرف –اشكال
در صحبت کردن -عد توجه و
تمرکز
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بهطور کلي ،به منظور ارائه کمي دادههاي پژوهش ،از هر دو سطح توصیفي و استنباطي استفاده ميشود .در سطح
توصیفي ،فراواني رفتارهاي تكلیف گریز در موقعیت کالسي و جلسا مداخله محاسبه و ثبت گردیده و میانگین و
دامنه بروز آنها در هر مرحله (مرحله پایه ،مداخله ،پیگیري) و براي هر آزمودني بهصور جداگانه ارائه ميشود.
جدول این دادهها بهصور زیر ميباشد:
جدول  -3میانگین و دامنه رفتارهای تکلیف گریز در شرایط خط پایه ،مداخله و پیگیری
آزمودنیها

خط پایه

مداخله

تعمیم

راضیه

17-24
19

3 -21
9/66

4 -9
6/6

زهرا

16 -25
20/5

19 -4
11/5

7 -11
9/2

ریحانه

26-16
21/14

2 -20
8/41

2 -7
4/8

همانطور که در جدول شماره  2مشاهده ميشود ،مقایسه میانگین و دامنه بروز رفتارها در شرایط خط پایه ،مداخله
و پیگیري و در هر سه آزمودني نشاندهنده کاهش قابل مالحظۀ رفتارهاي تكلیف گریز ،یا به عبارتي نشانههاي
حاکي از بي توجهي و عد تمرکز است که این کاهش نشانگر تاثیر روش مداخله خودنظارتي توجه بر روي دقت و
تمرکز هر سه آزمودني ميباشد .در سطح استنباطي نیز ،از آنجا که عد استفاده از تحلیلهاي آماري منجر به
ضعیف شدن روایي پژوهشي ميشود ،از شاخصي به نا شاخص اندازه اثر استفاده شده است .در محاسبه شاخص
اندازه اثر از روش درصد دادههاي غیر همپوش 1بهره گرفته ميشود .دادههاي حاصل از این روش بهصور زیر
ميباشند:
جدول  -4نتایج محاسبه اندازه اثر به روش PND
آزمودنیها

 PNDمتغیر توجه

 PNDمتغیر دقت خواندن

راضیه

 83درصد

 74درصد

زهرا

 75درصد

 56درصد

ریحانه

 91درصد

 35درصد

)1- percentage of non-overlapping data (PND
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مطابق نتایج حاصل از روش PNDکه در جدول شماره  3آمده است ،شاخص  PNDدر متغیر توجه در هر سه
آزمودني (راضیه  83درصد ،زهرا  75درصد ،ریحانه  91درصد) عدد باالیي را نشان ميدهد که ميتوان از آن نتیجه
گرفت ،آزمودنيها در بیشتر جلسا مداخله ،بيتوجهي کمتري نسبت به شرایط خط پایه خود داشتهاند و عمل
مداخله اثرگذار بوده است .شاخص  PNDدر متغیر دقت خواندن نیز در آزمودني اول برابر  74درصد و نشاندهنده
عدد باالیي است .باال بودن این شاخص در آزمودني اول تاییدکننده تاثیر باالي مداخله بر دقت خواندن است .اما
در مورد آزمودنيهاي دو و سو  ،از آنجا که این شاخص بهترتیب  56درصد و  35درصد است و به نسبت آزمودني
اول ،عدد چندان باالیي را نشان نميدهد ،ميتوان نتیجه گرفت با اینكه انجا مداخله ،دقت خواندن و بهعبارتي
عملكرد تحصیلي این دو آزمودني را نیز بهبود بخشیده است ،ولي تاثیر مداخله در آنها در مقایسه با آزمودني اول
چندان قوي نبوده است .درصدهاي محاسبه شده در روش  PNDنشاندهنده نسبت دادههایي است که در مرحله
مداخله نسبت به پایینترین نقطه خط پایه کاهش یافتهاند .در نهایت عالوه بر دو روش تحلیلي باال ،در این
پژوهش از روش دیگري نیز استفاده شد که روش تحلیل دیداري نمودارها نا دارد .براي استفاده از این نوع روش
تحلیلي ،با کمک مشاهده مستقیم رفتارها که توسط درمانگر صور ميگیرد ،رفتارهاي حاکي از عد توجه و
تمرکز بهعنوان رفتار آماج در نظر گرفته و مورد مشاهده ،اندازهگیري و ثبت قرار گرفتند و سپس نتایج حاصل در
قالب نمودارهاي زیر ترسیم شدند.

