
Thinking and Children, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS)

Biannual Journal, Vol. 12, No. 2, Autumn and Winter 2021-2022, 29-53
Doi: 10.30465/FABAK.2022.7056

The Effectiveness of Teaching Self-Monitoring Strategies of
Attention on Phonological Awareness

and Attention Functions in Dyslexic Students

Jafar Bahadori Khosroshahi*, Ramin Habibi Kaleybar**

Javad Mesrabadi***, Ladan Vaghef****

Abstract

The aim of this study was to examine the effectiveness of teaching self-monitoring

strategies of attention on phonological awareness and attention functions of dyslexic

students. The research method was applied in terms of purpose, and the research

design was quasi-experimental of the pretest-posttest type with a control group. The

statistical population of the present study included all male elementary school

students in the city of Tabriz who were introduced to the Center for Learning

Disabilities in Tabriz in the academic year of 2020-2021 for having reading and

dyslexia learning disorders. The statistical sample of this study consisted of 30

students who referred to the Center for Learning Disabilities in Tabriz. Students

were selected by convenience sampling method and, after obtaining parental

consent, participated in this study and were randomly assigned to two experimental
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(15 people) and control (15 people) groups. To collect data, Soleimani and

Dastjerdi’s phonological awareness tests, Razold’s attention functions and

Wechsler’s intelligence test were used. Data were analyzed by multivariate analysis
of covariance. The results showed that self-monitoring strategies of attention have

an effect on students’ attention functions and phonological awareness. In fact,

teaching self-monitoring strategies increases attention functions and phonological

awareness. Thus, teaching self-monitoring strategies plays an important role in

improving the reading skills of dyslexic students.

Keywords: Phonological Awareness, Attention Functions, Self-Monitoring

Strategies, Dyslexia.
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چکیده
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گردآوري داده ها از آزمون هاي آگاهی واج شـناختی  براي نفر) جایگزین شدند. 15کنترل (
و آزمـون هوشـی وکسـلر اسـتفاده شـد.      رازولـد ه سلیمانی و دستجردي، عملکردهاي توج

انجـام گرفـت. نتـایج    متغیرهتجزیه و تحلیل داده ها با روش آماري تحلیل کوواریانس چند 
جـه و آگـاهی   ه بـر عملکردهـاي تو  پژوهش نشـان داد کـه راهبردهـاي خودنظـارتی توجـ     

آموزان تأثیر دارد. در واقع آموزش راهبردهاي خودنظـارتی توجـه باعـث    شناختی دانشواج
شـود. بنـابراین توجـه بـه آمـوزش      شـناختی مـی  هاي واجافزایش عملکردهاي توجه و جنبه

آمـوزان  هـاي خوانـدن دانـش   بردهاي خودنظـارتی توجـه نقـش مهمـی در بهبـود جنبـه      راه
نارساخوان دارد.  

آگاهی واج شناختی، عملکردهاي توجه، راهبردهاي خودنظارتی، نارساخوان.ها:دواژهیکل

. مقدمه1
ي خواندن شناختی، فرآیند واحـدي اسـت از شناسـایی،    ویژهاختاللارساخوانی شناختی یا ن

شـفاهی و  کالمیبازشناسی و بازآفرینی معنادار محرکات محیط پیرامونی با نمادهاي بیانی و 
زاده (کـاوه، حسـن  مکتوب و مصور که براي فرد و دیگران قابل درك و فهم باشدیغیرکالم

) و اطالعــات دربــاره شــیوع ایــن اخــتالل متنــاقض بــوده و بــر اســاس 1400و میرزاییــان، 
علـت عملکـرد   نیترمهم% متفاوت بوده و به عنوان 15تا 5ي تشخیصی مختلف از هامالك

الل ). بـه طـوري کـه ایـن اخـت     Kasten & Ruger, 2014(رودیمـ ضعیف تحصیلی به شـمار  
بـه آمـوزش ویـژه و خـدمات در ایـن      هـا آنتشکیل داده و آموزاندانشباالیی را در درصد

& Mayes). به نظـر مـایز و کـالهون (   Hallahan, Kauffman & Pullen, 2015زمینه نیاز دارند (

Calhoun, 2006: 145-157 بسیار باال بـوده و شـیوع   آموزاندانش) میزان شیوع نارساخوانی در
آن در پسران سـه برابـر دختـران اسـت. همچنـین میـزان شـیوع ایـن اخـتالل در جمعیـت           

درصــد گــزارش شــده اســت 10ا تــ5ي ایــران بــر اســاس آخــرین بــرآورد، آمــوزدانــش
).  20- 11: 1396رضائی، میرزاخانی، ایرانی و طباطبایی، (صباغی،
دلیل مشکالتی کـه در خوانـدن دارنـد، در اغلـب دروس بـا      نارساخوان بهآموزاندانش

که این امر عالوه بر تـأثیر منفـی در امـور تحصـیلی، باعـث افـزایش       شوندیممشکل مواجه 
شـود یمـ پـایین نیـز   نفـس عـزت اضطراب، افسردگی، گرایش به رفتارهاي ضـداجتماعی و  

تـر  بـه شـیوع و شـدت بـیش    )؛ اما با توجه78- 87: 1396(دهقان، فرامرزي، نادي و عارفی، 
، دالیل آن به طور کامل مشخص نشده است؛ ولـی بـه صـورت    آموزاندانشنارساخوانی در 
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ی و شـناخت رواني زیـرین عصـب   هـا هیـ الگسترده عقیده بر این است کـه نارسـاخوانی بـه    
;Nittrouer & Lowentein, 2013خصوص به عوامل نقص چندگانه شناختی مـرتبط اسـت (  به

Stenneken & et al, 2011; Zhou & et al, 2014  ي از اخـتالالت  اعمـده ) به طوري که بخـش
شـود  بوده که در این راستا عنـوان مـی  آموزاندانشي هایآگاهنارساخوانی محصول سطوح 

، امـا ایـن   دارا بـوده را یشـناخت واجکودکان قبل از ورود به مدرسه سـطوحی از آگـاهی   که 
دیـ آیمـ نگام یادگیري خواندن به صـورت کامـل بـه وجـود     آگاهی در ورود به مدرسه و ه

).1395ي، راوریرستمو نشانپهلوان، نشانپهلوان(
ی، حساسیت یا آگاهی صریح افراد از ساختارهاي واجی کلمـات یـک   شناختواجآگاهی 

بـه اجـزاي   هـا واژهي متفـاوت تقطیـع و تعـدیل    هـا وهیشزبان است که شامل آشنایی فرد با 
ی، شـامل سـه سـطح آگـاهی از هجـا،      شـناخت واج). آگـاهی  Harley, 2013است (ترکوچک

جـزء سـطوح   نیتـر سـاده یی و آگاهی از واج است. آگـاهی از هجـا   هجادرونساختارهاي 
کـاري  ی بوده که در کودکان ایجاد شـده و مرحلـه ابتـدایی درك و دسـت    شناختواجآگاهی 

)؛ امـا آگـاهی هجـایی    Cárnio, Vosgrau & Soares, 2017ساختارهاي صوتی یک زبان است (
ی تأثیر بیشتري دارد. همچنین ساختارهاي درون هجایی نسـبت  شناختواجبراي رشد آگاهی 

و شـامل دو سـطح آگـاهی از    شـود یمـ به آگاهی هجایی دشوارتر است و پس از آن کسب 
ین ابتـدا  بنـابرا ؛)1397، تحریـري و ربیـع،   طـوس يدانـا ، چیالهـ یقـوام آغازه و قافیه است (

