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آموزان با مشکالت ریاضی دانشاثربخشی آموزش راهبرد خودنظارتی توجه بر افزایش درک عددی 

 پایه اول دبستان

 *محسن قدیری

 **فاطمه نصرتی

 ***بنابباقر غباری

 دهیچک
 .بود آموزان با مشکالت ریاضی پایه اول دبستانبررسی اثربخشی آموزش راهبرد خودنظارتی توجه بر افزایش درک عددی دانش، پژوهش حاضرهدف از 

 6جامعه آماری پژوهش شامل های مختلف بود. آزمودنی از نوع چند خط پایه با آزمودنیآزمایشی با استفاده از طرح تکیک مطالعه شبه ،پژوهش حاضر
آموز دانش 3ها بودند که از میان آن 97-98در پایه اول دبستان مدرسه سالمت شهرستان کاشان در سال  با مشکل یادگیری ریاضیدختر  آموزاندانش

های پرسشنامه، (IKMDT) ت مآزمون تشخیص ایران کیها از منظور تشخیص اشکاالت آزمودنیبه. ختر با مشکل ریاضی در این پژوهش شرکت کردندد
دو ای هفته )هفته ششها به مدت شد. آزمودنی استفاده( SAP) خودنظارتی توجه برنامهو  (JNST)فهم عدد جردن  ( وDIQ) شناختیاطالعات جمعیت

های گرایش دیداری )بصری( و با استفاده از شاخص ای( تحت آموزش راهبرد خودنظارتی توجه قرار گرفتند. نتایج توسط روش تحلیلدقیقه 45جلسه 
و بهبود  توجه موجب افزایش های حاصل از پژوهش آموزش راهبرد خودنظارتیبر اساس داده وتحلیل قرار گرفت.تجزیه مرکزی و شاخص اندازه اثر مورد

نتایج این پژوهش نشان داد که  .شدها آموزان با مشکل ریاضی در پایه اول دبستان نسبت به خط پایه همان آزمودنیمهارت توانایی درک و فهم عدد دانش
توان می ،طور کلیایش داد. بهآموزان در حین انجام تکالیف شده و عملکرد تحصیلی آنان را افزآموزش برنامه خودنظارتی توجه سبب افزایش توجه دانش

ای در مشکالت ریاضی آموزان با مشکالت ریاضی مؤثر بود و نقش پیشگیرانهافزایش درک عددی دانش نتیجه گرفت که آموزش راهبرد خودنظارتی توجه بر
 در سنین باالتر خواهد داشت.

 خودنظارتی توجه، درک عددی، مشکالت ریاضی ای کلیدی:هواژه
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 مقدمه
ایز اختالل یادگیری خاص ریاضی متمباید از مشکل ریاضی را 

آن و مشکالتی که باعث  ماهیتدر این دو  که چرا .دانست
که  ایگونهبهاما مکمل یکدیگرند  ،هستند متفاوت ؛شودمی

مشکل ریاضی در سنین پایین موجب اختالل یادگیری خاص 
طوح آموزانی که در سدانش .خواهد شدریاضی در سنین باالتر 

ن خود مقدماتی فاقد یک درک قوی از عدد در مقایسه با همساال
شوند و باشند، کودکان در خطر مشکالت ریاضی نامیده می

با آموزان دانشدر سنین مدرسه گروه با این مشکل کودکان 
ا، دهند )جیتندرریاضی را تشکیل می خاص اختالالت یادگیری

کودکان در خطر مشکل ریاضی،  .(2013کوروی و دوپوئیس، 
ادی عدد کودکان با سنین پایین هستند که در یکی از مفاهیم بنی

رک، و یا یکی از ابعاد تحولی دچار آسیب و ضعف هستند )کال
اولیه  کودکان در دورانگرچه  (.2015دوآبلر، نلسون و شینلی، 

رسمی های غیرهای عددی بنیادی را از طریق تجربهرشد، مهارت
و  کنند )کالرک، دوآبلر، اسمولفسکی، بکر، فیناکتساب می
از آن جهت  یهای عدداین مهارتاما ؛ (2016استرندکری، 

ر های بعدی در دوره ابتدایی دبا پیشرفت اهمیت دارد که
 (.2008همبستگی باالیی دارد )گینزبرگ، لی و بوید، ریاضیات 

ودکان کدرصد  7تا  9د بین ندهمطالعات نشان میدر همین رابطه 
یاضی در هر پایه تحصیلی مشکالتی در ر دائمطور بهسن مدرسه 

ز ادهند و بیش از نیمی های مربوطه به آن بروز مییا حوزه
های آموزش انفرادی، شرکت داده آموزان در برنامهدانش

یه درک ضعیف عدد در همان پا واسطهبهشوند. این کودکان می
 )هاالهان، لوید، کافمن، شونداول دچار شکست تحصیلی می

 ،تداییبا توجه به اهمیت دوره اب .(1398و مارتینز،  مارگارت
ریاضیات  آموزان در زمینه خواندن، نوشتن وتوانمند نمودن دانش

 و هابسیار مهم بوده و زمینه اساسی در کسب سایر ظرفیت
 فت تحصیلی و مشکالتها، عامل اُشکست در این توانمندی

 که طوریبه. باشدمی آنانهای جدی در و ناهنجاری فردیبین
مانع  آنر عدم توانایی مورد انتظار دنپرداختن به مشکل ریاضی و 

 ودشزندگی روزمره می هاییا فعالیتمناسب عملکرد تحصیلی 
 (.1398)کاپالن و سادوک، 

های توانایی فهم عدد برای اشاره به مجموعه از سازهامروزه 

                                                           
1. enumeration 

توانایی فرد . منظور از درک اعداد، شودمی بنیادی عددی استفاده
شده یا کالمی مثل تشخیص ارزش مکانی  در درک اعداد نوشته

عنوان یکان، دهگان و صدگان، توانایی ترجمه و تفسیر ارقام به
. تاکنون بر باشدمی رمز اعداد از یک نماد به یک نماد غیررسمی

سر تعریف این اصطالح توافق عمومی میان متخصصان وجود 
شهودی اعداد، توانایی تخمین زدن،  نداشته است. توانایی درک

توانایی مقایسه بزرگی اعداد، توانایی تولید راهبردهای مفید برای 
ی های کمّحل مسائل پیچیده یا توانایی استفاده از اعداد و روش

پذیر و آسان اعداد، برای ایجاد ارتباط و پردازش و تفسیر انعطاف
نایی تشخیص توانایی درک روابط چندگانه میان اعداد، توا

زله مرجعی برای منخطاهای آشکار عددی و توانایی در اعداد به
در دنیای واقعی که حاوی مفاهیمی چون آگاهی،  گیری اشیااندازه

شهود، شناخت، مهارت، توانایی، تمایل، احساس، انتظار، فرآیند، 
 ساخت ذهنی اعداد، تنها برخی تعاریف برای این اصطالح است.