فراو
انی
رفتا
ر
تعداد
جلسا

نمودار  -1نتایج حاصل از مشاهدهتمستقیم رفتار آزمودنی اول (راضیه)

همانطور که در نمودار  1نشان داده ميشود ،فراواني رفتارهاي حاکي از بيتوجهي در مرحله خط پایه بین  17تا
 24در نوسان است که با ارائه مداخله ،فراواني این رفتارها در مرحله مداخله بهطور چشمگیري کاهش پیدا کرد و
در مرحله پیگیري نیز کاهش فراواني رفتارها تداو یافت .تما این تغییرا نشاندهنده اثرگذاري روش مداخله
ميباشد.
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فر
اوا
نی
رف
تا
ر

تعداد جلسات

نمودار  -2نتایج حاصل از مشاهده مستقیم رفتار آزمودنی دوم (زهرا)

مطابق نتایج حاصل از نمودار  ،2فراواني رفتارهاي بيتوجهي در مرحله خط پایه بین  16تا  25در نوسان است که
با ارائه مداخله ،این فراواني به  4تقلیل یافت .این کاهش قابل توجه رفتارهاي حاکي از عد توجه و تمرکز در
مرحله مداخله ،نشاندهنده تاثیرگذاري راهبرد خودنظارتي توجه در آزمودني دو بود .در مرحله پیگیري نیز این
کاهش قابل مشاهده است.

ف
را
وا
ن
ی
تعداد
نمودار  -3نتایج حاصل از مشاهده مستقیمجلسات
آزمودنی سوم (ریحانه)

رف
تا
ر
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در آخر نمودار شماره  3نیز نشان ميدهد که در آزمودني سو نیز فراواني رفتارهاي بيتوجهي با ارائه مداخله از
دامنه  26تا  16در مرحله خط پایه ،به دامنه  2تا  20در مرحله مداخله کاهش یافته است .در مرحله پیگیري نیز
کاهش فراواني رفتارها تداو داشته است .این کاهش فراواني رفتارهاي بيتوجهي و تداو آن ،نشاندهنده تاثیر
روش مداخله ميباشد.
بهطور کلي ،نتایج حاصل از تحلیل هر سه نمودار نیز نشان ميدهد ،پس از شروع مداخال تغییرا محسوسي
در عملكرد هر سه آزمودني رخ داده است .توجه به جهت و مسیر کلي منحني عملكرد و مقایسه آن در شرایط خط
پایه و مداخله و پیگیري نشاندهنده کاهش رفتارهاي بيتوجهي است که این کاهش در طول جلسا مداخله ادامه
داشته است .بنابراین ،ميتوان نتیجه گرفت مداخله باعث کاهش رفتار بيتوجهي در هر سه آزمودني شده است.
بهمنظور بررسي تاثیر راهبرد خودنظارتي توجه در دقت خواندن آزمودنيها ،عملكرد هر آزمودني در متغیر دقت
خواندن ،قبل و بعد از انجا مداخله اندازهگیري و با یكدیگر مقایسه شد که این مقایسه نشاندهنده میزان و
چگونگي تاثیر برنامه مداخله بر روي هر یک از آزمودنيها است .منظور از دقت خواندن در پژوهش حاضر ،سنجش
میزان دقت دانشآموز در خواندن تعداد کلما موجود در متن تهیه شده توسط آزمونگر است و براي تعیین آن،
درصد کلما درست خوانده شده از میان کل کلما موجود در متن تهیه شده ،مشخص و محاسبه شده است.