یی و در انتهـا آگـاهی واجـی    هجـا درونشناسایی و دستکاري هجاهـا، سـپس سـاختارهاي    
). آگـاهی  Carson, 2012ی اسـت ( شـناخت واجبخـش آگـاهی   نیتـر دهیـ چیپکه افتدیماتفاق
ــناختواج ــدن دارد (  ش ــادگیري خوان ــی در ی ــش مهم ــجاللی نق ــترانی ــفیظري، چالش ، انی

ی کننده یادگیري خوانـدن اسـت؛ امـا    نیبشیپ) و بهترین 1396ی و مولودي، کاظميدستجرد
ــاهی    ــاخوان، آگ ــان نارس ــناختواجکودک ــد ( ش ــعیفی دارن ,Farquharson, Centanniی ض

Franzluebbers & Hogan, 2014; Schuele & Boudreau, 2008  همچنین خوشرو، رضـایی و .(
شـناختی بـا افـزایش دامنـه     روش آگاهی واج) در پژوهشی نشان دادند که 1400پسند (طالع

دقت و توجه، افزایش سرعت خواندن و مطلب درك باعـث پیشـرفت در مهـارت خوانـدن     
.آموزان شده استدانش

) در پژوهش خود به این نتیجه دسـت یافـت کـه    Tannock, 2016در این راستا تانکوك (
هـا واجخراج اشکال مختلف کودکان با مشکالت خواندن، در رمزگردانی، تجسم فضایی، است
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) در مطالعـه خـود   Tibi & Kirby, 2018یی هسـتند. ( هـا یکاسـت ی داراي شـناخت واجو آگاهی 
ي مجـزا و  هـا واژهداراي مشکالت خواندن، در سرعت خوانـدن  آموزاندانشنشان دادند که 

ینی ی پـای شـناخت واج، نقایص بیشتري دارند و این کودکـان از آگـاهی   هاواجخطاهاي تلفظی 
) بر ایـن بـاور بودنـد کـه کودکـان      Ramus & Ahissar, 2012برخوردارند. راموس و اهسیار (

نـد و ایـن ممکـن اسـت بـه دلیـل       ي واجـی نقـص دار  هـا یآگاهنارساخوان در پردازش و 
شناختی ناکافی باشد، نه به دلیل بازنمایی واجی ناقص. عالوه بـر ایـن ژو و همکـاران    منابع

)Zhou & et al, 2014(ارســاخوان مشــکالتی در پــردازش گــزارش کردنــد کــه کودکــان ن
ه کـافی در تکـالیف مربـوط بـه     ي واجـی را بـه انـداز   هـا ییبازنمـا توانندیمندارند و واجی
عوامـل مختلفـی   رسـد یمبنابراین با توجه به این نتایج به نظر ؛انجام دهندمدتکوتاهحافظه

در نارساخوانی دخیل هستند.  
ی، دچـار نقـص   شناختواجنارساخوان، عالوه بر مشکالت در حوزه آگاهی آموزاندانش

در کارکرد اجرایی توجه نیز هستند. به طوري که برادبنـت، نظریـه کوتـاهی دامنـه توجـه در      
ن ایـن نظریـه معتقدنـد کودکـان     کودکان بـا نـاتوانی خوانـدن را مطـرح کـرد کـه طرفـدارا       

ی برخوردارنـد (کاکوجویبـاري، امینـی و    مشـکالت خوانـدن، از دقـت و توجـه پـایین     دچار
)؛ بنابراین به نحوي که عنوان شده است نارسـایی توجـه یکـی از    1397ي، دهکردياکبریعل

دهنـد کـه   ي خواندن بـوده و مطالعـات در ایـن زمینـه نشـان مـی      هایناتواني اصلی هاهسته
ــش ــوزاندان ــ    آم ــدار عملک ــه پای ــه و توج ــر توج ــري، تغیی ــه بص ــاخوان در توج رد نارس

) اظهــار Ros, 1977). همچنــین راس (Seidman, 2066; Sterr, 2004دارنــد (يتــرفیضــع
ي یادگیري یک تأخیر تحولی در توانایی حفظ توجه انتخـابی بـوده   هاییتوانااست که داشته
) در پژوهش خـود بـه   Kapoula& et al, 2010) و کاپوال و همکاران (1396پور و امینی، (علی

. کننـد یمنارساخوان در آزمون استروپ ضعیف عمل آموزاندانشفتند که این نتیجه دست یا
اي نشان دادند که عملکرد توجه و آگـاهی نقـش مهمـی در    ) در مطالعهThorell, 2019تورل (

آمـوزان را  تحصـیلی ایـن دانـش   آمـوزان نارسـاخوان دارد و میـزان عملکـرد     خواندن دانـش 
آمـوزان دانـش ) نیز در مطالعه خود نشان داد کـه  Willburger, 2010بخشد. ویلبرگر (میبهبود

ي برخوردارنـد  تـر نییپانارساخوان، نسبت به کودکان عادي در عملکردهاي توجه از نمرات 
شناختی بـوده بـه طـوري کـه شـواهد      چنن کودکان نارساخوان داراي مشکالت عصبو هم

ي کـه  ايمغـز ي هـا نظامو به شودیمکه خواندن در مغز انجام دهندیمی نشان شناختعصب
، وابسـته اسـت (نریمـانی، ابوالقاسـمی، رجبـی، نظـري و       شـوند یمدر زبان گفتاري استفاده 
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ایـن، محققـان در   وجـود بـا پژوهش در این زمینه نسبتاً جدید اسـت،  اگرچه). 1391زاهد،
و درك ینارسـاخوان در هـا سـتم یسي عصبی خواندن، تشخیص نقص ایـن  هانظامتشخیص 

انـــدداشـــتهی تـــوجهقابـــلی، پیشـــرفت خـــوانروانزوکارهاي مـــرتبط بـــا رشـــد ســـا
)Penolazzi, Spironelli & Angrilli 2008 يمطالعـه برخـی از پژوهشـگران بـا    )؛ به نحوي که

ـ فعالبر خواندن، زوایاي مبهم و مهمـی از  هاآنمغزي و عوارض يهابیآس مغـزي  يهـا تی
.اندگشودهراغزبا مهاآندرگیر در خواندن و ارتباط 

ی داراي شـناخت رواني عصـب  هـا مهـارت نارسـاخوان در چنـد زمینـه از    آمـوزان دانش
و ارائـه راهکارهــایی جهــت  مشـکالت بســیاري هسـتند و لــزوم شــناخت ایـن مشــکالت   

کـه در ایـن زمینـه    دیـ آیمبردن و یا به حداقل رساندن این مشکالت ضروري به نظر ازمیان
ی این کودکـان انجـام شـده اسـت؛ امـا      شناختعصبي هامهارتمداخالت بسیاري بر روي 

هاي درمانی و آموزشـی در طـول سـالیان    شناسی و روشیکی از مداخالتی در راستاي سبب
متمادي شکل گرفته است، راهبردهاي خودنظارتی توجه است. خودنظـارتی توجـه یکـی از    

کنـد  آموزان کمـک مـی  ه دانشهاي تحصیلی کاربرد بسیاري دارد و بفنونی است که در زمینه
هــا را ثبــت کننــد   بــر عملکردشــنان در مــورد یــک رفتــار مشــخص نظــارت و آن      

)Workman, ــی و    1982 ــیله بررس ــه وس ــرد ب ــه در آن ف ــت ک ــدي اس ــارتی فراین ). خودنظ
کنـد و فـرد   خـود اقـدام مـی   دهی رویدادهاي ذهنی خود به تغییر رفتارهـاي آشـکار   سازمان

عهـده گیـرد   ي را بـراي انـواع رفتارهـاي خـود بر    تـر ي بـیش هـا شـود مسـئولیت  تشویق می
)Hallahan & Hudson, 2002         ؛ بـه نحـوي کـه راهبردهـاي خودنظـارتی توجـه بـا افـزایش(

