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Abstract
Background & Objective: The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV-TR) of the American Psychiatric Association
has introduced the Borderline Intellectual Functioning (BIF) individuals under the category of a group of individuals with intelligence
deficiencies, with 70-85 IQ, and individuals who are prone to many obstacles including academic achievement. About 13.5-14% of the population
of any society constitutes borderline intelligence individuals; therefore, these individuals have to share the same educational, developmental
opportunities as others do. Academic achievement defined as the cumulative of knowledge, skills, and abilities in cognitive, affective, and
psychomotor domains, including math academic achievement. Due to the short attention span of the borderline intelligence, low intelligence and
or slow-paced students are not able to learn materials and solve problems with the speed of their peers and their classmates. Attention span refers
to the extent that the individuals can perceive as many as objects in a short segment of time as they can. Slowly paced individuals do not have
such ability and confront with specific problems; thus, the slow-paced students do not gain the necessary and the efficient academic
achievements. Attention is composed of a series of complex cognitive processes that put the focus on goals and working to achieve them, along
with retaining and keeping information while being alert for an extended period. If one were not able to pay attention to class material, he or she
would pay attention to things that are not related to class activities. In rehabilitation sense, having an ability to focus on curriculum materials to
acquire educational objectives is necessary because it speeds up learning. Math academic achievement affects borderline individuals, and it is
related to the academic self-efficacy. It defined as a trait, as a characteristic, or as a global self-confidence in mastering various abilities related
to environmental demands and perceiving self-competence; it is the individual's belief in having the skills to finish a job in a specific condition
that would have an effect on his or her effort and persistence. The individuals with high self-efficacy pay attention to their class activities.
Bandura believes that low achieved individuals have less self-efficacy and slow paced ones have low self-efficacy as well. Therefore, instructing
the attention would have an impact on the slow-paced children’s academic performance. Hence, the purpose of the present research is to
investigate the effect of the attention training on math academic achievement and the academic self-efficacy items on students with borderline
IQ.
Methods: The research method was experimental with a pretest-posttest design with a control group. Using the simple cluster sampling method,
from the entire 4th-grade elementary slow-paced girl students of the first district in Kerman, 24 borderline students were recruited and placed
into two control and experimental groups, each group 12 students. The experimental group trained for 12 sessions of 45 minutes, while the
control group did not receive any training. The training sessions based on the “Learning disabilities: From identification to intervention.” book
and “Effect of Panoura and Filippo's metacognitive instruction model on improving knowledge and metacognitive problem-solving skills among
students with a special disability in dyscalculia” article. To gather data Wechsler Intelligence Scale was used as a borderline screening tool and
the math academic achievement test and academic self-efficacy questionnaire used as the measurement tools. Data analysed with multivariable
analyses of covariance (MANCOVA) method was used, along with the aid of SPSS-20.
Results: Findings indicated that the impact of attention training on the slow-paced students with the math academic achievement (p˂0.001), with
the aptitude (p˂0.001), and with the context (p˂0.001) are significant but with the effort is not significant.
Conclusion: Overall, can be concluded that attention training, considering the aptitude and the context, leads to improving the slow-paced girl
students’ math academic achievement and attention training would be useful on their academic self-efficacy.
Keywords: Attention Training, Math Academic Achievement, Academic Self-Efficacy, Borderline Intelligence Quotient, IQ.
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اثربخشی آموزش توجه بر پیشرفت تحصیلی ریاضی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان با
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چکیده
هدف :هدف پژوهش بررسی اثربخشی آموزش توجه بر پیشرفت تحصیلی ریاضی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان با بهرٔه هوشی مرزی بود.

روشبررسی :این پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون با گروه کنترل بود .از بین تمامی دانشآموزان دختر دیرآموز در پایٔه چهارم دبستان و ناحیٔه یک کرمان ،بهصورت

نمونهگیری خوشهای ساده ۲۴ ،دانشآموز مرزی انتخاب شدند .سپس در هرگروه آزمایش و کنترل ،هر یک 1۲ ،دانشآموز جایگزین گردید .گروه آزمایش بهمدت  1۲جلسٔه ۴۵

دقیقهای آموزش توجه را دریافت کردند ،درحالیکه گروه کنترل آموزشی را دریافت نکرد .برای گردآوری دادهها از مقیاس هوش وکسلر بهعنوان ابزار شناسایی بهرٔه هوشی مرزی
و آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضی و پرسشنامٔه خودکارآمدی تحصیلی ،بهعنوان ابزارهای اندازهگیری استفاده شد .دادهها با تحلیل کواریانس چندمتغیری ( )MANCOVAبه

کمک  SPSSنسخٔه  ۲۰تحلیل شدند.