نمودار  -4نمرات آزمودنیها در آزمون دقت خواندن

مقایسه و بررسي نتایج حاصل از نمودار  4که شامل نمرا آزمودنيها در آزمون دقت خواندن نشان ميدهد در هر
سه آزمودني درصد نمرا قبل از مداخله بهترتیب  55 ،43و  67درصد بود که این نمرا با انجا مداخله به ،75
 86و  91درصد رسیده است .این افزایش نمره آزمودنيها در آزمون دقت خواندن نشاندهنده تاثیر انجا مداخله
بود.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بهبود مشكال توجه و تمرکز دانشآموزان مبتال به سندر داون با استفاده از راهبرد
خودنظارتي توجه انجا شد .در این پژوهش ،بعد از آموزش راهبرد خودنظارتي توجه ،شرکتکنندهها با حساس
شدن به اهمیت حفظ توجه و افزایش آن ،قسمت زیادي از ضعفهاي خود را که مربوط به کمبود مهار توجه در
کالس بود ،بهبود بخشیدند و در نهایت میزان حواسپرتي و عد تمرکز آنها نسبت به قبل از مداخله کاهش یافت.
مقایسه عملكرد شرکتکنندهها در شرایط خط پایه ،مداخله و پیگیري نشان داد ،خودنظارتي توجه منجر به افزایش
توجه در این سه شرکتکننده شد .این افزایش در میزان توجه و تمرکز در مرحله پیگیري نیز تداو داشت .پس
ميتوان نتیجه گرفت راهبرد خودنظارتي توجه با افزایش رفتارهاي تكلیف محور و با اثرگذاري بر روي توجه و
تمرکز دانشآموزان مبتال به سندر داون ،منجر به کاهش بيتوجهي آنان شد .با توجه به مشكال
شرکتکنندهها در میزان توجه و تمرکز ،استفاده از راهبرد خودنظارتي توجه و افزایش و بهبود میزان توجه و تمرکز،
موجب تقویت عملكرد تحصیلي آنان نیز شد .مقایسه نتایج بهدست آمده با یافتههاي حاصل از پژوهشهاي دیگر
مبني بر اثربخشي راهبردهاي شناختي -رفتاري از جمله راهبرد خودنظارتي توجه بر افزایش دقت و تمرکز
آزمودنيهایي با مشكال یادگیري و اختالل کمبود توجه و بیشفعالي (سلیماني1394 ،؛ میرنسب1387 ،؛ ولس،
 )2016نیز تاییدکننده این ادعا است .اثرگذاري این راهبرد در پژوهشهاي دیگري نیز مورد تایید قرار گرفته است.
بهطور مثال ولف ،هورن و گدارد ( )2002با آموزش خودنظارتي بر عملكرد تحصیلي و توجه ،نتیجه گرفتند که
خودنظارتي عالوه بر بهبود عملكرد تحصیلي و توجه ،بر انگیزش ،استقالل ،مدیریت کالس درس و همچنین
کسب مهار هاي حل مسئله (میلر و دوتي )2014 ،تأثیر مثبت دارد .همچنین ژوزف و ایولیق ( )2011و رافرتي
( )2012در پژوهشهاي مختلف نشان دادند ،هنگامي که از روشهاي خودنظارتي استفاده شود ،میزان توجه و
عملكرد خواندن بهبود پیدا ميکند .منزي و همكاران ( )2009و موني و همكاران ( )2005نیز در پژوهش خود بر
روي دانشآموزان با مشكال هیجاني و رفتاري مانند اختالل کمبود توجه و بیشفعالي اثرگذاري راهبرد
خودنظارتي بر روي بهبود عملكرد آکادمیک را مورد تایید قرار دادند .با توجه به این یافته ،نتایج پژوهش حاضر را
ميتوان بهصور زیر تبیین کرد :راهبرد خودنظارتي توجه در حیطه درمان شناختي رفتاري ميباشد .در درمان
شناختي -رفتاري یادگیرنده نقش اصلي را در فرآیند نظمبخشي و نظار بر رفتار خود ایفا ميکند .این برنامه
