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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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  .۴۵ :(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ ماهآبان برخط انتشار 

 

 آموزان باخودکارآمدی تحصیلی دانش و اثربخشی آموزش توجه بر پیشرفت تحصیلی ریاضی
 **هوشی مرزی بهرٔه

 ۲، ارسالن کریمی بحرآسمانی1افسانه توحیدی*

 سندگانینو حاتیتوض

 شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران، مدعو دانشگاه آزاد کرمان واحد انار، کرمان، ایران؛ شناسی، استادیار بخش رواندکتری روان. 1
 وپرورش استثنایی استان کرمان، ایران.واحد شهر کرد، چهارمحال بختیاری، ایران؛ کارشناس اختالالت یادگیری و رفتاری، ادارٔه آموزش، دانشگاه آزاد اسالمی شناسیروان . دانشجوی دکتری۲

 .۷۶1۶۹1۴111 پستی کرمان، ایران. کدپژوهش،  بهمن، میدان ۲۲ بولوار شناسی، انتهایروان انسانی، بخش علوم و ادبیات کرمان، دانشکدٔه شهیدباهنر دانشگاه: *آدرس نویسندۀ مسئول
 atowhidi@uk.ac.ir: رایانامه*

 1۳۹۷ماهریورشه 1۲ تاریخ پذیرش:؛ 1۳۹۷تیرماه ۲۸ تاریخ دریافت:

 آزاد اسالمی، واحد انار کرمان، کرمان، ایرانشناسی تربیتی دانشگاه نامٔه کارشناسی ارشد روانبرگرفته از پایان **

  

                                                      
( deed.fa/4.0nc/-https://creativecommons.org/licenses/byی )المللنیب ۰٫۴ی رتجاریغ-اریاخت مجوز تحت که است آزادی دسترس با مقاله کی نیا. یناتوان مطالعات مجله ،۱۳۹۵ © است محفوظ انتشار حق
 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم اجازه شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

 د.بوهوشی مرزی  آموزان با بهرٔهبر پیشرفت تحصیلی ریاضی و خودکارآمدی تحصیلی دانشتوجه اثربخشی آموزش بررسی پژوهش هدف هدف: 
صورت به ،یک کرمان ناحیٔهو چهارم دبستان  پایٔه دیرآموز در دختر انآموزدانشاز بین تمامی بود.  کنترلگروه  باآزمون پس-آزمونپژوهش آزمایشی با طرح پیش این بررسی:روش
 ۴۵ جلسٔه 1۲مدت . گروه آزمایش بهگردید گزینجایآموز دانش 1۲یک، و کنترل، هر گروه آزمایش آموز مرزی انتخاب شدند. سپس در هردانش ۲۴ای ساده، گیری خوشهنمونه
عنوان ابزار شناسایی بهرٔه هوشی مرزی ها از مقیاس هوش وکسلر بهبرای گردآوری داده. که گروه کنترل آموزشی را دریافت نکردحالی، درای آموزش توجه را دریافت کردنددقیقه
به ( MANCOVAها با تحلیل کواریانس چندمتغیری )داده. گیری استفاده شدعنوان ابزارهای اندازه، بهخودکارآمدی تحصیلی سشنامٔهپرو  آزمون پیشرفت تحصیلی ریاضیو 

 .تحلیل شدند ۲۰نسخٔه  SPSSکمک 

( p<۰٫۰۰1(، بافت )p<۰٫۰۰1) های استعداد( و بر خودکارآمدی در مقیاسp< ۰٫۰۰1ریاضی ) تحصیلی پیشرفت افزایش بر توجه نتایج نشان داد که اثر آموزشها: یافته
 مقیاس تالش معنادار نیست.معنادار است، ولی بر 

آموزان دختر با هوش در بهبود پیشرفت تحصیلی ریاضی تحصیلی دانش اساسی توان گفت که آموزش توجه، نقشهای این پژوهش میدرمجموع، براساس یافته گیری:نتیجه
 . در خودکارآمدی آنان مؤثر خواهد بود بافت و استعداد درنظرگرفتن مرزی دارد و با