این کودکـان بـا   شودیمهوشیاري نسبت به تکلیف و تقویت نظارت بر عملکرد خود باعث 
لیفی مشخص افـزایش  مناسب، میزان توجه و دقت خود را نسبت به تکيهاآموزشدریافت 

ـ   ، فرامـرزي، عـارفی، فرهـادي و    زادآیاصـل د (داده و در این زمینه پیشرفت نسبی نشـان دهن
د منجر بـه تمرکـز توجـه فراگیـر بـه      توانیم)؛ لذا راهبردهاي خودنظارتی توجه 1393فکار، 

یی از مهارت شده و باعث به وجود آمدن حلقه اتصـال فراینـدهاي تـوجهی شـود     هایژگیو
)Christin & Guangwei, 2013 .( تهت داشـ مهـار ناختییادگیرندگان خودتنظیم در دانش فراشـ
فـردي هـاي هـدف ورفتر جهـت پیشـ  دراخـود ذهنـی فرآینـدهاي چگونـه داننـد میو

ـ  یـادگیري مختلـف مراحـل درهاآنن،چنیهمدهند. سوق نظـارت، ریـزي، برنامـه هاقـدام ب
ته،د را شایسـ خـو فـرد شودمیسببراهبرداینازتفادکنند. اسی میخودسنجوخودکنترلی
، از تهایی که تاکید بر یادگیري خودنظارتی اسـ ر آموزشدکند.تصورمستقلوخودکارآمد
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یــادگیريازیبخشــ)در خوانــدن(نکــرداشــتباهوکــردنحمایــتآمــوزاندانــشالشتــ
و راهبردهـاي  ر دامعنـی یـادگیري ازبیشـتري میـزان بـه وزانآمـ ، دانـش شـود میمحسوب

Hallahan andیابـد ( مـی افـزایش یه خودنظـارت نتیجـ دروکننـد باالیی اسـتفاده مـی  طحس

Hudson, 2002( .و هـدایت ارزیـابی، بـه کنـد مـی قـادر رادگانی یادگیرنخودنظارتدر واقع
اش پیشرفت تحصیلی اسـت،  نتیجهی که اصلهدفبهرسیدنبرايسیهاي درکنترل فعالیت

).  1395بناب و به پژوه، پور، قاسمی، غباري(فتحعلینائل شوند
& Hallahanاثربخشی آموزش خودنظارتی توجه در مطلعات فراوانی تأیید شـده اسـت (  

Hudson, 2002; Montague, 2008آمـوزان  هاي متعدد، دانـش ). به طوري که بر اساس پژوهش
توجهی دارنـد و خودنظـارتی   هاي قابل دچار نارساخوانی در توجه به رفتارهاي خود ضعف

کند تا با بررسـی و سـازماندهی رویـدادهاي ذهنـی خـود بـه تغییـر        ها کمک میتوجه به آن
). جانسـون، آرچیبالـد و تنتنبـام    Hallahan & Hudson, 2002رفتارهـاي آشـکار اقـدام کننـد (    

)Johnson, Archiblad & Tenenbaum, 2010      در پژوهشی بـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه (
ــدن در      راه ــرد خوان ــود عملک ــب بهب ــه موج ــارتی توج ــاي خودنظ ــشبرده ــوزاندان آم

) نیـز در پـژوهش خـود گـزارش کـرد کـه       Barahmand, 2008شده و براهمنـد ( نارساخوان
ی دهـ خـودنظم فراشناخت و راهبرد خودنظارتی توجه، منجر به افزایش میزان توجه، آموزش

) در Sarlo & et al, 2005. سـارلو و همکـاران (  دشـو یمآموزاندانشي خواندن در هامؤلفهو 
ي هـا ییتوانـا پژوهشی نشان دادند که الگوي امواج مغزي بتاي پایین و متوسـط بـا افـزایش    

توانـد یمـ ذهنی، توجه و تمرکز همراه است و لذا توجه به راهبردهـاي خودنظـارتی توجـه    
سـویی شـیران و بزنیتـز    نقش مهمی در افزایش الگوي امـواج مغـزي بتـا داشـته باشـد و از      

)Shiran & Breznitz, 2011  نارسـاخوان نشـان داد کـه    آمـوزان دانـش ) در پژوهشی بـر روي
دامنه یادآوري و سـرعت پـردازش اطالعـات،    تواندیمآموزش راهبردهاي فراشناختی توجه 

ي اسـپیرونلی، پنـوالز و انگیرلـی    امطالعـه رمزگشایی، توجـه و تمرکـز را افـزایش دهـد. در     
)Spironelli, Penolazz and Angrilli, 2018 بین توانـایی خوانـدن و   ) به این نتیجه دست یافتند

فعالیت مغز در نواحی گیجگاهی چپ، ارتباط خطی مثبتـی وجـود دارد؛ یعنـی بـه فراخـور      
طـور در  همـین یابـد. مـی افزایش توانایی خواندن، میـزان فعالیـت در ایـن منطقـه افـزایش     

ابـد ییر لوب راست، در پی افزایش توانایی خواندن، فعالیت افزایش مـ پایین آهیانه دنواحی
را آمـوزان دانـش عملکرد خوانـدن  تواندیمو بنابراین آموزش توجه و فرایندهاي فراشناختی 

) گـزارش کردنـد کـه    Cowan and et al, 2017بهبود بخشد. در پژوهشی کـوان و همکـاران (  
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ـ ترکبه صداي حـروف، تلفـظ صـحیح نـام و     هاکلمهنارساخوان، در تجزیه آموزاندانش بی
در همه سطوح پـردازش اطالعـات و سـایر    رسدیممشکل دارند و به نظر هاکلمهبه هاواج
ي آموزشـی شـناختی   هـا مداخلهبنابراین ارائه ؛ي مختلف تحصیلی نیز نارسایی دارندهانهیزم
) 1393مچنین نریمانی و همکـاران ( یی را در این کودکان کاهش دهد. هنارسامیزان تواندیم

عملکردهـاي  توانـد یمـ در پژوهش دیگري نشان دادند که آموزش راهبردهـاي فراشـناختی   
نارساخوان بهبود دهد.آموزاندانشخواندن، توجه و آگاهی را در 

ي امالحظـه پیشـرفت تحصـیلی قابـل    تواننـد ینماز آنجایی که گروه کودکان نارساخوان 
و یـا تـرك   دهنـد یمـ همین دلیـل یـا بـا سـختی بسـیار بـه تحصـیل ادامـه         داشته باشند، به 

که این خود صدمات اجتماعی، اقتصادي و فرهنگـی بسـیاري بـراي فـرد و     کنندیمتحصیل
ی است که عدم شناخت این کودکـان در سـنین پـایین باعـث     حالدرجامعه در پی دارد. این 

. از این رو هـدف  شودیمدر زمینه خواندن ترقیعمو ایجاد مشکالت هاآنتثبیت مشکالت 
بردهـاي  و آمـوزش راه آمـوزان دانـش از انجام این پژوهش توجه به مشکالت شناختی ایـن  

ي نظـام آموزشـی و بهبـود وضـعیت     هـا يزیربرنامهبه تواندیمخودنظارتی است که این امر 
کشـورمان و  آموزاندانشکمک کند. از سوي شیوع باالي نارساخوانی در بین هاآنتحصیلی 

تـر در  چنین عواقب متعددي که این مشکل به همراه خواهد داشت، اهمیت بررسی بـیش هم
.  سازندیماین زمینه را مشخص 

ی از جملـه توجـه، فراینـدهاي    شـناخت عصـب ي هانهیزمچنین کودکان نارساخوان در هم
ی داراي شـناخت واجي زبـانی و  هـا یآگـاه ، هـا واجپردازش و نظارت، تشـخیص حـروف و   