مشتمل بر عناصري از رفتارگرایي و همچنین شناختگرایي است .از آنجایي که در آن بر اصول مهم تقویت رفتار
تاکید ميشود ،جنبه رفتاري دارد و چون بر استفاده از فرآیند شناختي براي تغییر رفتار تاکید ميکند ،جنبه شناختي
دارد .بهمنظور انجا هر چه بهتر نظار بر خود توسط شرکتکننده ،مهار سنجي که از اهداف چهارگانه برنامه-
هاي آموزش وابسته به تغییر شناختي رفتاري است به وي آموزش داده ميشود .آموزش خودنظارتي توجه ،سعي
بر این دارد که با آگاهي شرکتکننده نسبت به رفتار خود ،زمینه یادگیري فعال را در وي تقویت کند و انگیزه
مشارکت در فرآیند یادگیري در او افزایش دهد (افروز .)1387 ،آگاهي دادن به شرکتکننده از این نظر اهمیت پیدا
ميکند که به تناسب افزایش آگاهي و شناخت ،فرد به درک بهتري نیز از رفتار خود دست ميیابد .این افزایش
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آگاهي موجب ميشود که میزان وقوع رفتار در صور مناسب بودن افزایش یابد و در صور نامناسب بودن،
کاهش پیدا کند .تكنیک خودنظارتي توجه که شامل دو فرآیند خودمشاهدهگري و خودثبتي ميباشد ،به فرد کمک
ميکند تا به ارتباط بین یک رفتار و پیامدهاي احتمالي آن رفتار پي ببرد و در نتیجه رفتارهایي را انتخا و ارائه
کند که پیامدهاي مثبتي بههمراه داشته باشد .پسخوراند دریافتي فرد از رفتارها نیز در پیشبیني پیامد رفتارهاي
بعدي کمک موثري خواهد بود و هر چه میزان آگاهي از رفتارها و پیامدهاي آنها افزایش یابد ،طبعاً در آینده،
رفتار مناسبتري بههمراه خواهد داشت .در افراد داراي مشكال توجه و تمرکز این آگاهي و شناخت نسبت به
رفتارها وجود ندارد ،زیرا عامل توجه که عنصر اصلي شناخت محسو ميشود ،در این افراد مختل شده و آنان را
دچار نقایصي ساخته است که امكان تشخیص و بروز رفتارهاي مناسب در موقعیتهاي مختلف را برایشان دشوار
ميسازد .این مشكال و نقایص با ورود کودک به مدرسه افزایش ميیابد .مدرسه بهعنوان مكاني که نیاز به
تمرکز و توجه کردن بیشتري دارد ،بسیاري از مشكال را آشكار مي سازد .به همین دلیل ،زماني که این کودکان
با رفتارهاي مربوط به توجه و تمرکز بر مطالب آموزشي مواجه ميشوند ،با مشكالتي برخورد ميکنند که موجب
تنزل سطح یادگیري در آنها ميشود .بر این اساس با توجه به اهمیتي که مولفه توجه در کارکردهاي تحصیلي
این کودکان دارد ،استفاده از تكنیک عمل نظار بر رفتار ،توجه بر تكالیف آموزشي در کودکان را افزایش داده و
به خودکنترلي در رفتارشان منجر ميشود ،اما این فرآیند زماني اثربخش خواهد بود که تقویت شود ،چراکه اگر
رفتاري بهطور جدي در کالس تشویق شود ،منجر به افزایش آگاهي فرد از آن شده و متعاقب آن میزان بروز
رفتار افزایش ميیابد ،بنابراین بهکارگیري عمل نظار بر رفتار بههمراه بهرهگیري از سیستمهاي تقویتي ،اثر
مثبت و پایداري بر رفتارهاي مربوط به توجه و تمرکز کودکان و همچنین رف نقائص شناختي دارد و منجر به
بهبود عملكرد تحصیلي کودکان ميشود .از آنجایي که توجه از جمله عوامل موثر در یادگیري است ،بنابراین