یافتهها :نتایج نشان داد که اثر آموزش توجه بر افزایش پیشرفت تحصیلی ریاضی ( )p >۰٫۰۰1و بر خودکارآمدی در مقیاسهای استعداد ( ،)p>۰٫۰۰1بافت ()p>۰٫۰۰1

معنادار است ،ولی بر مقیاس تالش معنادار نیست.

نتیجهگیری :درمجموع ،براساس یافتههای این پژوهش میتوان گفت که آموزش توجه ،نقش اساسی در بهبود پیشرفت تحصیلی ریاضی تحصیلی دانشآموزان دختر با هوش
مرزی دارد و با درنظرگرفتن استعداد و بافت در خودکارآمدی آنان مؤثر خواهد بود.

کلیدواژهها :آموزش توجه ،پیشرفت تحصیلی ریاضی ،خودکارآمدی تحصیلی ،بهرٔه هوشی مرزی.

** برگرفته از پایاننامٔه کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد انار کرمان ،کرمان ،ایران

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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بهرٔه هوشی مرزی**

۱

مقدمه

باشخخخخد .ازآنجاکه دانشآموزان دیرآموز بهخوبی قادر نیسخخخختند به درس
تو جه کن ند ،ج لب و حفظ تو جه آن ها برای حدا قل مدتز مان الزم

راهنمای تشخخخیصخخی و آماری اختاللهای روانی انجمن روانپزشخخکی

اسخخخت ( .)۶باتوجه به توضخخخیحات ارا هشخخخده ،هدف پژوهش حاضخخخر

امریکا ،ن سخٔه پنجم ،افراد با کارکرد هو شی مرزی را زیرمجموعٔه گروه

بررسخخخی اثربخشخخخی آموزش توجه بر پیشخخخرفت تحصخخخیلی ریاضخخخی و

افرادی بادا شتن نار ساییهای هو شی ،با بهرٔه هو شی بین  ۷۰تا  ۸۵و

مؤلفههای خودکارآمدی در دانشآموزان با بهرههوشخخخی مرزی بود .این

م ستعد دا شتن مع ضالت زیادی نظیر پی شرفت تح صیلی معرفی کرده
اسخخخخت ( .)1حدود  1۳٫۵تا 1۴درصخخخخد و بهعبارتی بیش از یک دهم

نشخخد که برروی این دانشآموزان انجام شخخده باشخخد و نتایج این تحقیق

جمع یت هر جامعهای را افراد مرزی تشخخخخک یل میدهند ،لذا با ید نظیر

میتواند گامی مؤثر در جهت توانبخش خی و بهبود وضخخعیت تحص خیلی

سایر افراد از فرصتهای مساوی رشد آموزشی برخوردار باشند (.)۲

این دانشآموزان لحاظ گردد.

پیشخخرفت تحص خیلی تراکم یادگیری دانش در حیطههای دانش ،مهارت
و توانایی در حوزه های شخخخخناختی ،عاطفی و حرکتی در موضخخخخوعات

2

مختلف در سی از جمله ریا ضی تعریف شده ا ست ( .)۳دانشآموزان

این تحقیق ،آزمایشی با طرح پیشآزمون-پسآزمون باگروه کنترل بود.