با فرایندهاي فراشناختی و توجهی در ارتباط باشند؛ بـه همـین   تواندیمیی هستند که هانقص
را در ایـن زمینـه ایفـا نمایـد.     توانـد نقـش مهمـی   دلیل آموزش راهبردهاي خودنظارتی مـی 

از مبانی علمی در جهت تدوین و تولید بسته آموزشـی  يریگبهرهین پژوهش با طوري که ابه
و آمـوزش کودکـان   یبخشتوانگام برداشته است تا از این طریق بتواند به دنظارتی توجه خو

راهگشـاي معلمـان،   تواندیمنتایج این طرح همچنین داراي اختالل در خواندن کمک نماید. 
یادگیري، بـاألخص کودکـان بـا اخـتالل     يهااختاللو درمانگران حوزه شناسانروانمربیان، 

از نتـایج  توانـد یمـ کودکـان اسـتثنایی نیـز    وپرورشآموزشطرفی سازمان د. از خواندن باش
پژوهش حاضـر بـراي شناسـایی نارسـایی شـناختی کودکـان نارسـاخوان اسـتفاده کـرده و          

در نظـر گیـرد. بنـابراین انجـام پـژوهش حاضـر از نظـر        هـا آني شناختی را براي هامداخله
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ــش   ــن دان ــع مشــکالت ای ــه آموزشــی و رف ــدبودن برنام ــت خاصــی  جدی ــوزان از اهمی آم
است؛ لذا بر این اساس سؤال اساسی پژوهش حاضر ایـن اسـت کـه آیـا آمـوزش      برخوردار

نارسـاخوان تـأثیر دارد؟   آمـوزان دانـش بردهاي خودنظارتی توجه بر عملکردهـاي توجـه   راه
آمـوزان دانـش چنین آیا آموزش راهبردهاي خودنظارتی توجـه بـر آگـاهی واج شـناختی     هم

ان تأثیر دارد؟نارساخو

شناسی. روش2
پسر مقطع سوم ابتدایی شهر تبریـز کـه   آموزاندانشجامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه 

به عنوان واجدین اختالل یادگیري خواندن و نارسـاخوانی از  1399- 1400در سال تحصیلی 
، بودنـد.  دانـ شـده طرف مدارس مقطع ابتدایی به مرکز اختالالت یادگیري شهر تبریز معرفـی  

ت یـادگیري  ی را کـه بـه مرکـز اخـتالال    آمـوزان دانـش نفر از 30نمونه آماري این پژوهش را 
جهت انجـام ایـن پـژوهش، بـه     آموزاندانشتبریز مراجعه خواهند کرد، تشکیل دادند. شهر

انتخاب شـده و پـس از کسـب رضـایت از والـدین، در ایـن       دسترسدري ریگنمونهروش 
نفـر) و گـروه کنتـرل    15زمـایش ( به صورت تصادفی در دو گـروه آ مطالعه شرکت کرده و

و انتخـاب گـروه نمونـه    آمـوزان دانـش نفر) جایگزین شدند. پس از مرحلـه شناسـایی   15(
شناختی مورد بررسـی قـرار گرفتنـد و    گروه بر اساس عملکردهاي توجه و آگاهی واجهردو

ی توجـه اجـرا شـده و بـر روي     سپس بر روي گروه آزمایش، آموزش راهبردهاي خودنظارت
گروه کنترل آموزشی ارائه نخواهد شد. بعد از اتمام آموزش بر روي گـروه آزمـایش، دوبـاره    

آزمـون مـورد   شناختی به عنـوان پـس  هر دو گروه بر اساس عملکردهاي توجه و آگاهی واج
هــا نشــان داد کــه میــانگین و هــاي دموگرافیــک آزمــودنیبررســی قــرار گرفتنــد. ویژگــی

ــا  اســتاندارد ســنی آزمــودنیحــرافان ــایش ب ــانگین و 70/1و 01/9هــاي گــروه آزم و می
است. همچنـین میـانگین   84/1و 37/9استاندارد سنی گروه کنترل به ترتیب برابر با انحراف

هبردهـاي خودنظـارتی توجـه برابـر بـا     هـاي گـروه را  و انحراف استاندارد هوشبهر آزمودنی
انحراف استاندارد هوشـبهر گـروه کنتـرل بـه ترتیـب برابـر بـا        و میانگین و 36/11و 63/98
ــاخوان،      84/10و 96/98 ــان نارس ــدین کودک ــیالت وال ــد تحص ــی و درص ــت. فراوان اس

سـواد، متوسـطه   هاي گروه راهبردهاي خودنظارتی توجه داراي سطح تحصیالت بیآزمودنی
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/ 40، 33/33تیب برابر بـا  درصد و گروه کنترل به تر3/33و 40، 67/26و دانشگاهی برابر با 
است.67/26و 

نداشتن یک اختالل روانی و جسمانی حاد به نحوي که مانع حضـور و مشـارکت فعـال    
در جلسات آموزشی شود؛ مصرف یکسان دارو با میزان مشخص به مدت شش ماه؛ تکمیـل  

از معیارهاي عمده ورود به مطالعه و عـدم همکـاري و حضـور نامرتـب در    نامهتیرضافرم 
اخالقی نیـز  مالحظاتجلسات نیز از معیارهاي عمده خروج از مطالعه خواهد بود. همچنین 

و رعایـت اصـل رازداري، داشـتن حـق انتخـاب      هایآزمودنشامل احترام به حریم شخصی 
در جلسـات و کسـب   هـا یآزمـودن براي خروج از فراینـد مـداخالت و حضـور داوطلبانـه     

رعایت شد.هاآنرضایت آگاهانه 
ها از ابزارهاي زیر استفاده شد:آوري دادهاي جمعبر
) 1389ســلیمانی و دســتجردي (ی: ایــن آزمــون توســطشــناختواجآزمــون آگــاهی .1

شده و سه خرده مقیـاس (آگـاهی هجـایی، آگـاهی درون هجـایی و آگـاهی واجـی)        ساخته
ی بـه صـورت یـک (بـراي     دهـ نمـره و شـیوه  اسـت سـؤال  10که هر کدام داراي سنجدیم

بسـتگی آزمـون   صحیح) و صفر (براي پاسخ غلط) است. روایـی مـالك ضـریب هـم    پاسخ
چنـین  معنادار بود. هـم 001/0بررسی شد که در سطح هاآزمونی با خرده شناختواجآگاهی 

ـ 98/0پایایی این آزمـون بـه روش آلفـاي کرونبـاخ      بـه دسـت   90/0ه روش بـازآزمون  و ب
. در پژوهش حاضر بـراي پایـایی آزمـون از روش    )1389است (سلیمانی و دستجردي، آمده

معنادار به دست آمد.89/0ر سطح آلفاي کرونباخ استفاده شد که د
ارزیـابی توجـه مـورد اسـتفاده     ): ایـن آزمـون بـراي   CPTآزمون عملکردهاي توجه (.2
هـاي  مـداوم و بـازداري پاسـخ   گیـرد و نیازمنـد حفـظ توجـه، حـین یـک تکلیـف        میقرار

توسط رازولـد تهیـه شـده اسـت و آزمـودنی بایـد       1956این آزمون در سال است. تکانشی
توجه خود را به مجموعه محرك نسبتاً ساده دیداري جلب کند و بـا دیـدن محـرك هـدف،     
پاسخ دهد. این آزمون شامل سه متغیر خطاي ارائه پاسخ، پاسخ حذف و زمان واکنش اسـت  

)Riccio, Reynolds, Lowe & Moore, 2002هاي مختلف آزمون کـه بـا   ب اعتبار بخش). ضری
59/0ي بـین  آموز پسـر دبسـتانی انجـام شـده شـد، در دامنـه      دانش43روز روي 20فاصله 