 .هوشی مرزی ، خودکارآمدی تحصیلی، بهرٔهریاضی آموزش توجه، پیشرفت تحصیلیها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 یپزشخخکروان انجمن یروان یهااختالل یآمار و یصخخیتشخخخ یراهنما
سخٔه کا،یامر  گروه رمجموعٔهیز را یمرز یهوش کارکرد با افراد پنجم، ن
شتن یافراد سا بادا ش یهایینار ش بهرٔه با ،یهو  و ۸۵ تا ۷۰ نیب یهو
ستعد شتن م ضالت دا  کرده یمعرف یلیتحص شرفتیپ رینظ یادیز مع
 دهم کیاز شیب یعبارتبه و درصخخخخد1۴ تا 1۳٫۵ حدود(. 1) اسخخخخت
 رینظ دیبا لذا دهند،یم لیتشخخخخک یمرز افراد را یاجامعه هر تیجمع
(. ۲) باشند برخوردار یآموزش رشد یمساو یهافرصت از افراد ریسا
 مهارت دانش، یهاطهیح در دانش یریادگی تراکم یلیتحصخخ شخخرفتیپ
 موضخخخخوعات در یحرکت و یعاطف ،یشخخخخناخت یهاحوزه در ییتوانا و

س مختلف ضیر جمله از یدر ست شده فیتعر یا  آموزاندانش(. ۳) ا
ست علتبه رآموزان،ید ای یذهن توانانکم ،یمرز یهوشبهره با  رشد یکا
 و یعاد افراد همانند مسخخخخا ل حل و مطالب یریادگی به قادر یذهن
 به توجه گسترٔه(. ۴) دارند یکوتاه توجه گسترٔه و ستندین خود سنهم
 اشخخخخاره کند افتیدر کوتاه ارا ٔه کی در تواندیم فرد که ییایاشخخخخ تعداد
 یمطلوب و الزم یلیتحصخخخخ شخخخخرفتیپ رآموزانید جهینت در ؛(۵) دارد
 ینگهدار هاآن یاصل مشکل رایز است، مهم موضوع نیا(. ۶) ندارند
 یندهایفرا از یامجموعه توجه،(. ۵) باشخخخخدیم مدتیطوالن در توجه
 آن؛ یرو کارکردن ای هدف بر تمرکز: شخخخامل اسخخخت، یشخخخناخت دٔهیچیپ

 زمان در( بودنزنگبهگوش) یاریهوشخخ و اطالعات حفظ ای ینگهدار
 یادهیچیپ ندیفرا توجه،(. ۷) محرک یهایژگیو یرمزگذار و یطوالن
 براسخخاس را یخاصخخ یهامحرک تا کندیم وادار را فرد که شخخده فیتعر
قه ندگانگ از جدا خود، نگرش و عال  طیمح در محرک حضخخخخور یچ
ند نشیگز  و یدیکل واژگان درک از نانیاطم و امیپ به توجه(. ۵) ک

س ند،یفرا مراحل  و ستین درک قابل که یزیچ هر دربارٔه سؤال دنیپر
 را او توجه نتواند کالس اگر. گرددیبرم آموز،دانش مکرر رشخخخخدنیدرگ
. ندارد کالس به یربط که شخخخخودیم جلب یامورات به توجه کند، جلب
 زمان در توجه تا شخخخخود داده آموزش ییراهبردها که اسخخخخت الزم پس
 مرتبط یخودکخارآمخد رینظ یعوامل بخه توجخه. گردد حفظ یتریطوالن
 در یدرسخخخ برمطالب تمرکز ییتوانا ،یبخشخخختوان جنبٔه از(. ۸) اسخخخت
 طوربه توجه یوقت رایز اسخخت، یضخخرور یآموزشخخ اهداف به یابیدسخخت
 امر، نیا(. ۹) ابدییم انیجر سرعت به یریادگی شود، متمرکز حیصح
 آموزاندانش در یاضیر یلیتحص شرفتیپ جمله از یلیتحص شرفتیپ
 یلیتحص شرفتیپ(. 1۰) دهدیم قرار ریتأث تحت را یریادگی یناتوان با
مد با کارآ طه یخود مد. دارد راب کارآ  یکل حس رینظ یصخخخخفت یخود