مهمترین رسالت مربیان کودکان داراي مشكال توجه و تمرکز ،تنظیم برنامهها و ساعا درسي متناسب با دامنه
توجه ایشان ،اجتنا از خستگيهاي ذهني ،پر جاذبه ساختن محتواي برنامههاي آموزشي و شیوههاي انتقال پیا
است .همچنین باید توجه داشت که دانشآموزان سندر داون در برابر محرکهاي اضافه زود برانگیخته شده و
دچار حواسپرتي ميشوند .از اینرو ،کالس درس این قبیل کودکان باید خالي از محرکهاي اضافي باشد تا زمینه
توجه به محرک اصلي بیشتر فراهم شود .همچنین باید توجه داشت که هر قدر دامنه توجه و دقت آنها غنيتر
باشد ،فرایند یادگیري موثرتر صور ميپذیرد .پس از آنجا که مشكل توجه و تمرکز از جمله مشكال شای در
این قبیل کودکان است و وجود این مشكل تاثیر زیادي را در امر یادگیري دارد ،ميتوان با آموزش راهبرد
خودنظارتي به معلمان و دستاندرکاران امور مربوط به تعلیم و تربیت و کاربرد آن در مورد دانشآموزاني که در
این زمینه با مشكل مواجه هستند ،کمک موثري به این قشر از دانشآموزان کرده و با این کار نهتنها موجب
پیشرفت عملكرد تحصیلي در آنها شد ،بلكه میزان توجه موثر آنها را در سایر موقعیتها را نیز افزایش داد.
در پایان ميتوان براي پژوهش حاضر محدودیتهایي نیز برشمرد .از جمله محدویتهاي پژوهش حاضر
نداشتن پیگیري است .توصیه ميشود در پژوهشهاي بعدي سه ماه بعد از آموزش مداخله از پیگیري استفاده شود
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تا ماندگاري رفتار در طول زمان سنجیده و از حفظ آن اطمینان حاصل شود .همچنین در بخش آزمون دقت
خواندن پژوهشگر بهجاي استفاده از نمودار خط پایه و مداخلۀ جداگانه براي هر آزمودني ،از طرح پیشآزمون-
پسآزمون گروهي استفاده کرد که هماهنگ با نظریههاي رفتارگرایي نیست و توصیه ميشود در پژوهشهاي
بعدي از نمودار خط پایه و مداخله بهطور جداگانه براي هر آزمودني استفاده شود .محدودیت دیگر پژوهش این
است که مشاهده رفتار آزمودنيها در شرایط خط پایه و پیگیري در موقعیت کالسي صور ميگیرد ،اما در شرایط
مداخله با توجه به اینكه محیط مورد نیاز براي استفاده از راهبرد خودنظارتي توجه نیازمند شرایط خاصي است،
بهکارگیري این راهبرد در محیط کالس غیرممكن ميباشد که این محدودیت الزا براي تغییر محیط آزمایشي در
پژوهشهاي بعدي را ایجاد ميکند.
پیشنهادها
از آنجایي که تاثیر راهبرد خودنظارتي توجه در پژوهش حاضر و در پژوهشهاي پیشین مورد تایید قرار گرفته است
و همچنین استفاده از این تكنیک بسیار آسان و بدون صرف هزینه خاصي ميباشد ،به معلمان و متخصصان حوزه
کودکان استثنایي پیشنهاد ميشود تا با بهکارگیري این تكنیک در مدارس و مراکز نگهداري از کودکان استثنایي ،با
بهبود سطح توجه این کودکان ،به امر یادگیري در آنها کمک کنند تا این دانشآموزان بتوانند هم یادگیرندگان
موفقتري باشند و هم در سرنوشت تحصیلي خود نقش پررنگتري را داشته باشند.
بهمنظور بررسي دقیق میزان تداو این راهبرد آموزشي ،استفاده از آزمونهاي نگهداري متعدد و در فواصل زماني
مختلف نیز پیشنهاد ميشود.
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