با بهرههو شی مرزی ،کمتوانان ذهنی یا دیرآموزان ،بهعلت کا ستی ر شد

جام عٔه آ ماری شخخخخخا مل  ۲۳۰دانشآموز دختر دیرآموز در پا یٔه چ هارم

ذهنی قادر به یادگیری مطالب و حل مسخخخخا ل همانند افراد عادی و

دبستان از ناحیٔه یک شهر کرمان و مشغول به تحصیل ()1۳۹۲-۹۳

هم سن خود نی ستند و گ سترٔه توجه کوتاهی دارند ( .)۴گ سترٔه توجه به

بودند که از بین آنها  ۲۴دانشآموز مرزی بهروش خوشخخخخهای سخخخخاده،

تعداد اشخخخخیایی که فرد میتواند در یک ارا ٔه کوتاه دریافت کند اشخخخخاره

انتخاب و در دو گروه  1۲نفری ،آزمایش و کنترل ،جایگزین شخخخخدند.

دارد ()۵؛ در نتی جه دیرآموزان پیشخخخخرفت تحصخخخخیلی الزم و مطلوبی

ردٔه سخخخنی گروه آزمایش 1۰ ،تا  11سخخخال با میانگین 1۰٫۳۰و انحراف

ندارند ( .)۶این موضوع مهم است ،زیرا مشکل اصلی آنها نگهداری

معیار  )1۰٫۳۰± ۰٫۶۰( ۰٫۶۰و گروه کنترل  1۰تا 11سال با میانگین

توجه در طوالنیمدت میباشخخخخد ( .)۵توجه ،مجموعهای از فرایندهای

 1۰٫۴۰و انحراف معیار  )1۰٫۴۰ ±۰٫۸۰( ۰٫۸۰بود .پیش از آموزش،

پیچیدٔه شخخخناختی اسخخخت ،شخخخامل :تمرکز بر هدف یا کارکردن روی آن؛

با اسخخختفاده از مقیاس هوش وکسخخخلر ،کودکان با بهرٔه هوشخخخی مرزی،

نگهداری یا حفظ اطالعات و هوشخخیاری (گوشبهزنگبودن) در زمان

شناسایی و در گروههای آزمایش و کنترل جایگزین شدند .با هماهنگی

طوالنی و رمزگذاری ویژگی های محرک ( .)۷توجه ،فرای ند پیچ یدهای

مسخخالوالن آموزشوپرورش ،مدیران ،معلمان و بهویژه کسخخب رضخخایت

تعریف شخخده که فرد را وادار میکند تا محرکهای خاص خی را براسخخاس

والدین و رضخخایت دانشآموزان ،آموزش توجه آغاز شخخد .آموزش روی

عال قه و نگرش خود ،جدا از چ ندگانگی حضخخخخور محرک در محیط

گروه آزمایش در  1۲جلسٔه  ۴۵دقیقهای توسط پژوهشگر (کارشناس

گزینش ک ند ( .)۵تو جه به پ یام و اطمی نان از درک واژگان کل یدی و

اختالالت یادگیری و رفتاری ادارٔه آموزشوپرورش اسخخخختثنایی اسخخخختان

مراحل فرایند ،پر سیدن سؤال دربارٔه هر چیزی که قابل درک نی ست و

کرمان) ،باالی  ۲۰سال تجربٔه تدریس با تخ ص

درگیرشخخخخدن مکرر دانشآموز ،برمیگردد .اگر کالس نتواند توجه او را

کودکان ا ستثنایی،

اجرا شد .معیارهای ورود به آزمایش شامل :ک سب بهرٔه هو شی  ۷۰تا

جلب کند ،توجه به اموراتی جلب میشخخخخود که ربطی به کالس ندارد.