 انواع به یابیدسخخخت تسخخخلط در اسخخختعداد و فرد ییتوانا در نفسبهاعتماد
 به ییتوانا در فرد باور و( 11) یخودبسندگ ادراک و یطیمح مطالبات
 نیا اسخخخت؛ شخخخده فیتعر مشخخخخ  یتیموقع در یکار رسخخخاندناتمام
 گذاردیم اثر او یداریپا و تالش و تیفعال انتخاب بر ینوعبه تیموقع
 معتقد باندورا(. 11) دارند توجه درس به کالس در افراد نیا(. 1۲)

 کخاهش موجخب ،یفرد یهنجخارهخا ترفیضخخخخع عملکرد کخه اسخخخخخت
مد مد ،یهوشخخخخ یهایناتوان با افراد و گرددیم یخودکارآ  یخودکارآ
 یلیتحصخخخخ یخودکارآمد بر توجه آموزش لذا ،(1۳) دارند یفیضخخخخع
 (. 1۴) دارد مثبت یاثربخش توجه، اختالل با کودکان
 توجه آموزش یریکارگبه ،یبخشخختوان اقدامات از یکی رسخخدیم نظر به

 درس به سخخخختندین قادر یخوببه رآموزید آموزاندانش ازآنجاکه. باشخخخخد
جه ند، تو جه حفظ و جلب کن قل یبرا هاآن تو مانمدت حدا  الزم ز
 حاضخخخر پژوهش هدف شخخخده،ارا ه حاتیتوضخخخ به باتوجه(. ۶) اسخخخت
 و یاضخخخیر یلیتحصخخخ شخخخرفتیپ بر توجه آموزش یاثربخشخخخ یبررسخخخ
 نیا. بود یمرز یهوشخخخبهره با آموزاندانش در یخودکارآمد یهامؤلفه
 افتی یپژوهش رایز داشت، یخاص تیاهم بودنروزبه نظر از موضوع
 قیتحق نیا جینتا و باشخخد شخخده انجام آموزاندانش نیا یبررو که نشخخد
 یلیتحصخخ تیوضخخع بهبود و یبخشخختوان جهت در مؤثر یگام تواندیم
 .گردد لحاظ آموزاندانش نیا

 یبررس روش 2
. بود کنترل باگروه آزمونپس-آزمونشیپ طرح با یشیآزما ق،یتحق نیا

مار جامعٔه مل یآ  چهارم ٔهیپا در رآموزید دختر آموزدانش ۲۳۰ شخخخخخا
( 1۳۹۲-۹۳) لیتحص به مشغول و کرمان شهر کی ٔهیناح از دبستان
 سخخخخاده، یاخوشخخخخه روشبه یمرز آموزدانش ۲۴ هاآن نیب از که بودند
. شخخخخدند نیگزیجا کنترل، و شیآزما ،ینفر 1۲ گروه دو در و انتخاب
 انحراف و 1۰٫۳۰نیانگیم با سخخخال 11 تا 1۰ ش،یآزما گروه یسخخخن ردٔه
 نیانگیم با سال 11تا 1۰ کنترل گروه و( 1۰٫۳۰± ۰٫۶۰) ۰٫۶۰ اریمع

 آموزش، از شیپ. بود( 1۰٫۴۰ ±۰٫۸۰) ۰٫۸۰ اریمع انحراف و 1۰٫۴۰
 ،یمرز یهوشخخخ بهرٔه با کودکان وکسخخخلر، هوش اسیمق از اسخخختفاده با

 یهماهنگ با. شدند نیگزیجا کنترل و شیآزما یهاگروه در و ییشناسا
 تیرضخخا کسخخب ژهیوبه و معلمان ران،یمد وپرورش،آموزش مسخخالوالن
 یرو آموزش. شخخد آغاز توجه آموزش آموزان،دانش تیرضخخا و نیوالد
 کارشناس) پژوهشگر توسط یاقهیدق ۴۵ جلسٔه 1۲ در شیآزما گروه