کند می مشخصاین جهت حائز اهمیت است که  از هایافتهاین 
ت زودهنگام آموزشی منظم التواند از طریق مداخعدد می درک

ت ریاضی احتمالی در الو هدفمند پرورش یافته و به حل مشک
ها این برنامه تأکید(. 2010وندرهیدن، )سنین بعدی منجر شود 

مقایسه،  ،(2و شمارش گروهی 1شماریتک)بر آموزش شمارش 
های تصویری است و بازنمای عملیات عدد، دانش عدد، کمیت

 (.2011 ،مازوکو، فیجنسون و هالبردا)
آموزان، در زمینه توانمند نمودن دانش مؤثراز راهبردهای 

برای  این راهبردها از جملهآموزش راهبردهای فراشناختی است. 
. این باشدمیتوجه  نظارتیخود ،درک عدد هایمهارت بهبود

 یکی ازرفتاری و  -از فنون درمان شناختیراهبرد 
صورت راهبردهای مدیریت خود است که به هایمجموعهزیر

های آموزشی آموزان مختلف در موقعیتدانش آمیزی باموفقیت
مند و ثبت مشاهده نظام با این کار و استفاده قرارگرفته مورد

به فرایند  توجه نظارتیخود. گیردشکل می ،شخصی رفتار خود
 آن و ثبت نتایج توجه موردیادگیرنده از وقوع رفتار فرد ارزیابی 

رفتاری،  در حوزه(. 1398، همکاران هاالهان و)د گرداطالق می
خودنظارتی جز مکمل و الزم فرایند یادگیری و یک مکانیسم 

رت ارادی انجام صومهم در تحول و پیشرفت فرد است که به
فرایندی است  ،شود و تنظیم درونی رفتار است. خودنظارتیمی

2. subitising 
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آموز از رفتار نامنظم و نقص عملکرد آن دانش نتیجه که در
کند. طی این فرایند خودآگاه شده و در جهت اصالح آن اقدام می

شود که وقوع رفتار خود را ثبت و کنترل به فرد آموزش داده می
 (.2009 )ادینگروه، کند

اثربخشی آموزش خودنظارتی توجه در مطالعات فراوانی از 
( مطرح 2009سلک ) کان، واستون وجمله پرستو، هوتن، مک

توجهی ار قابلتواند مقداند که عدم کنترل توجه میشده و دریافته
این های تحصیلی را توجیه کند و به زمینه از مشکالت در همه

بینی مناسبی برای عملکرد ه، پیشراهبردهای کنترل توج ،ترتیب
فرض اساسی بر  ،های تحصیلی است. در مطالعه فوقدر آزمون

از آن این است که اگر خودنظارتی توجه بهبود پیدا کند، پس 
خودنظارتی بر عملکرد نیز با افزایش یادگیری فعال و در نتیجه 

اثربخشی آموزش  یدأیتدر  بخشد.عملکرد تحصیلی را بهبود می
(، در پژوهشی با 2018) شارکیو  دوگرتی خودنظارتی توجه

 1آموز پسر کالس اول، دانش 1آموز دختر و دانش 1ای نمونه
آموز پسر کالس دوم با مشکالت آموز دختر و یک دانشدانش

وتحلیل اثربخشی دو روش خودنظارتی یادگیری خاص به تجزیه
داد: توجه و خودنظارتی عملکرد پرداخت. نتایج نشان 

های خودنظارتی استفاده که از روش آموزان هنگامیدانش
 یابند. خودنظارتیکنند به موفقیت تحصیلی بیشتری دست میمی

آموزان دارای مشکل توجه، منجر به بهبود عملکرد ریاضی دانش
آموزان با ها در مورد دانشاما بیشتر پژوهش ؛شودتوجه می

همچنین  شده است. انجام فعالیبیش -توجهیاختالل کم
آموز دانش دوروی  بر 2015آزمایشی توسط ماسون در سال 

 انجام فعالیبیش -دارای اختالل یادگیری خاص و نقص توجه
ی که بر پایه راهبردهای ارایانهشد. ماسون از یک برنامه 

نتیجه این  شده بود کمک گرفت، خودنظارتی توجه استفاده
ارتی باعث افزایش رفتارهای پژوهش نشان داد، راهبرد خودنظ

همچنین در پژوهشی که توسط  شود.محور میتکلیف
شده نتایج نشان  ( انجام1395) پژوهبناب و به، غباریپورفتحعلی

آموزان داد آموزش خودنظارتی توجه، باعث افزایش توجه در دانش
شود. در پیگیری که بعد از یک ماه از با مشکالت خواندن می

مداخله انجام گرفت، نتایج نشان داد میزان توجه در مرحله 
یک از موارد به خط پایه ها پیشرفت داشته و در هیچآزمودنی

                                                           
1. single subject 

نتایج پژوهش  مانده است. نرسید و بیشتر در مرحله مداخله باقی
اثربخشی آموزش ( با عنوان 1398پژوه )بناب و بهخیراتی، غباری

آموزان با توجه در دانشخودنظارتی توجه بر عملکرد تحصیلی و 
نشان داد که آموزش خودنظارتی توجه بر مشکالت خواندن 

عملکرد تحصیلی هر چهار آزمودنی تأثیر مثبت داشته و موجب 
 ،بر این آموزان شد و افزونارتقای عملکرد تحصیلی و توجه دانش

های جدید آموخته نشده گردید. موجب تعمیم یادگیری واژه و متن
توجهی از مشکالت در عدم کنترل توجه مقدار قابل ،طور کلیبه

نریمانی، زاده، تقیکند )های تحصیلی را توجیه میهمه زمینه
 (.1397هشجین و بشرپور،  یصادق

به این دلیل  ،های بنیادی عددمزیت مداخله آموزشی در مؤلفه
های اولیه عدد، زمینه است که در وهله اول، ضعف در مهارت

که این  مشکالت ریاضیات است و دوم این وجود آورندهبه
طور تواند از طریق آموزش منظم و هدفمند، بهمی ،هامهارت

کلی خودنظارتی توجه، منجر  طوربه هنگام پرورش داده شوند.زود
 چراشود؛ آموزان دارای مشکل توجه میبه بهبود عملکرد دانش

 ،ریاضیهای های پیچیده در مهارتکه دستیابی به توانایی
عدم پرداختن به این و  تر استنیازمند توانایی در سطوح پایین

ساله تعداد بیشتری از تواند همهمی ،مشکل و عدم رفع آن
آموزان با این مشکل را به شکست در تحصیل و صدمات دانش

افراد وارد  های گوناگون زندگی، شغل و حرفهجدی به محیط
هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش  بنابراین،نماید. 