( ۸۰نمره برش) و جنسخخخخ یت دختر بود .مع یارهای خروج از آزمایش

پس الزم اسخخخخت که راهبردهایی آموزش داده شخخخخود تا توجه در زمان

داشتن حتی یک جلسه غیبت و نداشتن تمایل به همکاری در مداخله،

طوالنیتری حفظ گردد .توجخه بخه عواملی نظیر خودکخارآمخدی مرتبط

توسخخخخط دانشآموز یا والدین بود .پژوهشخخخخگر عالوهبر اجرای مق یاس

اسخخخت ( .)۸از جنبٔه توانبخشخخخی ،توانایی تمرکز برمطالب درسخخخی در

هوش وکسلر ،پرسشنامٔه خودکارآمدی تحصیلی را به صورت انفرادی

دسخختیابی به اهداف آموزشخی ضخخروری اسخخت ،زیرا وقتی توجه بهطور

اجرا و نمرهگذاری کرد .موازین اخالق پژوهشخخخخی تا حد امکان رعایت

صحیح متمرکز شود ،یادگیری به سرعت جریان مییابد ( .)۹این امر،

گردیده و به والدین اطمینان داده شخخخخد که در صخخخخورت تمایل ،نتایج

پی شرفت تحصیلی از جمله پی شرفت تحصیلی ریاضی در دانشآموزان

پژوهش در اختیار آنها نیز قرار خواهد گرفت .برخورد با همٔه افرادی

با ناتوانی یادگیری را تحت تأثیر قرار میدهد ( .)1۰پیشرفت تحصیلی

که در اجرای پژوهش همکاری داشخخخختند با احترام و تکریم همراه بود.

با خود کارآ مدی راب طه دارد .خود کارآ مدی صخخخخفتی نظیر حس کلی

شخخخخرکتکنندگان مطمالن شخخخخدند که اطالعات محرمانه بوده و صخخخخرفاً

اعتمادبهنفس در توانایی فرد و اسخخختعداد در تسخخخلط دسخخختیابی به انواع

استفادٔه علمی پژوهشی خواهند داشت.

مطالبات محیطی و ادراک خودبسندگی ( )11و باور فرد در توانایی به
اتمامرسخخخاندن کاری در موقعیتی مشخخخخ

روش بررسی

در جدول  ،1خال صٔه جل سات برنامٔه آموزشتوجه که با توجه به کتاب

تعریف شخخخده اسخخخت؛ این

«ناتوانی یادگیری از تشخخخخخی

موقعیت بهنوعی بر انتخاب فعالیت و تالش و پایداری او اثر میگذارد

تا مداخله» ( )1۵و مقالٔه «اثر آموزش

برنامٔه فراشخخناخت پانورا و فیلیپو بر بهبود عملکرد حل مسخخاللٔه دانش و

( .)1۲این افراد در کالس به درس توجه دارند ( .)11باندورا معتقد

مهارت فراشناخت دانشآموزان با نارسایی ویژٔه ریاضی» طراحی شد،

اسخخخخخت کخه عملکرد ضخخخخعیفتر هنجخارهخای فردی ،موجخب کخاهش

مشاهده میشود (.)1۶

خودکارآمدی میگردد و افراد با ناتوانی های هوشخخخخی ،خودکارآمدی

الف) برای سخخخنجش پیشخخخرفت تحصخخخیلی با هماهنگی کارشخخخناسخخخان

ضخخخخعیفی دارند ( ،)1۳لذا آموزش توجه بر خودکارآمدی تحصخخخخیلی

گروههای آموزشخخخی اداره آموزشوپرورش ناحیٔه یک ،آزمون پیشخخخرفت

کودکان با اختالل توجه ،اثربخشی مثبت دارد (.)1۴

تحصخخیلی ریاضخخی اسخختاندارد ،بهعنوان پیشآزمون-پسآزمون اسخختفاده

به نظر میرسخخد یکی از اقدامات توانبخشخخی ،بهکارگیری آموزش توجه

شد .با برر سی سؤالهای سالهای گذ شته ،آزمون ریا ضی پایٔه چهارم

۲
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موضوع از نظر بهروزبودن اهمیت خاصی داشت ،زیرا پژوهشی یافت

دبسخخخختان آماده شخخخخد و با نظرخواهی گروهها ،اصخخخخالحات الزم انجام

همچنین ضریب پایایی با استفاده از روش پیشآزمون-پسآزمون ،در

گردید .تعداد سؤالها  ۲۰عدد و روش نمرهگذاری از صفر ( )۰تا ۲۰

استعداد  ،۰٫۷۰بافت  ۰٫۷۲و تالش  ۰٫۶۹برآورد شد.
و غربالگری هوش مرزی ،مقیاس هوشخخی وکسخخلر

محتوایی مطلوبی برخوردار بودند .درجههای تمیز و دشواری سؤالها

کودکان اسخختفاده شخخد که یکی از مقیاسهای هوش بسخخیار معروف در

محاسبه گردید و مجدداً اصالح شد .سپس برگههای آزمون تکثیر شده

جهان اسخخت .این مقیاس برای اولین بار توسخخط وکسخخلر تهیه و منتشخخر

و ج هت اصخخخخالح ن هایی در اخت یار  1۰آموز گار (داور) قرار گر فت.