 اسخخخختان ییاسخخخختثنا پرورشوآموزش ادارٔه یرفتار و یریادگی اختالالت
ستثنا کودکان تخص  با سیتدر تجربٔه سال ۲۰ یباال ،(کرمان  ،ییا
ش بهرٔه کسب: شامل شیآزما به ورود یارهایمع. شد اجرا  تا ۷۰ یهو
 شیآزما از خروج یارهایمع. بود دختر تیجنسخخخخ و( برش نمره) ۸۰
 مداخله، در یهمکار به لیتما نداشتن و بتیغ جلسه کی یحت داشتن
 اسیمق یاجرا برعالوه پژوهشخخخخگر. بود نیوالد ای آموزدانش توسخخخخط
 یانفراد صورتبه را یلیتحص یخودکارآمد پرسشنامٔه وکسلر، هوش
 تیرعا امکان حد تا یپژوهشخخخخ اخالق نیمواز. کرد یگذارنمره و اجرا
 جینتا ل،یتما صخخخخورت در که شخخخخد داده نانیاطم نیوالد به و دهیگرد

 یافراد همٔه با برخورد. گرفت خواهد قرار زین هاآن اریاخت در پژوهش
. بود همراه میتکر و احترام با داشخخخختند یهمکار پژوهش یاجرا در که

 صخخخخرفاً و بوده محرمانه اطالعات که شخخخخدند مطمالن کنندگانشخخخخرکت
 . داشت خواهند یپژوهش یعلم استفادٔه
 کتاب به توجه با که توجهآموزش برنامٔه جلسات خالصٔه ،1 جدول در
 آموزش اثر» مقالٔه و( 1۵) «مداخله تا  یتشخخخخخ از یریادگی یناتوان»

 و دانش مسخخاللٔه حل عملکرد بهبود بر پویلیف و پانورا فراشخخناخت برنامٔه
 شد، یطراح «یاضیر ژٔهیو یینارسا با آموزاندانش فراشناخت مهارت
 (.1۶) شودیم مشاهده

با هماهنگی کارشخخخناسخخخان الف( برای سخخخنجش پیشخخخرفت تحصخخخیلی 
یک، آزمون پیشخخخرفت  وپرورش ناحیٔهآموزشخخخی اداره آموزشهای گروه

آزمون اسخختفاده پس-آزمونپیش عنواناسخختاندارد، به تحصخخیلی ریاضخخی
ضی پایٔهسالهای ؤالس با بررسی. شد چهارم  های گذشته، آزمون ریا
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۳ 

اصخخخخالحات الزم انجام  ،هاو با نظرخواهی گروه شخخخخد آمادهدبسخخخختان 
 ۲۰( تا ۰گذاری از صفر )و روش نمره عدد ۲۰ها گردید. تعداد سؤال
 و صخخخخوریاز روایی ها آزمون، پایهدر این آموزگار  ۲۰بود. بنا به نظر 
 هاسؤالتمیز و دشواری  هایدرجهمطلوبی برخوردار بودند.  محتوایی
 شده های آزمون تکثیر. سپس برگهگردید و مجدداً اصالح شدمحاسبه 
هایی دو جهت  یار اصخخخخالح ن گار )داور 1۰ر اخت  .قرار گرفت( آموز

برای پایایی آزمون، میزان توافق بین نمرات حاصخخخل محاسخخخبه گردید. 
ستگی ضریب سبه و آزمون دو نمرات همب ست آمد که ه ب ۰٫۷۴محا د

 . بودبیانگر پایایی مطلوب 
سخخخؤالی  ۳۰ پرسخخخشخخخنامٔه ،تحصخخخیلیخودکارآمدی  سخخخنجشبرای ب( 

مدی کارآ نک و  خود گان جی یاس  درمور جهلیکرت مق ای از چهاردر
گویه(،  1۳) اسخخختعداد های( با مقیاس1مخالفم ) ( تاکامال۴ًموافقم )
در این مقیاس، . گویه( اسخخخختفاده شخخخخد ۴تالش )گویه( و  1۳بافت )
گخخذاری معکوس نمره ۴۵، و ۴1، ۲۹، ۲۸، ۲۲، ۵، 1هخخای سخخخخؤال
گردد ی. نمرٔه کل، از جمع نمرٔه سخخخه مقیاس با هم حاصخخخل مدنشخخخومی
ضخخخریب پایایی از روایی مطلوبی برخوردار بود و  پرسخخخشخخخنامه(. 1۷)