آموزان با راهبرد خودنظارتی توجه برافزایش درک عددی دانش
 باشد.می دبستان اول مشکالت ریاضی در پایه

 روش
 پژوهش اجراینمونه و روش  آماری،جامعه 

طرح  استفاده از آزمایشی باشبه یک مطالعه پژوهش حاضر،
 2های مختلفبا آزمودنی چند خط پایهاز نوع  1آزمودنیتک

(ABA) .ابتدا خط پایه رفتار هدف برای همه  ،در این طرح بود
ها مشخص شد. سپس زمانی که خط پایه برای آزمودنی آزمودنی

در حالی  ؛گرفترسید، مداخله صورت  ثبات با نسبتاًاول به حالت 
که رفتار ها در حالت خط پایه قرار داشتند. زمانی که سایر آزمودنی

شده تغییر یافت، مداخله بر روی  بینیپیشجهت زمودنی اول در آ

2. multiple baseline across subjects 
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جا آزمودنی سوم هنوز در اینآزمودنی دوم صورت گرفت. در 
که رفتار آزمودنی دوم در جهت  آخر زمانیحالت خط پایه بود. در 

شده بهبود یافت، مداخله بر روی آزمودنی سوم انجام  بینیپیش
شد. منطق این طرح این است که اگر آزمودنی با شروع مداخله 

 پیشرفت نشان داد، این پیشرفت به مداخله نسبت داده شود.
با دختر آموزان دانش 6 شامل جامعه آماری این پژوهش

ال س ،اول در مدرسه سالمت مشکالت ریاضی بودند که در پایه
نمونه ردند. ک، شهرستان کاشان تحصیل می1397-98 تحصیلی

ل و سا 7ماه تا  6سال و  7سنی  دختر )دامنه 3پژوهش شامل 
 صیهای تشخیبا کمک معلم کالس و آزمون باشد کهماه( می 10

بر ر( نف 6از بین نفر ) 3 مت و آزمون فهم عدد جردنایران کی
و در برنامه آموزشی  شده های پژوهش انتخابمالک اساس

جا که طرح پژوهش حاضر از نوع تک از آن .شرکت کردند
انتخاب  گیری در این روش مطرح نبوده و بانمونه ،آزمودنی است

ت در پژوهش شرکهای پژوهش مطابق با مالک موردنظرافراد 
و  آموزان فاقد هرگونه کدهای آموزشیدانششوند. داده می

 درس ریاضی مشکل داشتند.باشند و فقط در تشخیصی می
تر عملکرد ضعیفهای ورود در این پژوهش شامل: مالک

در درس  هاآموز نسبت به سایر همساالن و همکالسیدانش
در آزمون  آموز، نمره ضعیف دانشهاآنریاضی بنا به نظر معلم 

آموز پایه اول دبستان باشد و سن مت، دانشتشخیصی ایران کی
 آموز درماه باشد، دانش 9سال و  7ل تا سا 7سنی  وی در دامنه

های درک و فهم عدد در ریاضی دارای مشکل باشد و زمینه
والدین رضایت کامل برای مشارکت فرزندشان در پژوهش داشته 

از:  های خروج پژوهش نیز عبارتندباشند. همچنین مالک

آموز دچار مشکالت هیجانی آموز نارساخوان باشد، دانشدانش
آموز به هر دلیلی نتواند در جلسات طراب باشد، دانشمانند اض

جلسه در مرحله مداخله  1آموز بیش از درمانی شرکت کند، دانش
 درمانی غیبت داشته باشد.

جهت رعایت مالحظات اخالقی در پژوهش حاضر عالوه بر 
کسب مجوزات الزم برای شروع پژوهش، پیش از شروع کار از 

نامه کتبی دریافت شد. پیش از شروع آموزان رضایتوالدین دانش
 آموزان درپژوهش، موضوع و روش اجرا با والدین و مربیان دانش

آموز و نظر دانشمیان گذاشته شد. خروج از پژوهش بنا به
شده از  کامالً آزادانه بود. اطالعات کسب هاآندید والدین صالح
قی شده آموزان در جریان اجرای پژوهش کامالً محرمانه تلدانش

 آموزان دربعد از اتمام کار با والدین دانش ،است. نتایج پژوهش
 در پژوهش حاضر اعالم هاآنمیان گذاشته شد و با کسب رضایت 

 شد.
در محاسبات جمع و  وتکالیف درسی  انجام در لاوآزمودنی 

 آزمودنی دوم. داشتتوجهی اشتباهات ناشی از بیتفریق ریاضی 
ها توجه به عالمت و دهددرستی انجام نمیتکالیف ریاضی را به

در خانه بدون  و بردکار میجای تفریق بهکند و جمع را بهنمی
 واش را درست انجام دهد تواند تکالیف درسینظارت مادر نمی

کشد تا تکالیف شود و طول میش پرت میامدام حواس
در درس ریاضی  سوم آزمودنی اش را به اتمام برساند.درسی

مشکالتی نظیر، اشتباه در جمع و تفریق اعداد، اشتباهاتی در 
در ادامه  .صورت کامل داردمسئله و ننوشتن حاصل جواب به

طور هکنندگان پژوهش را در جدولی باطالعات مربوط به شرکت
 است. شده ارائهخالصه و کامل 
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 خودنظارتی توجه آموزشیمداخله  ه درکنندشرکت افراد شناختیاطالعات جمعیت -1جدول 
 3آزمودنی شماره  2آزمودنی شماره  1آزمودنی شماره  هامتغیر

 7 7 7 سن

 اول اول اول پایه
 38 36 51 سن پدر
 32 31 43 سن مادر

 ندارند دخترعمو و پسرعمو -بله ندارند نسبت خویشاوندی بین والدین
 2 2 2 چندمین فرزند
 0 2 1 تعداد خواهر
 1 1 1 تعداد برادر

 سیکل سوادبی پنجم تحصیالت پدر

 اول راهنمایی پنجم پنجم تحصیالت مادر
 کارگر بیکار بگیر مستمری شغل پدر

 20 18 24 نمره درک عددی

 102 102 88 متکینمره استاندارد آزمون ایران 

آموزان با مشکل ریاضی بر اساس پس از انتخاب دانش
 افراد انتخاب شده ،های تشخیصیهای پژوهش و آزمونمالک