همبسـتگی معنـاداري دارنـد.    001/0قرار داشت. ضرایب محاسـبه شـده در سـطح    93/0تا
- کـنش رونسازي مالکی از طریق مقایسه گروه بهنجار و گروه فـ روایی آزمون با شیوه روایی
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نارسایی توجه انجام گرفت که تفاوت معناداري را بین عملکرد دو گروه نشان داد (کسـائیان،  
).  1393کیامنش و بهرامی، 

آزمون هوشی وکسلر براي کودکان: این آزمون براي سنجش کودکـان انتشـار یافتـه و    .3
ــال  ــن مق  1367در س ــت. ای ــده اس ــابی ش ــران هنجاری ــاس داراي در ای ــش کال2ی ــی بخ م

ــات، ــابهتواژه(اطالع ــا، مش ــی آ  ه ــش غیرکالم ــالت) و بخ ــم و جم ــاب، فه ــا، حس ن ه
تـوان  ها) اسـت. بنـابراین مـی   حیوانات، تکمیل تصاویر، مازها، طرح هندسی و معکب(خانه

هوش کالمـی و غیرکالمـی را محاسـبه کـرد. بـه طـوري ضـریب اعتبـار هـوش کالمـی و           
).1384ده است (رضویه، به دست آم89/0و 86/0غیرکالمی به ترتیب 

بسته آموزشی راهبردهاي خودنظارتی توجه: ایـن بسـته آموزشـی بـر اسـاس الگـوي       .4
10) بـوده و طـی   Hallahan & Hudson, 2010برد خودنظارتی توجه هاالهان و هودسون (راه

نارسـاخوان اجـرا شـد.    آمـوزان دانـش ي بـر روي  اقهیدق45جلسه در قالب جلسات هفتگی 
سات به شرح زیر است.  محتواي جل

جلسات بسته آموزش راهبردهاي خودنظارتی توجه.1جدول 
توضیحاتجلسه

جلسه 
اول

، شامل معرفی فن خواهد داشتهاي بعدي نیز ادامه اي از محتواي آن در جلسهبا مرور خالصه
خودنظارتی توجه، هایی از فواید ي مثالخودنظارتی، آگاهی دادن از امکان افزایش توجه، ارائه

.معرفی ابزارهاي مورد استفاده براي اجراي خودنظارتی و الگوسازي استفاده از ابزارها است

جلسه 
دوم و 
سوم

، 3و2هايي اول در جلسهاي از محتواي مرحلهدقیقه5ابتدا ضمن مرور در جلسه دوم 
شود،رفتارهاي انجام تکلیف و ترك تکلیف نیز به روشنی تعریف و مشخص می

جلسه 
چهارم و 

پنجم

آموزان معرفی و توسط توجه هستند براي دانشدهنده توجه و عدمرفتارهایی که نشان
ها را توضیح و که آنشدآموزان خواسته و سپس از دانششددهنده نمایش داده آموزش

تحسین که اغلب نیز کالمی است، درصورت لزوم دهند. در این مرحله بازخورد و نمایش
.شدارائه

جلسه 
ششم و 

هفتم
ی شناخته شده است، تمرین و هاي قبل به خوبي خودنظارتی توجه، که در جلسهبرنامه

شد.تکرار

جلسه 
هشتم و 

نهم

هاي پایانی کنار هاي صوتی و فهرست بازبینی هستند، هر یک در یکی از جلسهنشانه
هاي صوتی کنار گذاشته شود، بسته شانه. انتخاب این که ابتدا فهرست بازبینی و یا نشدگذاشته

آموزان خودنظارتی دانشد. آموزان داربه تشخیص آموزش دهنده از موقعیت و توانایی دانش
.کردندو آن را تمرین و تکرار گرفتندها خودشان بر عهده توجه شان را در حین انجام تکلیف



41و دیگران)جعفر بهادري (...بردهاي خودنظارتیاثربخشی آموزش راه

جلسه 
شد.آموزش خودنظارتی توجه پرداختههاي در پایان این مرحله به ارزیابی نشانهدهم

انسیـ کوواري پـژوهش از روش آمـاري توصـیفی و تحلیـل     هادادهلیوتحلهیتجزبراي 
چندمتغیره استفاده شد.  

ها. یافته3
شــناختی و هــاي پراکنــدگی و تمایــل مرکــزي متغیرهــاي پــژوهش (آگــاهی واج شــاخص

نشان داده شده است.3و 2جدول عملکردهاي توجه) به تفکیک گروه و نوع آزمون در 

آزمونشیپمیانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش در گروه آزمایش و کنترل در مرحله .2جدول 

گروه کنترلگروه آزمایشگروهمتغیر
انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگینهامؤلفه

آگاهی 
شناختیواج

26/562/180/542/1آگاهی هجایی
73/643/146/606/1هجاییآگاهی درون

26/1483/146/1484/1آگاهی واجی

عملکردهاي 
توجه

60/12932/220/13014/2تعداد پاسخ صحیح
06/1143/146/1040/1خطاي پاسخ حذف

40/77703/740/77696/3زمان واکنش

هجـایی و  نمرات آگاهی هجـایی، آگـاهی درون  دهد که میانگین نشان می2نتایج جدول 
و در گـروه  26/14و 73/6، 26/5آزمـون گـروه آزمـایش بـه ترتیـب      آگاهی واجی در پیش

است. همچنین میانگین نمرات تعـداد پاسـخ صـحیح،    46/14و 46/6، 80/5کنترل به ترتیب 
06/11، 60/129آزمون گروه آزمایش به ترتیـب  خطاي پاسخ حذف و زمان واکنش در پیش

است.  40/776و 10/ 46، 20/130و در گروه کنترل به ترتیب 40/777و 

آزمونپسمیانگین و انحراف معیار متغیرهاي پژوهش در گروه آزمایش و کنترل در مرحله .3جدول 

گروه کنترلگروه آزمایشگروهمتغیر
انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگینهامؤلفه

آگاهی 
شناختیواج

26/603/186/412/1آگاهی هجایی
13/730/160/524/1هجاییآگاهی درون
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80/1597/146/1418/1آگاهی واجی

عملکردهاي 
توجه

73/13130/426/12957/2تعداد پاسخ صحیح
06/943/146/1059/1خطاي پاسخ حذف

20/77253/973/77837/7زمان واکنش

دهد که میانگین نمرات آگاهی هجایی، آگـاهی درون هجـایی و   نشان می3نتایج جدول 
و در گروه کنتـرل  80/15و 13/7، 26/6آزمون گروه آزمایش به ترتیب آگاهی واجی در پس

است. همچنین میانگین نمرات تعداد پاسخ صـحیح، خطـاي   46/14و 60/5، 86/4به ترتیب 
20/772، 06/9، 73/131آزمون گروه آزمایش به ترتیـب  پاسخ حذف و زمان واکنش در پس

است.  73/778و 46/10، 26/129و در گروه کنترل به ترتیب  
پـیش از بررســی معنـاداري تــأثیر آمــوزش راهبردهـاي خودنظــارتی توجـه بــر آگــاهی     

از جملـه  انسیـ کووارهاي تحلیل شرطشناختی و عملکردهاي توجه الزم است که پیشواج
ها بررسی شود.ها و همگنی واریانسنرمال بودن داده

بودن نمرات متغیرهاي پژوهش وف براي بررسی طبیعیاسمیرن- آزمون معناداري کولموگروف.4جدول 

K-SZانحراف معیارمیانگینتعدادهامؤلفهمتغیرها
سطح 

معناداري

آگاهی 
شناختیواج

3033/1573/171/068/0آگاهی هجایی
3036/647/185/045/0هجاییآگاهی درون

3056/527/193/034/0آگاهی واجی

عملکردهاي 
توجه

3050/13070/349/096/0تعداد پاسخ صحیح
3076/965/197/029/0خطاي پاسخ حذف

3046/77501/997/030/0زمان واکنش

اسـمیرنوف  - معناداري در آزمـون کولمـوگروف  نشان داد که مقدار سطح 4نتایج جدول 
هـا  تر اسـت و بـه همـین دلیـل توزیـع داده     بزرگ05/0براي بررسی طبیعی بودن متغیرها از 