به دسخت آمد  ۰٫۶۶و ، ۰٫۷۰، ۰٫۷۸ترتیب و تالش به اسختعداد، بافت
حاضخخر، پرسخخشخخنامه توسخخط پژوهشخخگر )کارشخخناس در پژوهش  (.1۸)

اختالالت یادگیری و رفتاری( اجرا شخخخخده و مشخخخخخ  گردید که از 
نتیجه روایی مناسخخبی برخوردار اسخخت؛ همسخخانی درونی مطلوب و در 

آزمون، در پس-آزمونبا استفاده از روش پیشضریب پایایی چنین هم
 . رآورد شدب ۰٫۶۹تالش و  ۰٫۷۲، بافت ۰٫۷۰استعداد 
مقیاس هوشخخی وکسخخلر مرزی، وش گری هتشخخخی  و غربالبرای ج( 

های هوش بسخخیار معروف در ساسخختفاده شخخد که یکی از مقیا کودکان
تهیه و منتشخخر  توسخخط وکسخخلرجهان اسخخت. این مقیاس برای اولین بار 

گردید. این ابزار دارای ی یابدر ایران توسخخخخط شخخخخهیم هنجار شخخخخده و
هر  و بوده کالمی و غیرکالمی )عملی(بخش دو در  آزمونخرده1۲

. استآزمون اختیاری آزمون اصلی و یک خردهدارای پنج خردهمقیاس 
با  این ابزار رواییشخخوند. ها مقایسخخه میآزمون با میانگینهر خرده نمرٔه

با  استفاده از روش همسانی درونی، مطلوب بود. پایایی در همبستگی
در ایران  بوده و ۰٫۷۰تا  ۰٫۶۰بینه بین  -اسخختنفوردهای هوش مقیاس

شهیم  ضویه و  سط ر شبهرهای کالم هایضریبتو ستگی هو -یهمب
کل مقیاس گزارش شخخخخد؛ برای  ۰٫۸۵و، ۰٫۷۴، ۰٫۸۴رتیب تبه، عملی

، یبرای هوشبهر کل ،کردنروش دو نیمه بهپایایی ، شدهوکسلر بازنگری
به دسخخخخت ۰٫۹۶، ۰٫۹۰، ۰٫۹۴ترتیب به ،و هوش عملی هوش کالمی
تا  ۰٫۶۰بین با اسخخخختفاده از آلفای کرانبا  ها آزمونخرده آمد و پایایی
 (. 1۹شد )گزارش  ۰٫۸۰
 تحلیل کوواریانسها با اسخخخختفاده از آمار توصخخخخیفی و اسخخخختنباطی داده

تحلیل شدند.( MANCOVAچندمتغیری )

 های آموزش توجهمحتوای جلسه . خالصٔه1جدول 
 محتوا جلسه
 آزمون اجرای پیش، روش کار، فاهدا ارا ٔه 1

 های آموزشیانجام بازی ۲
 نظرمدنگهداری توجه روی تکلیف ، شنیداریتقویت توجه  ۳
 نظر مدنگهداری توجه روی تکلیف ، تقویت توجه بینایی ۴
 های دیداری و شنیداری زمان فعالیتتمرین هم ۵
 های کوتاهوقفه و نگهداری حرکات در زمان، آموزش توجه از طریق انجام حرکات ۶

 گیریهای هدفانجام بازی ۷
 ها پاسخ به پرسش، گوییطریق داستانتقویت توجه از  ۸
 هاها و شباهتتمرین تفاوت ۹
 های تکمیل دیداری آزمون وکسلرکارت، زنی، رمزنویسیانجام خط 1۰
 تغییر توجه به فعالیت دیگر، آموزش توجه روی یک تکلیف 11
 آزموناجرای پس 1۲

 هاافتهی ۳
بودن ویلکس جهت نرمال-پیش از تحلیل استنباطی، آزمون شاپیرو

یکسانی خطای واریانس( و ن )یهمگنی واریانس لوها و آزمون داده
 های الزم تحلیل کواریانسمفروضهعنوان بههمگنی شیب رگرسیون 
 . اجرا شده و تأیید گردید

، نتایج آنالیز کوواریانس بر متغیرهای پژوهش ارا ه شده ۲جدول در 
دهد که در ، نتایج تحلیل نشان می۲های جدول براساس یافته .است

آزمون در گروه آزمایش در پیشرفت تحصیلی، استعداد، بافت و پس
 نتایج تحلیل کوواریانستالش، افزایش میانگین وجود دارد. 