رای ها و اجداده شدند. محل انتخاب آزمودنی در پژوهش شرکت
 3مدرسه عادی سالمت شهرستان کاشان بود که  ،پژوهش

ده پس از مشاه آموز در پژوهش شرکت کردند. هر آزمودنیدانش
جلسه  12در  ،آوری اطالعات در جلسات مختلف کالسو جمع

دقیقه( برای آموزش راهبرد  45تا  35مداخله )هر جلسه 
ش را این آموز خودنظارتی توجه شرکت داده شد. در ادامه شیوه

 له به مرحله توضیح داده و در آخر هم محتوای جلساتمرح
صورت جدول محتوا در سه ستون جلسات، اهداف و شرح به

 ه شیوهاین بخش با اشاره ب ،نهایتدر ارائه داده شد. فعالیت 
تی توجه آموزش خودنظاررسد. ها به پایان میوتحلیل دادهتجزیه

 مرحله به شرح زیر انجام شد: چهاردر 
تا  15آموز )معرفی خودبازبینی رفتار برای دانشمرحله اول: 

دقیقه جلسه نخست(. طی این جلسه درمانگر، روش  20
ت به آموز توضیح داد تا نسبخودبازبینی رفتار را برای دانش

 کنند، آگاه باشد.کارهایی که می
آموز، در آغاز مرور روش خودبازبینی توسط دانشمرحله دوم: 

انگر نخست تعاریف رفتار توجه کردن و نکردن را این جلسه درم
زد، سپس هایی کرد و برای هرکدام مثالبرای کودک یادآوری 

شد تا روش ثبت رفتار خود را توضیح دهد و از کودک خواسته 

شنود، چه باید بکند و در صورت بگوید که وقتی صدای بیپ را می
شد. این مرحله  خوراند اصالحی ارائه و اشکاالت برطرفلزوم پس

جلسه ثبت  ششآموز از انجام کار، در پس از آگاهی یافتن دانش
 شد.

ود. به روش برداشتن نوار یا کارت خودبازبینی بمرحله سوم: 
فتار ر ،جلسه درمانگر مالحظه کرد ششبعد از گذشت  ،این منظور

توجهی کاهش قبولی رسیده و رفتار بیتوجه کردن به سطح قابل
زهای کم کودک را از اتکا به چیکم ،همین دلیلبه .یافته است

بتدا کارت را ا ،واقع بیرونی مهار رفتار )نوار و کارت( آزاد کرد. در
آموز با اما نوار وجود داشت و دانش ؛برداشتیم 8و  7در جلسه 

گر اکرد که آیا من توجه دارم؟ شنیدن بیپ از خودش سؤال می
ت انجام خودم که کارم را درس آفرین به» :گفتپاسخ بلی بود، می

توانم توجهم میمن » :گفتبه خود می ،و اگر پاسخ نه بود «دادم
و با دیدن  نوار هم از گوش گرفته شد نُهدر جلسه . «را بیشتر کنم

 کرد.نوار و کاست جلوی میز از خودش سؤال می
برداشتن نوار و کارت. در این مرحله درمانگر مرحله چهارم: 

مؤلفه )نوار و کارت خودبازبینی( آزاد  دوکودک را از اتکا به هر 
آموز هر صورت گرفت و دانش 12تا  10کرد. این عمل در جلسه 

پرسید. اگر جواب بله رسید، از خود میموقع سؤال به ذهنش می
و اگر جواب خیر  «کارم بسیار عالی بود» :گفتبود، به خود می
 .«من باید خوب توجه کنم» :گفتبود، به خود می
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 مداخله راهبرد خودنظارتی توجه جلساتهای مربوط به خالصه فعالیت -2جدول 
 جلسات اهداف شرح فعالیت

سپس ؛ گرددآموزان برقرار میدانش صمیمانه با در این جلسه رابطه
 شود.آموز داده میتوجه کردن و توجه نکردن به دانشمفهوم 

 اول معارفه افراد و توضیح در مورد توجه

توجه به  در ابتدای این جلسات به معرفی و مرور راهبرد خودنظارتی
که شده و پس حصول اطمینان از این آموزان پرداختهدانش

 .درآمدکننده روش انجام کار را آموخت راهبرد به اجرا شرکت

رور ها و مکنندهتوضیح روش خودنظارتی توجه به شرکت
 آن

 دوم و سوم

حین  آموزان راهبرد خودنظارتی توجه را دردر این جلسات، دانش
ت انجام تکالیف مربوط به فهم عدد تمرین شد و مربی در کار

 گذاری کرد.آموز را عالمتخود سطح توجه دانش مشاهده

 خودنظارتی توجهتمرین و تکرار 
سنجش توجه در حین انجام  -اجرای روش خودنظارتی

 گذاری کارت مشاهده توسط مربیتکلیف و عالمت

 چهارم تا هفتم

آموزان گذاری حذف گردید و دانشلیست نشانهدر این جلسه چک
ی در کارت ها به تمرین خودنظارتی پرداختند. مربفقط با نوار نشانه

 کرد.گذاری میآموز را عالمتتوجه دانش ی خود سطحمشاهده

 هشتم گذاریلیست نشانهحذف چک

آموزان بدون ها هم حذف گردید و دانشدر این جلسه نوار نشانه
ها به تمرین خودنظارتی گذاری و نوار نشانهلیست نشانهچک

آموز را خود سطح توجه دانش پرداختند. مربی در کارت مشاهده
 کرد.گذاری عالمت

 نهم هاحذف نوار نشانه

ه انجام آموزان بدون استفاده از هیچ ابزاری بدر این جلسات دانش
ار کردند کرتکالیف پرداختند و راهبرد خودنظارتی توجه را تمرین و ت

آموز را خود سطح توجه دانش و مربی در کارت مشاهده
 گذاری کرد.عالمت

 دهم تا دوازدهم از ابزار تمرین خودنظارتی توجه بدون استفاده

های حاصل از پژوهش، از تحلیل دیداری وتحلیل دادهدر تجزیه
های تفسیری در پژوهش ترین شیوهکه رایج )بصری(

آزمودنی است استفاده شد. در تحلیل دیداری )بصری( نقاط تک
 3، روند2تغییرات حاصل از مداخله بر اساس سطح طراز، 1هاداده

و تغییرپذیری مشاهدات، بررسی و تفسیر گردید. روش دیگری 
این شاخص  ها محاسبه اندازه اثر بود.که برای تحلیل داده

های غیرهمپوش مورد تحلیل قرار گرفت. درصد داده وسیلهبه
اندازه اثر  ،دشوای استفاده میکه از طرح خط چند پایه هنگامی

بسته به نوع طرح برای هر آزمودنی، هر رفتار یا موقعیت باید 
 محاسبه شود.