شـناختی و  نرمال است. در واقع آزمون کولموگروف اسمیرنوف براي متغیرهـاي آگهـی واج  
و عملکردهـاي  شـناختی عملکردهاي توجه معنادار نیست و بنـابراین متغیرهـاي آگهـی واج   

هاي پارامتریک (تحلیل کواریانس) بـراي  توان از تحلیلتوجه داراي توزیع نرمالی است و می
آن استفاده کرد.
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آزمونها در متغیرهاي پژوهش پسآزمون لون براي بررسی همگنی واریانس.5جدول 

آزمون هامؤلفهمتغیرها
لوین

درجه آزادي 
اول

درجه آزادي 
دوم

سطح 
معناداري

آگاهی 
شناختیواج

34/312807/0آگاهی هجایی
02/012888/0هجاییآگاهی درون

002/012896/0آگاهی واجی

عملکردهاي 
توجه

44/112823/0تعداد پاسخ صحیح
20/112828/0خطاي پاسخ حذف

03/312809/0زمان واکنش

شـناختی و عملکردهـاي   هاي آگاهی واجمتغیرمعناداري براي بر اساس آزمون لون و عدم
هـا داراي تجـانس   گروهی رعایت شـده اسـت و گـروه   هاي بینتوجه شرط برابري واریانس

توان از تحلیل کواریانس استفاده کرد.    باشند و میمی

باکسMنتایج آزمون .6جدول 
Mآزمون باکسFسطح معناداريدرجه آزادي دومدرجه آزادي اول

92/946/1630/568018/0

با توجه به نتایج آزمون باکس مشخص است که چون مقدار سطح معناداري ایـن آزمـون   
تـوان  اسـت؛ بنـابراین مـی   05/0است و ایـن مقـدار بیشـتر از سـطح معنـاداري      18/0برابر 
تحلیـل مـانکووا رعایـت شـده اسـت.      فرض جهت انجـام آزمـون   گرفت که این پیشنتیجه

کواریانس متغیرهاي پـژوهش برقـرار اسـت و از    - عبارت دیگر، تساوي ماتریس واریانسبه
کواریانس تفاوت معناداري باهم ندارند.  - نظر ماتریس واریانس

هاي زیـر، از تحلیـل   توان براي تحلیل فرضیهها، میفرضلذا با توجه به محقق شدن پیش
چندمتغیره استفاده کرد.انسیکووار

شناختی ي آگاهی واجهامؤلفهچندمتغیره بر مقایسه انسیکووارنتایج آزمون تحلیل .7جدول 

Fارزشآزمون
درجه آزادي 

سطح معناداريدرجه آزادي خطافرضیه

422/0522/10323001/0المبداي ویلکز
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هـاي  ي آماري المبداي ویلکز نشان داد کـه اثـر گـروه بـر ترکیـب مؤلفـه      نتایج مشخصه
ــیواجآگــاهی  ــداي ویلکــز)؛P ،522/10=F ،422/0>001/0دار اســت (شــناختی معن = المب

وانـد از تحلیــل کوواریــانس  تبنـابراین بــا توجـه بــه معنـاداري آمــاره المبــداي ویلکـز، مــی    
کرد. نتایج نشان داد که حداقل بین یکی از متغیرهاي مورد بررسی در بـین دو گـروه   استفاده

تفاوت معناداري وجود دارد.

شناختی گروه آزمایش و کنترلچند متغیري روي نمرات آگاهی واجانسیکووارنتایج تحلیل .8جدول 

مجموع متغیر
مجذورات

درجه 
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

64/16164/1606/16001/0آگاهی واجی
92/16192/1643/10003/0هجاییآگاهی درون

10/14110/1487/4001/0آگاهی هجایی

آزمـون، اثـر   ، پـس از تعـدیل نمـرات پـیش    8هاي به دست آمده از جدول بر اساس داده
دهـد  هاي گروه وجود دارد. به طوري که نمرات نشـان مـی  داري در عامل بین آزمودنیمعنی

انـد، بـه طـور چشـمگیري افـزایش      میانگین گروه آزمایش که در معرض آموزش قرار گرفته
توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهـاي خودنظـارتی توجـه بـر     از این رو میداشته است. 
هاي آن تأثیر دارد.  شناختی و مؤلفهآگاهی واج

ي عملکردهاي توجه هامؤلفهچندمتغیره بر مقایسه انسیکووارنتایج آزمون تحلیل .9جدول 

Fارزشآزمون
درجه آزادي 

سطح معناداريدرجه آزادي خطافرضیه

641/029/432301/0المبداي ویلکز

هـاي  ي آماري المبداي ویلکز نشان داد کـه اثـر گـروه بـر ترکیـب مؤلفـه      نتایج مشخصه
= المبداي ویلکز). آزمون فـوق  P ،29/4=F ،641/0>01/0دار است (عملکردهاي توجه معنی

حـداقل بـین یکـی از    قابلیت استفاده از تحلیل کوواریانس را مجاز شمرد. نتایج نشان داد که 
متغیرهاي مورد بررسی در بین دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد.
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چندمتغیري روي نمرات عملکردهاي توجه گروه آزمایش و کنترلانسیکووارنتایج تحلیل .10جدول 

درجه مجموع مجذوراتمتغیر
آزادي

میانگین 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

92/56192/5663/404/0تعداد پاسخ صحیح
56/14156/1407/602/0خطاي پاسخ حذف

37/345137/345002/503/0زمان واکنش

آزمـون، اثـر   ، پـس از تعـدیل نمـرات پـیش    10ها به دست آمده از جدول بر اساس داده
دهـد  هاي گروه وجود دارد. به طوري که نمرات نشـان مـی  داري در عامل بین آزمودنیمعنی

انـد، بـه طـور چشـمگیري تغییـر      گروه آزمایش که در معرض آموزش قـرار گرفتـه  میانگین 
توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهـاي خودنظـارتی توجـه بـر     است. از این رو میداشته

بردهـاي  هـاي آن تـأثیر دارد. بـه طـوري کـه آمـوزش راه      متغیر عملکردهاي توجه و مؤلفـه 
هـاي صـحیح و کـاهش خطـاي پاسـخ و زمـان       خودنظارتی توجه باعث بهبود تعداد پاسـخ 

آموزان نارساخوان شده است.واکنش در دانش

گیري. بحث و نتیجه4
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش راهبردهاي خودنظارتی توجه بر عملکردهـاي  

آموزان نارساخوان بود.  توجه و آگاهی واج شناختی دانش
راهبردهاي خودنظارتی توجه بر عملکردهـاي توجـه   یافته پژوهش نشان داد که آموزش 

آموزان نارساخوان تأثیر دارد. در واقع آمـوزش راهبردهـاي خودنظـارتی توجـه باعـث      دانش
آمـوزان  هاي صـحیح و کـاهش خطـاي پاسـخ و زمـان واکـنش در دانـش       بهبود تعداد پاسخ

) و شـیران و  Barahmand, 2008هاي براهمنـد ( شود. این یافته با نتایج پژوهشنارساخوان می
) Barahmand, 2008مطابقت دارد. به طوري کـه براهمنـد (  )Shiran & Breznitz, 2011بزنیتز (

ت و راهبـرد خودنظـارتی توجـه،    فراشـناخ آمـوزش نیز در پژوهش خود گزارش کـرد کـه   
. شـود یمـ آمـوزان دانـش ي خوانـدن در  هامؤلفهی و دهخودنظمبه افزایش میزان توجه، منجر