آزمون، داد که پس از حذف اثر پیشنشان ( MANCOVAچندمتغیری )
(، p ،۵۷٫1۷=F<۰٫۰۰1) پیشرفت تحصیلیتأثیر آموزش توجه بر 

( p ،۷٫۴۵=F<۰٫۰۰1فت )( و باp ،1۲٫۰۷=F<۰٫۰۰1استعداد )
افزایش در رغم علی( p ،۰٫۰۴=F=۰٫۹۴۰)ر تالش ند ولی بمعنادار
.نیستدار امعنمیانگین، 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
97

.8
.0

.9
2.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jd

is
ab

ils
tu

d.
or

g 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                               4 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1397.8.0.92.7
https://jdisabilstud.org/article-1-1091-fa.html


۴ 

به تفکیک دو گروه آزمایش و کنترل به همراه نتایج آنالیز  های خودکارآمدیتحصیلی و مقیاسپیشرفت ی توصیفهای شاخ . ۲جدول 
 کوواریانس

 گروه متغیر
 آزمونپس مقایسٔه آزمونپس آزمونپیش
 pمقدار  Fمقدار انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین

 پیشرفت تحصیلی
 1٫۲۳ 1۶٫۵۴ 1٫۶۶ 11٫۸۸ آزمایش

۵۷٫1۷ ۰٫۰۰1 
 1٫۵۲ 11٫۹1 1٫۶۰ 11٫۷۹ کنترل

 استعداد
 ۳٫۲۵ ۲۸٫۳۳ ۶٫۵۹ ۲۲٫۶۶ آزمایش

1۲٫۰۷ ۰٫۰۰1 
 ۵٫۵1 ۲۲٫۸۳ ۶٫۳۳ ۲۲٫۵۸ کنترل

 بافت
 ۳٫۷۷ ۲۶٫۰۸ ۳٫۰۵ ۲۲٫۴1 آزمایش

۷٫۴۵ ۰٫۰۰1 
 ۴٫۵۰ ۲۲٫۵۰ ۴٫۳۸ ۲۲٫۹1 کنترل

 تالش
 1٫۹۲ 1۲٫۸۳ ۲٫۰۴ 1۰٫۵۰ آزمایش

۰٫۰۴ ۰٫۹۴۰ 
 ۲٫11 11٫۰۴ 1٫۹۷ 1۰٫۸۲ کنترل

 بحث 4
 یلیتحص شرفتیپ بر توجه آموزش یاثربخش یبررس پژوهش نیا هدف
. بود یمرز یهوشبهره با آموزاندانش یلیتحص یخودکارآمد و یاضیر

 دییتأ آموزاندانش یاضیر یلیتحص شرفتیپ بر توجه آموزش یاثربخش
 بر توجه آموزش داد، نشخخخخان که( 1۴) ناظر افتٔهی با افتهی نیا. دیگرد
 با کودکان یلیتحص یخودکارآمد و یلیتحص شرفتیپ و توجه شیافزا

 نشخخخخان که همکاران و کرک افتٔهی با نیچنهم و دارد اثر توجه اختالل
 تا چهار کودکان یعدد مهارت یریادگی بهبود بر توجه آموزش دادند
. همسوست ،(1۰) دارد مثبت اثر ،یاثربخش توجه اختالل با سال 11
 آموزش بودن اثربخش بر یمبن همکاران، و انیجعفر جینتا با افتهی نیا