شخخخخده و در ایران توسخخخخط شخخخخهیم هنجار یابی گردید .این ابزار دارای

میزان توافق بین نمرات حاصخخخل محاسخخخبه گردید .برای پایایی آزمون،

1۲خردهآزمون در دو بخش کالمی و غیرکالمی (عملی) بوده و هر

ضریب همب ستگی نمرات دو آزمون محا سبه و ۰٫۷۴به د ست آمد که

مقیاس دارای پنج خردهآزمون اصلی و یک خردهآزمون اختیاری است.

بیانگر پایایی مطلوب بود.

نمرٔه هر خردهآزمون با میانگینها مقایسخخه میشخخوند .روایی این ابزار با

ب) برای سخخخنجش خودکارآمدی تحصخخخیلی ،پرسخخخشخخخنامٔه  ۳۰سخخخؤالی

استفاده از روش همسانی درونی ،مطلوب بود .پایایی در همبستگی با

خود کارآ مدی جی نک و مور گان در مق یاس لیکرت چ هاردر جهای از

مقیاسهای هوش اسخختنفورد -بینه بین  ۰٫۶۰تا  ۰٫۷۰بوده و در ایران

موافقم ( )۴تاکامالً مخالفم ( )1با مقیاسهای اسخخختعداد ( 1۳گویه)،

تو سط ر ضویه و شهیم ضریبهای همب ستگی هو شبهرهای کالمی-

بافت ( 1۳گویه) و تالش ( ۴گویه) اسخخخختفاده شخخخخد .در این مقیاس،

عملی ،بهترتیب  ،۰٫۷۴ ،۰٫۸۴و ۰٫۸۵گزارش شخخخخد؛ برای کل مقیاس

سخخخخؤالهخخای  ،۴1 ،۲۹ ،۲۸ ،۲۲ ،۵ ،1و  ۴۵معکوس نمرهگخخذاری

وکسلر بازنگریشده ،پایایی به روش دو نیمهکردن ،برای هوشبهر کلی،

میشخخخوند .نمرٔه کل ،از جمع نمرٔه سخخخه مقیاس با هم حاصخخخل میگردد

هوش کالمی و هوش عملی ،بهترتیب  ۰٫۹۶ ،۰٫۹۰ ،۰٫۹۴به دسخخخخت

( .)1۷پرسخخخشخخخنامه از روایی مطلوبی برخوردار بود و ضخخخریب پایایی

آمد و پایایی خردهآزمون ها با اسخخخختفاده از آلفای کرانبا بین  ۰٫۶۰تا

اسختعداد ،بافت و تالش بهترتیب  ،۰٫۷۰ ،۰٫۷۸و  ۰٫۶۶به دسخت آمد

 ۰٫۸۰گزارش شد (.)1۹

( .)1۸در پژوهش حاضخخر ،پرسخخشخخنامه توسخخط پژوهشخخگر (کارشخخناس

دادهها با اسخخخختفاده از آمار توصخخخخیفی و اسخخخختنباطی تحلیل کوواریانس

اختالالت یادگیری و رفتاری) اجرا شخخخخده و مشخخخخخ

چندمتغیری ( )MANCOVAتحلیل شدند.

گردید که از

همسخخانی درونی مطلوب و در نتیجه روایی مناسخخبی برخوردار اسخخت؛
جدول  .1خالصٔه محتوای جلسههای آموزش توجه
جلسه