آمـوزان دانـش ) در پژوهشـی بـر روي   Shiran & Breznitz, 2011ین شـیران و بزنیتـز (  چنهم
دامنـه یـادآوري و   توانـد یمـ نارساخوان نشان داد که آموزش راهبردهاي فراشـناختی توجـه   

سرعت پردازش اطالعات، رمزگشایی، توجه و تمرکز را افزایش دهد.
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شناختی انتخـابی را در طـول زمـان    که امکان تمرکز و فعالیت توجه فرایندي ذهنی است
و بـه سـایر   کنـد یطور ارادي به یک محرك توجه م. از طریق این فرایند فرد بهکندیفراهم م
. فراینـد همزمـان نـوعی از پـردازش اسـت کـه در آن فـرد بایـد         دهـد یها پاسخ نمـ محرك

يهـا ن مؤلفـه ها را در قالب یک کل ادغام کند. به عبارتی فرد بایـد بـی  از محركيامجموعه
صـورت یـک کـل ادراکـی یـا مفهـومی       مختلف یک محرك، ارتباط برقرار کند و آن را بـه 

هـا را بـا نظـم خـاص     کند. فرایند متوالی فرایندي است که فـرد از طریـق آن، محـرك   درك
نبایـد  اطالعـات برسد. براي رسیدن به این تـوالی،  يارهیتا به یک توالی زنجکندیپردازش م

در نظر گرفته شود. در این فراینـد، فـرد   داریصورت یک کل معنقابل ادغام باشند و نباید به
). 1394(بوجـاري، حقگـو، رسـتمی و قنبـري،     کنـد یها را با نظم خاصی پردازش ممحرك

آمــوزان توانــد میــزان توجــه پایــدار را در دانــشبنــابران آمــوزش راهبردهــاي تــوجهی مــی
سـاز اسـت:   تشخیص اجزاي توجه از چند جنبـه مشـکل  ). Barahmand, 2008بخشد (بهبود

يریـ گو انـدازه شـود یدیگر ارزیابی ميهاتییکی این که معموالً در ارتباط با برخی از فعال
با ایـن  .متعدد مغز در پردازش توجه اثر دارنديهاآن مشکل است. مشکل دیگر اینکه بخش

گی و مراقبت، توجه انتخابی، توجـه امل تنظیم برانگیختحال، مبانی نظري، اجزاي توجه را ش
اگـر توجـه را   ؛دانندیپایدار، فراخناي توجه یا توجه تقسیم شده، بازدارندگی و کنترل رفتار م

ظرفیـت پـردازش اطالعـات    قابلیت فرد در پردازش اطالعات بدانیم، باید در نظر داشت که
زمـان  ا چنـد کـار بـه طـور هـم     یـک یـ  محدود است؛ به همین دلیـل، شـرکت شـخص در    

است کـه  ییهاطی. چالش اصلی در تطابق با حجم زیاد اطالعات، مختص محشودیمسخت
بنابراین توجـه نقـش   ؛ تهم نیازمند اجراي مهارهاي سطح باال و هم حجم اطالعات زیاد اس

) و آمـوزش  1396(بیرامـی و موحـدي،   کنـد یمـ ایفـا  آمـوزان دانـش مهمی در نارساخوانی 
آموزان افزایش دهد.  هاي توجه را در دانشتواند جنبهبردهاي خودنظارتی توجه میراه

مطالعـه راهبردهايازتفادهه علت فقدان مهارت در اسبخواندنمشکالتآموزان با دانش
، در حالی کـه راهبردهـاي یـادگیري    دشونمیتحصیلیتو یادگیري، دچار ناامیدي و شکس

خوانـدن مثـل یتحصـیل مشـکالت حـل درکـه تابـزاري اسـ  ه خودنظارتی، ماننـد  ازجمل
ل دوران طـو درکـه راهـایی مهـارت کندمیکمکآموز ه دانشبوگیردمیقراراستفادهمورد

آمـوزان  تقویـت خودنظـارتی در ایـن دانـش    د. تحصیل به آن نیاز دارد، رشـد و توسـعه دهـ   
خـود را  تحصـیالت ل کامـ موفقیـت باشندهاي خود قادر باشود با تکیه بر تواناییمیباعث

ت گفـ تـوان میراهبردهاي خودنظارتیآموزشرثیأپشت سر بگذارند، همچنین با توجه به ت
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کـه دهـد مـی فـرد بـه راامکاننای،تسلط بر خود و محیط و داشتن فرآیندهاي کنترل خود
ان امکـ ي مختلف درسـی خـود را کنتـرل و نظـارت کنـد و در نتیجـه،      فرآیندهاوهافعالیت

یادگیرندگان خـودتنظیم در دانـش   ). Reid, 2013شود (فراهمفعالیتانجامبرايشترتمرکز بی
ورفتر جهـت پیشـ  دراخـود ذهنیفرآیندهايچگونهدانندمیوتهت داشمهارناختیفراش

ـ  یـادگیري مختلـف مراحـل درهـا آنن،همچنـی دهنـد.  سـوق فـردي هـاي هدف هاقـدام ب
شـود مـی سـبب راهبرداینازتفادکنند. اسی میخودسنجوخودکنترلینظارت،ریزي،برنامه

هایی که تاکید بـر یـادگیري   ر آموزشدکند.تصورمستقلوخودکارآمدته،د را شایسخوفرد
یبخشـ )در خوانـدن (نکرداشتباهوکردنحمایتآموزاندانشالش، از تتخودنظارتی اس

ر و دامعنـی یـادگیري ازبیشـتري میـزان بـه وزانآمـ ، دانـش شـود مـی محسوبیادگیرياز
ــاالیی اســتفاده مــیطحبردهــاي ســراه ــدب ــد مــیافــزایشیه خودنظــارتنتیجــدروکنن یاب
)Hallahan & Hudson, 2002(.

یافته دیگر پژوهش نشـان داد کـه آمـوزش راهبردهـاي خودنظـارتی توجـه بـر آگـاهی         
هجایی و آگاهی واجی) تـأثیر دارد و  هاي (آگاهی هجایی، آگاهی درون شناختی و مؤلفهواج

شـود. ایـن یافتـه بـا نتـایج      آموزان نارساخوان مـی هاي هجایی در دانشباعث افزایش آگاهی
) مطابقت دارد. به طـوري کـه   2008) و شو و پنگ (1393هاي نریمانی و همکاران (پژوهش

) در پژوهش خود نشان دادند که آموزش راهبردهاي فراشـناختی  1393نریمانی و همکاران (
نارساخوان بهبود دهد.  آموزاندانشعملکردهاي خواندن، توجه و آگاهی را در تواندیم

از پـیش تعیـین شـده نظیـر دارا بـودن      يهـا يتوانمندمهارت خواندن نیازمند یک سري
مـدت بـراي عناصـر صـوتی، آگـاهی از واج،      آوایی، حافظـه کوتـاه  ییواژگان درونی، بازنما
دار نمادهـاي  کالمـی (واجـی)، شناسـایی ماهیـت جهـت     بیناییيگذاررمزگردانی، برچسب

بـر قـوانین حـاکم بـر     نوشتاري، توامی ترکیب نمادها، شناسـایی، ترکیـب و اجـرا و آگـاهی     
ریخواندن یک فرایند فعال است کـه طـی آن فـرد خواننـده و نوشـته بـر هـم تـأث        . امالست

ثیر در سه سطح پـردازش دیـداري، زبـانی و    أاین ت). 1388(فصیحانی فرد، گذارندیممتقابل
ـ  در پردازش دیـداري چشـم  .ردیگیمحتوایی صورت م د مـواد نوشـتاري را بـه مغـز     هـا بای