 زین( ۲۰) نارسخخخخاخوان کودکان حافظٔه عملکرد بهبود بر متمرکز توجه
 شرفتیپ موارد از یکی که گفت توانیم جینتا نیا نییتب در. همسوست
 با رابطه در که( 1۰) اسخخخت یاضخخخیر یلیتحصخخخ شخخخرفتیپ ،یلیتحصخخخ
 ازین رایز کند،یم دایپ یشتریب تیاهم یمرز یهوشبهره با آموزاندانش
 نیا یبرا یطوالن زمخخان یبرا توجخخه ینگهخخدار و داشخخخختخخه توجخخه بخخه
 آموزش افراد نیا به کهیزمان نیبنابرا ؛(۹) اسخخت دشخخوار آموزان،دانش
نه تا شخخخخودیم داده جه چگو ند، متمرکز فیتکل کی بر را خود تو  کن

 (. 1۴) ابدییم بهبود یاضیر درس در آنان عملکرد
 بافت و اسخخخختعداد بر توجه آموزش یاثربخشخخخخ هاافتهی طبق نیهمچن
 را بافت و استعداد که باندورا هینظر با افتهی نیا. شد دییتأ آموزاندانش
 در. همراسخخختاسخخخت ،(11،1۳) ندیبیم یخودکارآمد یاصخخخل عوامل از
 اسخخخختعداد، عامل ،یخودکارآمد در که گفت توانیم جهینت نیا نییتب
 را او ییتوانا و نموده ینیبشیپ یلیتخصخخ شخخرفتیپ در را فرد تیموفق
 بارز ییتوانا کی نیا. کندیم مشخخخخ  خاص یاطهیح در تیموفق در

 به باتوجه. دارد ازین آن به یامدرسخخخخه یریادگی در کودک که اسخخخخت
به نیاول خانواده، بافت در فرد اسخخخختعداد، مد یهاتجر  را یخودکارآ

 بهره با کودکان به توجه آموزش ،یبخشخخخختوان دید با(. 1۳) آموزدیم
 سخخخخبب ،یپرتحواس زانیم کاسخخخختن با بافت به توجه با یمرز یهوشخخخخ
 (. 1۴) دهدیم شیافزا را یخودکارآمد و شده یدرس موضوع بر تمرکز
. نشد دییتأ آموزان،دانش تالش بر توجه آموزش یاثربخش هاافتهی طبق
 در آموزدانش تالش که اسخخخخت علت نیا به احتماالً که گفت توانیم

 اصخخوالً و( 1۲) یشخخناخت تا دارد یرفتار نمود شخختریب یلیتحصخخ حوزٔه
شتن و یپرتحواس مشکل توجه، در رآموزانید مشکل  است تمرکز ندا
 (. 1۴) دارد یشناخت جنبٔه اساساً که
س پژوهش، نیا قوت نقطٔه ست مطلب نیا به دنیر  توجه، آموزش که ا
عال و دارد را یبخشخخخختوان و یآموزشخخخخ توان دو هر قه مورد یتیف  عال

 یروان-یجسخخم سخخالمت و حواس تیتقو به که اسخخت یمرز کودکان
 تنها اجرا: از بودند عبارت پژوهش یهاتیمحدود. کندیم کمک هاآن
 یاجرا و کرمان شخخهر ،ییابتدا چهارم ٔهیپا ،یمرز هوش دختران، یرو
 ریسا یرو توجه آموزش شودیم شنهادیپ. یریگاندازه یابزارها یانفراد

 اثر و دهیگرد اجرا مختلف یرهایمتغ و نیسن دروس، ریسا اختالالت،
  .شود دهیسنج آن
 

 گیرینتیجه ۵
توان نتیجه گرفت که آموزش توجه بخشی، میبا درنظرگرفتن جنبٔه توان

مرزی مفید است و امکان بهبود آموزان دختر با بهرٔه هوشی برای دانش
پیشرفت تحصیلی ریاضی و خودکارآمدی را با توجه به استعداد و بافت 

توان از آموزش توجه جهت افزایش توجه و کند. میفراهم می
تا این دسته از افراد بتوانند  کردن برخی مشکالت استفاده کردبرطرف

ی خودکارآمد در پیشرفت تحصیلی، بهتر عمل کنند و تبدیل به افراد
 شوند.

 تشکر و قدردانی 6
وپرورش استان کرمان، مدیر مدرسه، از تمامی مسالوالن آموزش

آموزانی که پژوهشگران پژوهش حاضر را در امر ویژه دانشوالدین و به
 آید.اجرای آزمایش یاری دادند، صمیمانه تشکر به عمل می
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