 سنجش ابزار

این  :(DIQ) 4شناختیجمعیتپرسشنامه اطالعات 

ابداع  1398قدیری، نصرتی و غباری در سال توسط  پرسشنامه
آموز توسط آن اطالعات فردی و بالینی دانش وسیلهبه شد که

                                                           
1. visual analysis of data point 

2. level 

3. process 

از این  ،که گفته شد طورهمانشود. والدین مشخص می
آوری اطالعات دموگرافیک و اطالعات پرسشنامه در جهت جمع

های شده است، مؤلفه بالینی دارای اهمیت برای پژوهش استفاده
از: مشخصات فردی، اطالعات مربوط به  این پرسشنامه عبارتند

های کودک، دوره قبل تولد، بارداری مادر، زایمان، تغذیه، بیماری
کیفیت روابط درون و برون فردی کودک، عالیق کودک، رشد 

های رشدی کودک؛ از حرکتی کودک و سایر جنبه -جسمی
آمده از این پرسشنامه صرفاً در جهت تبیین و  دستاطالعات به

 شد. تحقیق استفاده

آزمون  :)IKMDT (5متآزمون تشخیص ایران کی

تهیه و  6توسط کندی 1986و  1985مت در سال ریاضیات کی
 ، هماین آزموناست.  مورد تجدیدنظر قرارگرفته 1988در سال 

مرجع است و دارای قواعدی برای تفسیر هنجارمرجع و هم مالک
های کتاب ریاضی هنجاری است. این آزمون مطابق با پرسش

4. Demographic Information Questionnaire (DIQ) 
5. Iran Key Math Diagnostic Test (IKMDT) 

6. Kennedy institute 
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استان کشور در ایران  11 و سپس دردهی دوره ابتدایی سازمان
هنجاریابی شده است. این آزمون که برای سنین قبل از دبستان 

لحاظ گستره و توالی،  شده است. این آزمون از سالگی تهیه 11تا 
 ها دربخش مفاهیم، عملیات و کاربرد است. این بخش سهشامل 

حیطه  چهاریا  سهخرده آزمون و هر بخش به  13مجموع به 
شود. حیطه مفاهیم از سه خرده آزمون شمارش، اعداد تقسیم می

سؤال دارد؛  66شده است. این بخش  گویا و هندسه تشکیل
کننده در بخش مفاهیم ای که هر شرکتبنابراین حداکثر نمره

های عملیات شامل خرده آزمون است. حیطه 66دریافت کند 
-است. تعداد گویه ذهنی جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و محاسبه

است. حیطه کاربرد  90های این بخش و باالترین نمره دریافتی 
 گیری زمان، پول، حلهایی است که اندازهنیز شامل پرسش

سؤال و  102سنجد. این بخش مسئله، تخمین و تفسیر را می
مطابق دستور  متکیزمان اجرای کل آزمون  نمره دارد. مدت

ان آموزدانشت. این آزمون در شناسایی ای اسدقیقه 50تا  30کار 
در درس ریاضی، تعیین نقاط قوت  خاص دارای اختالل یادگیری

های مختلف ریاضی، نشان دادن ان در حوزهآموزدانشو ضعف 
ی ترمیمی یا ویژه، سنجش اثرات آموزش ریاضی در یک برنامه

ان برای آغاز آموزش ریاضی و ارائه اطالعات آموزدانشآمادگی 
های آموزشی دقیق و کافی به معلمان برای ارزشیابی برنامه

کاربرد دارد. همسانی درونی این آزمون با روش آلفای کرونباخ 
های مختلف برآورده شده است. درصد در پایه 84درصد تا  8بین 

ها نشان داده روایی تفکیکی در مقایسه سطح دشواری پرسش
های سنی روهها در گاست که درجات دشواری همه پرسش

متوالی و کالسی سیر صعودی دارد. همبستگی مثبت و معنادار 
پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی نشانگر  این آزمون با نمره

(. 1381محمداسماعیل و هومن، نقل از بهروایی مالکی آن است )
که این از اجرا است و پس صورت انفرادی قابلاین آزمون به

ها محاسبه شد و یک از خرده آزمونان در هرآموزدانشنمرات 
بر اساس میانگین و انحراف ، دست آمدنیز به هاآنمجموع 

استاندارد گروه مرجع که قبالً هنجاریابی شده و برای هر پایه 
گزارش  zصورت آموز بهموجود است، نمره استاندارد هر دانش

 (.1389، گلپرور، میرنسب و فتحی آذرشود )می

                                                           
1. Jordan’s Number Sense Test 

مقیاس سنجش  :)JNST( 1جردن پرسشنامه فهم عدد

بنیادی  هایمهارترا که از پایایی قوی برای بررسی  فهم عدد
جردن،  .عدد کودکان در بدو ورود به مدرسه برخوردار است

( ساختند. این آزمون که بر 2008) ،کاپالن، رامینی و لوک من
پایه سه مؤلفه بنیادی شمارش، دانش عدد و عملیات با اعداد 

گری برای ارزیابی کودکان یک ابزار غربال منزلهبهشده  ساخته
 قراراستفاده  مشکوک به اختالل یادگیری خاص ریاضی مورد

. سازندگان مقیاس ضریب پایایی )همسانی درونی( است گرفته
و ضریب پایایی آن را به  92/0مقیاس به روش آلفای کرونباخ را 

اند. کرده( گزارش >001/0Pدر سطح ) r=95/0آزمایی روش باز
( در 1393) فیقان، فرامرزی، عابدی، جمالی و جدیدی جدیدی

که در شهر اصفهان بر روی کودکان پسر  دیگر پژوهشی
 آنان. ند، این آزمون را هنجاریابی کردنددبستانی انجام دادپیش

در این پژوهش ضریب پایایی )همسانی درونی( این مقیاس را به 
و ضریب پایایی آن را به روش باز  89/0روش آلفای کرونباخ 

. همچنین محاسبه روایی محتوایی اندگزارش کرده 90/0آزمایی 
اند. در پژوهش جدیدی کرده یدأیتنفر متخصص  5این مقیاس را 

پایایی آزمون با روش ضریب  ،( نیز1393فیقان و همکاران )
دهنده پایایی دست آمد که نشانبه 83/0آلفای کرونباخ 

این های قبولی برای این پرسشنامه بود. دو نمونه از پرسشقابل
، «؟6یا  8تر است، کدام عدد کوچک»ند از: پرسشنامه عبارت

تا مداد دیگر به او داد، حاال  3تا مداد رنگی دارد، زهرا  2مریم »
 «.تا مداد رنگی دارد؟مریم چند 