۳

محتوا

1

ارا ٔه اهداف ،روش کار ،اجرای پیشآزمون

۲

انجام بازیهای آموزشی

۳

تقویت توجه شنیداری ،نگهداری توجه روی تکلیف مدنظر

۴

تقویت توجه بینایی ،نگهداری توجه روی تکلیف مدنظر

۵

تمرین همزمان فعالیتهای دیداری و شنیداری

۶

آموزش توجه از طریق انجام حرکات ،وقفه و نگهداری حرکات در زمانهای کوتاه

۷

انجام بازیهای هدفگیری

۸

تقویت توجه از طریق داستانگویی ،پاسخ به پرسشها

۹

تمرین تفاوتها و شباهتها

1۰

انجام خطزنی ،رمزنویسی ،کارتهای تکمیل دیداری آزمون وکسلر

11

آموزش توجه روی یک تکلیف ،تغییر توجه به فعالیت دیگر

1۲

اجرای پسآزمون

یافتهها

پیش از تحلیل استنباطی ،آزمون شاپیرو-ویلکس جهت نرمالبودن

پس آزمون در گروه آزمایش در پیشرفت تحصیلی ،استعداد ،بافت و

دادهها و آزمون همگنی واریانس لوین (یکسانی خطای واریانس) و

تالش ،افزایش میانگین وجود دارد .نتایج تحلیل کوواریانس

همگنی شیب رگرسیون بهعنوان مفروضههای الزم تحلیل کواریانس

چندمتغیری ( )MANCOVAنشان داد که پس از حذف اثر پیشآزمون،

اجرا شده و تأیید گردید.

تأثیر آموزش توجه بر پیشرفت تحصیلی (،)F=۵۷٫1۷ ،p>۰٫۰۰1
استعداد ( )F=1۲٫۰۷ ،p>۰٫۰۰1و بافت ()F=۷٫۴۵ ،p>۰٫۰۰1

در جدول  ، ۲نتایج آنالیز کوواریانس بر متغیرهای پژوهش ارا ه شده

معنادارند ولی بر تالش ( )F=۰٫۰۴ ،p=۰٫۹۴۰علیرغم افزایش در

است .براساس یافتههای جدول  ،۲نتایج تحلیل نشان میدهد که در

میانگین ،معنادار نیست.

۳
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بود .بنا به نظر  ۲۰آموزگار در این پایه ،آزمون ها از روایی صخخخخوری و

ج) برای تشخخخی

جدول  .۲شاخ

های توصیفی پیشرفت تحصیلی و مقیاسهای خودکارآمدی به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل به همراه نتایج آنالیز
کوواریانس
متغیر

پیشرفت تحصیلی

بافت
تالش

4

پیشآزمون
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

11٫۸۸

1٫۶۶

1۶٫۵۴

1٫۲۳

کنترل

11٫۷۹

1٫۶۰

11٫۹1

1٫۵۲

آزمایش

۲۲٫۶۶

۶٫۵۹

۲۸٫۳۳

۳٫۲۵

کنترل

۲۲٫۵۸

۶٫۳۳

۲۲٫۸۳

۵٫۵1

آزمایش

۲۲٫۴1

۳٫۰۵

۲۶٫۰۸

۳٫۷۷

کنترل

۲۲٫۹1

۴٫۳۸

۲۲٫۵۰

۴٫۵۰

آزمایش

1۰٫۵۰

۲٫۰۴

1۲٫۸۳

1٫۹۲

کنترل

1۰٫۸۲

1٫۹۷

11٫۰۴

۲٫11

مقدارF

مقدار p

۵۷٫1۷

۰٫۰۰1

1۲٫۰۷

۰٫۰۰1

۷٫۴۵

۰٫۰۰1

۰٫۰۴

۰٫۹۴۰

حوزٔه تحصخخیلی بیشخختر نمود رفتاری دارد تا شخخناختی ( )1۲و اصخخوالً

بحث

م شکل دیرآموزان در توجه ،م شکل حواسپرتی و ندا شتن تمرکز ا ست

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش توجه بر پیشرفت تحصیلی

که اساساً جنبٔه شناختی دارد (.)1۴

ریاضی و خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان با بهرههوشی مرزی بود.