انـد دهیـ پـس بایـد آن چـه را د   . ها را از نظر شکل و اندازه شناسـایی نمایـد  اده و آندانتقال
خـود از مـتن را بـه دانـش موجـود خـود       يهاافتهیاساس دانش زبانی خود معنا بخشیده، بر

). بنـابراین  Shu & Peng, 2008(کرده و استفاده کننديریگجهیارتباط داده و در نهایت از آن نت
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آمـوزان  شـناختی دانـش  تواند میزان آگـاهی واج زنمایی شناختی در خواندن، میاین توانایی با
بینی کننده قـوي بـراي رشـد    آگاهی واج شناختی، پیشنارساخوان را بهبود بخشد. همچنین 

شـناختی برخـی   هاي آگـاهی واج خواندن شناخته شده است. در میان انواع تکالیف و مهارت
طـورکلی بایـد گفـت کـه     هتر و باالتري برخوردارنـد. بـه  بینی بنسبت به بقیه از قدرت پیش

آینـد، مثـل تقطیـع هجـایی و یـا      زودتر به وجـود مـی  اي کهشناختیهاي آگاهی واجمهارت
هـاي  بینی کمتري برخوردارنـد و آن مهـارت  دار، از قدرت پیشآگاهی از اشعار کودکانه قافیه

تقطیـع واجـی و دسـتکاري واجـی، از     آینـد، مثـل   وجود میشناختی که دیرتر بهآگاهی واج
بینی باالتري برخوردارند. البته این گفته بدین معنـا نیسـت کـه آگـاهی از قافیـه،     قدرت پیش

مهارت مفیدي نیست. طی یک مطالعه بلندمدت، درباره آگاهی از قافیـه و همبسـتگی آن بـا    
تن مهـارت  رشد و پیشرفت خواندن مشاهده شد که حساسیت و آگاهی از قافیـه بـراي داشـ   

تقطیع واجی، پیشنیاز ضروري است. مهارت تقطیع واجی نیز مهمترین نقـش را در یـادگیري   
تواند آگـاهی هجـایی و واجـی    و در این زمینه آموزش راهبردهاي شناختی میخواندن دارد

).  1385کاظمی و سلیمانی، آموزان را افزایش دهد (دستجرديدانش
هـا آمـوزانی کـه مشـکل اساسـی آن    ی در دانـش تواند نقـش مهمـ  خودنظارتی توجه می

ي و یـادگیر فرآینـد درمـؤثر عوامـل ازیکـی ه،توجـ است، داشته باشد. به طوري که توجه
هـاي محـرك ورودبتوانـد کـه دهـد مـی ن انسـا بهراامکاناینتوجهتوانایی. تخواندن اس

گونـاگون فقـط تعـداد    ي هـا محـرك میـان ازوکندکنترلذهنیاره صحنه هوشبرامختلف
هـاي شـناختی   داشتن توجه پایین بـر سـایر جنبـه   ز آنجایی که ا. برگزیندراهاآنازدوديمع

بنـابراین  گـذارد؛  شـناختی و عملکـرد خوانـدن نیـز تـأثیر مـی      کودکان از جمله آگـاهی واج 
تواند مشـکالت زیـادي را بـه خصـوص در     میفتارهاي توجهی مشخص، رندادن بهاهمیت
یـک رويزیاديدتد را براي مخوذهنتوانندنمیتوجهبیکودکانایجاد نماید وکودکان

ــز ــزچی ــدمتمرک ــاس    کنن ــف، احس ــک تکلی ــه از ی ــد دقیق ــت چن ــس از گذش ــط پ و فق
توانـد  هـاي خودنظـارتی مـی   کنند؛ لذا در این زمینه آموزش فراشـناخت و جنبـه  میتگیخس

هـا را  هـاي واجـی آن  ار دهد و میزان آگاهیکارکردهاي شناختی کودکان را نیز تحت تأثیر قر
). بنابراین توجه به خودنظارتی توجـه نقـش مهمـی در    Hogan & Prater, 1993بهبود بخشد (
آموزان دارد.  شناختی دانشهاي واجافزایش آگاهی
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نتیجـه گرفـت کـه خودنظـارتی توجـه      تـوان چنـین   با توجه به نتایج پژوهش حاضر می
گیري و ثبت میزان رفتارهـاي  رفتاري، شامل اندازه- درمانگري شناختیعنوان یکی از فنون به

نشان دهنده توجه بر تکلیف است. خودنظـارتی روشـی اسـت کـه کودکـان بـراي افـزایش        
کننـد و از آنجـایی کـه کودکـان     توانایی خـود در مـدیریت رفتارهایشـان از آن اسـتفاده مـی     

دارنـد؛ لـذا آمـوزش خودنظـارتی     ي نارساخوان از نقص توجـه و مشـکالت خوانـدن زیـاد    
آموزان داشته باشد.  تواند نقش مهمی در بهبود مشکالت توجه و خواندن دانشمی

آمـوزان دانـش هـایی مواجـه بـود. پـژوهش حاضـر بـر روي       این پژوهش با محدودیت
هـا بـر روي سـایر    سوم ابتدایی شـهر تبریـز انجـام شـده اسـت کـه در تعمـیم یافتـه        مقطع
قاطع دیگر باید در نظر گرفت. محـدودیت دیگـر عـدم دسترسـی بـه افـراد       آموزان و مدانش
تر در گروه نمونه به علت محدود بودن مرکز اختالالت یادگیري و محدود بودن نمونـه  بیش

را تحـت تـأثیر قـرار دهـد.     توانـد تعمـیم نتـایج حاضـر    آموزان پسـر بـود کـه مـی    به دانش
تر و در شهرهاي دیگر و با اضـافه نمـودن بخـش    شود این مطالعه با نمونه بزرگمیپیشنهاد

شـود معلمـان و متخصصـان    پیشـنهاد مـی  پیگیري به موضوع پژوهش تکرار شود. همچنـین  
تـا  آمـوزان کمـک کننـد   تعلیم و تربیت استثنایی از راه آموزش خودنظارتی توجه بـه دانـش  

مینـه خوانـدن   شـان در ز هـاي واجـی  تري باشند و میزان توجـه و آگـاهی  یادگیرندگان موفق
افزایش یابد.  

هـاي ذهنـی و   با توجه به اینکـه آمـوزش راهبردهـاي خودنظـارتی توجـه از مشـغولیت      
شود آموزش ایـن  آورد؛ پیشنهاد میپرتی در حین انجام تکلیف جلوگیري به عمل میحواس

هاي درس براي کودکان نارساخوان به کارگرفته شود تا میـزان عملکردهـاي   برد در کالسراه
از ایـن  حاصـل هاي با توجه به اینکه یافتهها در انجام تکالیف و خواندن بهبود یابد. وجه آنت

چـارچوب نظریـه   در خوانـدن و توجـه  عملکـرد  فرایندهاي شناختی زیربنـایی پژوهش، بر 
ــارتیراه ــاي خودنظ ــار  برده ــدي در اختی ــات مفی ــان، اطالع ــه متخصص ــاخوانیحیط نارس

دهـا  جهـت افـزایش ایـن عملکر   اي هاي مداخلـه اهداف برنامهشودپیشنهاد میدهد میقرار
آموزان بـر پـردازش واجـی و    میزان تسلط دانشکار گرفته شود. همچنین با توجه به اینکه به

و هـا، عامـل نیرومنـدي در میـزان موفقیـت در عملکـرد خوانـدن اسـت        واجيهدرك رابط
هاي پیشانی در این کودکان درگیر است و راهبردهاي خودنظارتی توجه بـر ایـن جنبـه    قطعه
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شود آمـوزش راهبردهـاي خودنظـارتی جهـت بهبـود      تأکید دارند؛ به همین دلیل پیشنهاد می
شناختی به کار گرفته شود.  هاي واجآگاهی
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