آموزشی که در  برنامه :(SAP) 2خودنظارتی توجه برنامه

شود توسط هاالهان جلسات آموزش خودنظارتی توجه استفاده می
شده و اثربخشی ( در دانشگاه ویرجینیا طراحی2002و هادسون )

. این برنامه است شده آن در مطالعات تجربی چندی نشان داده
ای دقیقه 30-45 جلسه 8-12اجرا در  مرحله و قابل چهاردارای 

یک رفتار )بازبینی های خودنوار نشانه برنامه شامل:این  .است
نامنظمی است  هایصوتای حاوی بیپ با دقیقه 45نوار صوتی 

دهد تا چه زمانی رفتار خود را کننده عالمت میکه به شرکت
بار  برای اولینکننده که شرکت زمانی ارزیابی و ثبت کند،

. وجود این نوار صوتی الزامی است( ،دهدخودنظارتی را انجام می

2. Self-monitoring Attention Program (SAP) 
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های ها حاوی سؤالاین کارتبازبینی )های یادداشت خودکارت
آموز بتواند، بر اساس آن خودارزیابی و جداولی است که دانش

هنگام شنیدن صدای بیپ در آن ثبت کند(. توجه خود را به
ها و کاربرگبازبینی )انجام دادن هنگام خودتکالیف مناسب برای 

تکنیک خودنظارتی توجه در کالیف متنوعی در هنگام انجام ت
روایی محتوای  .(1398)سرفرازی،  (شدآموز گذاشته اختیار دانش

متخصصان، دو تن از اعضای  نظر ازو صوری برنامه با استفاده 
اول دبستان  پایه سابقه بادانشگاه و یک معلم  علمی هیئت

 نظر ازبررسی شد و نتایج نشان داد که برنامه روایی الزم را 
برای بررسی  1ضریب توافق کاپا متخصصان برای اجرا دارد.

را  83/0تر روایی محاسبه شد که این شاخص نمره هرچه دقیق
ای عددی است که ضریب کاپا اندازه به ذکرالزم  .دست آوردبه

بیانگر وجود  ،باشد ترنزدیک+ 1چه به که هر است+ 1تا  -1بین 
، -1های نزدیک به توافق متناسب و مستقیم است. اندازه

عدم  ،های نزدیک به صفردهنده وجود توافق وارون و اندازهنشان
 .دهدتوافق را نشان می

 هایافته

کننده آورده شده است. نمودارهای عملکرد سه شرکت ،در زیر
روش خودنظارتی توجه  ،دهدکه نمودارها نشان می طورهمان

ها باعث افزایش درک عددی و بهبود عملکرد تحصیلی آزمودنی

                                                           
1. Cohen’s kappa coefficient 

 در خط مداخله نسبت به خط پایه خودشان شده است.
ها در بهبود مهارت و مداخله های پایهنمودار خط 1شکل 

ها است. روند تغییرات در خط مداخله درک و فهم عدد آزمودنی
طور که در قسمت از افزایش درک و فهم عدد است. همان حاکی
فراوانی رفتار صحیح در کل  ،شد ها مطرحوتحلیل دادهتجزیه

طور که از نمودار یافته است و همان جلسات بعد از مداخله افزایش
باال نمایان است، عملکرد آزمودنی سوم نسبت به دو آزمودنی 

از مداخله را نشان داده دیگر بهبود بیشتری در درک عددی پس 
 است.

با توجه به جهت و  ،دهدنشان می 1تحلیل دیداری نمودار 
مسیر کلی منحنی عملکرد آزمودنی اول و مقایسه آن در شرایط 
خط پایه و مداخله، وجود تغییر در شیب منحنی را که حالت 

بنابراین، برنامه مداخله موجب  .کندید میأیت ،افزایشی دارد نیز
مهارت درک و فهم عدد در این آزمودنی شده است. در افزایش 

مهارت درک و فهم عدد آزمودنی دوم  ،شرایط خط پایه میانگین
اما در شرایط مداخله آزمایشی ؛ ( است2-4با )دامنه  80/2برابر با 

)با دامنه  00/4جلسه مداخله بود، این میانگین به  12که شامل 
یعنی میانگین میزان مهارت درک و  است؛ یافته ( افزایش0-5

 2/1فهم عدد این آزمودنی در شرایط مداخله نسبت به خط پایه 
 نمره افزایش داشته است.
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 هاها در بهبود مهارت درک و فهم عدد آزمودنیهای پایه و مداخلهنمودار خط -1شکل 

 

طی شرایط مداخله آموزشی  ،نشان داد 1نتایج تحلیل نمودار 
آزمودنی  3نسبت شرایط خط پایه در شیب منحنی، عملکرد هر 

مداخله  یعنی ؛در شرایط مداخله آموزشی شیبی صعودی پیدا کرد
است.  یافتهآزمودنی را افزایش  3مهارت درک و فهم عدد هر 

هایی نسبت داده دهندههای غیرهمپوش نشانروش درصد داده
است که در مرحله مداخله نسبت به پایین نقطه خط پایه، افزایش 

 اند.داشته

 در مهارت درک و فهم عدد هاهای آزمودنیمداخلهپایه و  هایخط های توصیفیشاخص -2جدول 
 مداخله خط پایه 
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14/3 میانگین  80/2  42/2  72/2  75/4  00/4  42/3  06/4  

00/3 میانه  00/3  50/2  00/3  00/5  00/4  50/3  00/4  

 0 2 0 4 1 1 2 2 ترین دادهکوچک

 6 5 5 6 4 3 4 4 ترین دادهبزرگ

 146 41 48 57 79 29 28 22 فراوانی کل رفتار صحیح در تمام جلسات

 5 2 4 5 3 1 2 3 فراوانی رفتار در اولین جلسه

 4 4 5 5 3 3 3 3 فراوانی رفتار در آخرین جلسه

 36 12 12 12 29 12 10 7 تعداد جلسات
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آزمودنی درک و فهم عدد  ،در شرایط خط پایه میانگین مهارت
اما در شرایط مداخله  ؛( بود2-4با )دامنه  14/3برابر با  اول

 75/4جلسه مداخله بود، این میانگین به  12آزمایشی که شامل 
افزایش  دهندهنشاناست. این امر  یافته افزایش (4-6با )دامنه 

میانگین مهارت درک و فهم عدد در شرایط مداخله  اینمره 61/1
 برآموزش خودنظارتی  تأثیرنسبت به خط پایه است که بیانگر 

 ،در شرایط خط پایه مهارت درک و فهم عدد است. افزایش

برابر با  آزمودنی سوممیانگین میزان مهارت درک و فهم عدد 
 12اما در شرایط مداخله که شامل  ؛( است3-1)با دامنه  14/2