نقطٔه قوت این پژوهش ،ر سیدن به این مطلب ا ست که آموزش توجه،

اثربخشی آموزش توجه بر پیشرفت تحصیلی ریاضی دانشآموزان تأیید

هر دو توان آموزشخخخخی و توانبخشخخخخی را دارد و ف عالیتی مورد عال قه

گرد ید .این یافته با یافتٔه ناظر ( )1۴که نشخخخخان داد ،آموزش توجه بر

کودکان مرزی اسخخت که به تقویت حواس و سخخالمت جسخخمی-روانی

افزایش توجه و پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی کودکان با

آنها کمک میکند .محدودیتهای پژوهش عبارت بودند از :اجرا تنها

اختالل توجه اثر دارد و همچنین با یافتٔه کرک و همکاران که نشخخخخان

روی دختران ،هوش مرزی ،پایٔه چهارم ابتدایی ،شخخهر کرمان و اجرای

دادند آموزش توجه بر بهبود یادگیری مهارت عددی کودکان چهار تا

انفرادی ابزارهای اندازهگیری .پیشنهاد میشود آموزش توجه روی سایر

 11سال با اختالل توجه اثربخشی ،اثر مثبت دارد ( ،)1۰همسوست.

اختالالت ،سایر دروس ،سنین و متغیرهای مختلف اجرا گردیده و اثر

این یافته با نتایج جعفریان و همکاران ،مبنی بر اثربخش بودن آموزش

آن سنجیده شود.

توجه متمرکز بر بهبود عملکرد حافظٔه کودکان نارسخخخخاخوان ( )۲۰نیز
همسوست .در تبیین این نتایج میتوان گفت که یکی از موارد پیشرفت

۵

تحصخخخیلی ،پیشخخخرفت تحصخخخیلی ریاضخخخی اسخخخت ( )1۰که در رابطه با

نتیجهگیری

دانشآموزان با بهرههو شی مرزی اهمیت بی شتری پیدا میکند ،زیرا نیاز

با درنظرگرفتن جنبٔه توانبخشی ،میتوان نتیجه گرفت که آموزش توجه

بخخه توجخخه داشخخخختخخه و نگهخخداری توجخخه برای زمخخان طوالنی برای این

برای دانشآموزان دختر با بهرٔه هوشی مرزی مفید است و امکان بهبود

دانشآموزان ،دشخخوار اسخخت ()۹؛ بنابراین زمانیکه به این افراد آموزش

پیشرفت تحصیلی ریاضی و خودکارآمدی را با توجه به استعداد و بافت

داده میشخخخخود تا چگو نه تو جه خود را بر یک تکلیف متمرکز کن ند،

فراهم میکند .میتوان از آموزش توجه جهت افزایش توجه و

عملکرد آنان در درس ریاضی بهبود مییابد (.)1۴

برطرفکردن برخی مشکالت استفاده کرد تا این دسته از افراد بتوانند

همچنین طبق یافته ها اثربخشخخخخی آموزش توجه بر اسخخخختعداد و بافت

در پیشرفت تحصیلی ،بهتر عمل کنند و تبدیل به افرادی خودکارآمد

دانشآموزان تأیید شد .این یافته با نظریه باندورا که استعداد و بافت را

شوند.

از عوامل اصخخخلی خودکارآمدی میبیند ( ،)11،1۳همراسخخختاسخخخت .در

6

تبیین این نتی جه میتوان گفت که در خودکارآمدی ،عامل اسخخخختعداد،

از تمامی مسالوالن آموزشوپرورش استان کرمان ،مدیر مدرسه،

موفقیت فرد را در پیشخخرفت تخصخخیلی پیشبینی نموده و توانایی او را
در موفقیت در حیطهای خاص مشخخخخ

تشکر و قدردانی

والدین و بهویژه دانشآموزانی که پژوهشگران پژوهش حاضر را در امر

میکند .این یک توانایی بارز

اجرای آزمایش یاری دادند ،صمیمانه تشکر به عمل میآید.

اسخخخخت که کودک در یادگیری مدرسخخخخهای به آن ن یاز دارد .باتوجه به
اسخخخختعداد ،فرد در بافت خانواده ،اولین تجربه های خودکارآمدی را
میآموزد ( .)1۳با د ید توانبخشخخخخی ،آموزش توجه به کودکان با بهره
هوشخخخخی مرزی با توجه به بافت با کاسخخخختن میزان حواسپرتی ،سخخخخبب
تمرکز بر موضوع درسی شده و خودکارآمدی را افزایش میدهد (.)1۴
طبق یافتهها اثربخشی آموزش توجه بر تالش دانشآموزان ،تأیید نشد.
میتوان گفت که احتماالً به این علت اسخخخخت که تالش دانشآموز در

۴
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