 یافته افزایش (2-5)با دامنه  42/3جلسه بود، این میانگین به 
بنابراین میانگین این آزمودنی در شرایط مداخله نسبت به  است؛

 تأثیربیانگر  ،که این امر است یافته افزایش 28/1 شرایط خط پایه
میزان مهارت درک و فهم عدد و  برافزایشخودنظارتی توجه 

 پژوهش است. سؤال یدأیت

 هاآزمودنی عدد پوش در درک و فهمهمغیرهای شاخص درصد داده -3جدول 
ترین عدد بزرگ

 خط پایه

تر از فراوانی اعداد بزرگ

 ترین عدد خط پایهبزرگ

کل مرحله 

 مداخله

تر از خط نسبت فروانی اعداد بزرگ

 کل مراحل مداخلهپایه به

ضرب نسبت 

 100در 
 آزمودنی

4 8 19 42/0 42 1 

4 5 12 42/0 42 2 

3 6 12 50/0 50 3 

یی هادادهنسبت  دهندهنشان غیرهمپوشی هادادهد روش درص
 دارد. افزایش ،قبل از آناست که در مرحله مداخله نسبت به 

 گیرینتیجهبحث و 
راهبرد آموزش اثربخشی  بررسیهدف از پژوهش حاضر، 

آموزان با افزایش درک عددی دانش خودنظارتی توجه بر
مشکالت ریاضی پایه اول دبستان بود. نتایج حاصل از پژوهش 

نشان داد آموزش راهبرد خودنظارتی توجه با افزایش  ،انجام شده
موجب بهبود عملکرد آنان در درس  ،آموزاندرک عددی دانش

فراوانی  ،های خط پایهداده طبق ای کهگونهبه ؛شودریاضی می
رفتار صحیح  146به  79ها از رفتار صحیح در کل آزمودنی

نشان از  ،همهای آماری توصیفی افزایش یافته است. شاخص
آموزان در درک و فهم عدد دارد. افزایش و بهبود عملکرد دانش

های با محاسبه درصد داده ،اندازه اثر نیز شاخص همچنین
آموزش راهبرد خودنظارتی توجه  تأثیرگذاریمقدار  ،همپوشغیر

میانگین در هر سه  طوربهآموزان را بر افزایش درک عددی دانش
 درصد نشان داد. 40بیش از  کنندهشرکت

که راهبرد خودنظارتی توجه  حاضر نشان دادنتایج پژوهش 
افزایش داده است. در درک و فهم عدد آموزان را عملکرد دانش

آموزانی که تحت آموزش برنامه خودنظارتی انشبه این معنا که د
نسبت در درک و فهم عدد عملکرد بهتری را  ،اندگرفته توجه قرار

استفاده از راهبرد و  اندداشته مداخله مرحله قبل از خود به عملکرد
افزایش و بهبود میزان توجه و تمرکز موجب خودنظارتی توجه، 

 نتایجکه این یافته با  آنان شدآموزان در عملکرد تحصیلی دانش
، مبنی بر موفقیت تحصیلی (2018) شارکیو  دوگرتیپژوهش 

نتایج  با ؛های خودنظارتیآموزان با استفاده از روشبیشتر دانش
( مبنی بر 1395) پژوهبناب و بهپور، غباریفتحعلی پژوهش

آموزان با آموزش خودنظارتی توجه، باعث افزایش توجه در دانش
( و 2011)  ژوزف و ایولیقنتایج پژوهش با  ؛خواندنمشکالت 

مبنی بر ( 1397) نژاد، نصرتی و رحیمینوری و( 2012رافرتی )
سیدی و  نتایج پژوهشبا  ؛بهبود میزان توجه و عملکرد خواندن

 آموزان در حلافزایش عملکرد دانش مبنی بر( 1394بدری )
 (2014دوتی )میلر و  نتایجو مسئله کالمی و محاسبات عددی 

با استفاده از راهبرد خودنظارتی توجه  مسئله کسب مهارت حل در
 سو است.هم

آموزان، با دانش ،توان گفتدر تبیین نتایج پژوهش حاضر می
فعال کردن فرآیند یادگیری فعال خود با استفاده از خودنظارتی 

ها و آن یادگیری مهارت دنبالبهتوانند توجه و می ،توجه
های تحصیلی را بهبود بخشند. های ریاضی و سایر حوزهتوانایی
فقدان مهارت در  علتبه ،آموزان با مشکالت ریاضیدانش

ترین استفاده از راهبردهای خودمدیریتی که خودنظارتی از مهم
ناامیدی و  ،نهایتدر ، دچار مشکل در یادگیری و ستا هاآن



 بنابباقر غباریو  محسن قدیری، فاطمه نصرتی

 127 | 1399بهار  (،33)1 ، شمارهیازدهم، سال پژوهشی( -)علمی یئنشریه توانمندسازی کودکان استثنا  

مانند یک که خودنظارتی  حالی در ؛شوندمی تحصیلیشکست 
مثل مشکل ریاضی  ،ابزار کاربردی در حل مشکالت تحصیلی

نیاز طول تحصیل  های موردگیرد و مهارتاستفاده قرار می مورد
عالوه بر کاربرد در  ،دهد. این راهبردرا رشد و توسعه می

های زندگی های آموزشی و تحصیلی در سایر محیطمحیط
 شماربهکاربردی و مهم  هایافراد از مهارت شغل و حرفهروزمره، 

 زمینه درآید. در ادامه با استناد به پژوهش فراتحلیل داخلی که می
که  قرارگرفته بررسی موردمقاله  50است،  شده انجامخودنظارتی 

عملکرد  استثنائیکودکان ، بیشتر دهداین بررسی نشان می
 تر از هنجار در اجرای راهبرد خودنظارتی بر روی تکالیف وپایین

(. 1396، طاهری، ظفری و مرادپوراند )عملکردشان داشته
های خارجی نیز وجود دارد در پژوهش هایفراتحلیل همچنین

آن اثربخشی این راهبرد را در پژوهش حاضر  وسیلهتوان بهکه می
 اختالل یادگیری زمینه درتبیین کرد؛ نخست فراتحلیلی که 

های شده طی سالبا استفاده از تحقیقات انجام ریاضی  خاص
های نتایج بیانگر اثربخشی پژوهش، صورت گرفت 2007-1997

 شده است پرداختهاست که در آن به آموزش راهبرد خودنظارتی 
 منتشر(. دیگری پژوهشی که به بررسی تحقیقات 2007)مونتاگو، 

که از روش  1987-2008 هایزمانی سال در بازه شده
که نتیجه بدین شرح بود،  پرداخت ،اندخودنظارتی استفاده کرده

میزان توجه  ،های خودنظارتی استفاده شوداز روش که هنگامی
 (.2011)ژوزف و ایولیق،  کندبود پیدا میو عملکرد خواندن به

توان به جنسیت می ،های این پژوهشمحدودیت جمله از
 ،آموزان دختر پایه اول دبستان بودندپژوهش که فقط دانش نمونه

های شناختی، آموزشی و اشاره کرد. حال با توجه به ویژگی
برای  ،شودهای پسران نسبت به دختران پیشنهاد میتفاوت

 تر آموزش راهبرد خودنظارتی توجه پژوهشیبررسی هرچه دقیق
از آموزان پسر پایه اول دبستان اجرا شود. با گروه نمونه دانش

تخصصان و اهمیت موضوع به مبا توجه به  ،دیگر طرف
شود تا با استفاده از این ریزان حوزه کودکان پیشنهاد میبرنامه
به افزایش سطح  استثنائیآموزشی در مدارس عادی و  برنامه

کمک  استثنائیبه کودکان عادی و  خودنظارتیتوجه و آموزش 
های گوناگون شغلی، را در موقعیت هاآنکنند و مشکالت 

 دهند.تحصیلی و زندگی روزمره کاهش 

 منابع
زاده، س.، نریمانی، م.، صادقی هشجین، گ.، و بشرپور، س. تقی

(. اثربخشی آموزش ادراک دیداری بر بهبود توجه 1397)
مجله . فعالیبیشآموزان مبتال به اختالل نارسایی توجه/ دانش
 .102-120، (1)7 .شناسی مدرسهروان

ی، دیو جد س.، ی،جمالا.،  ،یعابدس.،  ،یفرامرز م.، قان،یف یدیجد
فهم عدد  های زودهنگام آموزشی براثربخشی مداخله. (1393) م.

شناسی دانش و پژوهش در روان. دبستانیدر کودکان پیش
 .78-85(، 2)15کاربردی. 

(. اثربخشی 1398پژوه، ا. )بناب، ب.، و بهخیراتی، ح.، غباری
آموزان با خودنظارتی توجه بر عملکرد تحصیلی و توجه در دانش

 .27-54 (،4)8 .های یادگیریمجله ناتوانیمشکالت خواندن. 

(. تأثیر خودنظارتی توجه در انتقال جایگاه اعداد و 1398سرفرازی، م. )
آموزان با مشکالت ریاضی. صحت محاسبات ریاضی در دانش

شناسی و علوم تربیتی، نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانپایان
 دانشگاه تهران.

(. اثر آموزش خودنظارتی توجه بر 1394سیدی، ف.، و بدری، ر. )
آموزان پسر ابتدایی دچار ناتوانی عملکرد حل مسئله ریاضی دانش

 ، (8)29. پژوهشی آموزش و ارزیابی -نشریه علمیریاضی. 
20-9. 

هبردهای (. مروری بر را1396، ز. )طاهری، م.، ظفری، س.، و مرادپور
شناسی و نفصلنامه مطالعات رواائی. نثاستخودنظارتی در کودکان 

 .167-197، 16علوم تربیتی. 

(. اثربخشی 1395پژوه، ا. )بناب، ب.، و بهپور، غ.، غباریفتحعلی
های خودنظارتی توجه برافزایش توجه در آموزش مهارت

 .ائینثاست تربیتومجله تعلیمآموزان با مشکالت خواندن. دانش
6(143 ،)13-5. 

پزشکی علوم خالصه روان(. 1398.، و سادوک، ب. )ـکاپالن، ه
تهران:  .ترجمه فرزین رضاعی پزشکی بالینی،رفتاری/ روان

 ارجمند.

(. اثربخشی آموزش 1389) .و فتحی آذر، ا . م.،میرنسب، م .،گلپرور، ف
آموزان پسر خودنظارتی توجه بر عملکرد حل مسئله ریاضی دانش

شناسی . فصلنامه رواندچار ناتوانی ریاضیپایه چهارم ابتدایی 
 .41-54، (15)3 و 4 .کاربردی

(. انطباق و هنجاریابی آزمون 1381هومن، ح. ) و.، اسماعیل، امحمد
 پرورش کشور.وسازمان آموزش مت. تهران:ریاضیات ایران کی



 ...ه بر افزایش درک عددی اثربخشی آموزش راهبرد خودنظارتی توج

 1399بهار (، 33)1، شماره یازدهم، سال پژوهشی( -)علمی یئنشریه توانمندسازی کودکان استثنا | 128

ردی راهبرد (. بررسی مو1397، ع. )نژادف.، و رحیمی ،نصرتینوری، ز.، 
ان آموزتوجه در افزایش توجه و دقت خواندن دانشخودنظارتی 

، (4)9شناختی. های کاربردی روانمجله پژوهشداون.  سندرم
21-38. 

مارتینز، ا، اِ.  ویس، م، پ؛ و هاالهان، د،. پی. لوید، ج.، و کافمن ج، م.
 .ؤثرها و تدریس مهای یادگیری )مبانی، ویژگیاختالل(. 1398)

ی ترجمه حمید علیزاده، قربان همتی علمدارلو، صدیقه رضائ
  تهران: ارسباران. .ستاره شجاعی و دهنوی
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Effectiveness of self-monitoring attention education strategy training on increasing 

number sense of students with math problems in elementary school 
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Abstract 
The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of attention self-monitoring strategy training 

on increasing number sense of students with math problems in elementary school. The present study was a quasi-

experimental study using a single-pilot multi-baseline design with different subjects. The statistical population of 

the study consisted of 6 girl students with mathematical learning problems at first grade of elementary school who 

were studying in Kashan Health School in 2019 from among whom 3 female students with math problems 

participated in this research. In order to identify the problems of the subjects, Iran Key Math Diagnostic Test 
(1986), Demographic Information Questionnaires, Jordan's Number Sense Test (1995) and Self-monitoring 

Attention Program were used. Subjects were trained in self-monitoring strategy for 6 weeks (two sessions of 45 

minutes per week). Results were analyzed by visual analysis using central tendency indices and effect size index 

(PND). Based on the results of the research, self-observation strategy training had a positive effect on increasing 

the ability to understand and comprehend the numbers in students with math problem in the first grade compared 

to the baseline of the same subjects. The results of this study showed that attention training increased students' 

attention during homework and increased their academic performance. In general, it can be concluded that 

attention-based instruction training has been effective in increasing students' numerical understanding of 

mathematical problems and will have a preventive role in mathematical problems of later ages. 

Keywords: number sense, math problems, self-monitoring attention 
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