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کودکان  تقالیانو  انتخابی، ،پایدار بر ابعاد توجه شناختی دانشگاه یوتا - آموزشی ستهبتأثیر 

 خردسال
 

 2نرگس نوری زاده، 1*فرشته باعزت

 ایران بابلسر، مازندران، دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده شناسی،روان گروه دانشیار. 7

 ایران بابلسر، مازندران، دانشگاه اجتماعی، و انسانی علوم دانشکده شناسی،روان گروه تربیتی، شناسیروان دکترای دانشجوی. 2

 38/83/31تاریخ پذیرش:  73/85/39تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

د بر تکلیف ای، بگیری را آغاز کندیاد فرایند کهپیش از آنیکی از شروط اساسی یادگیری، توجه کرن است و کودک  زمینه و هدف:

انتقالی و  ،انتخابی، پایدار ابعاد توجهدانشگاه یوتا بر  شناختی -بسته آموزشی تأثیر  بررسی ،هدف از پژوهش حاضرربنابراین  ؛توجه کند

 کودکان خردسال بود.

های سال از مهدکودک 8تا  2 کودک 22بود. نمونه مورد مطالعه شرام    با گروه گواه آزمایشرینیمه پژوهش از نوعاین روش  روش:

گیری در دسترس و بر حسب شرایط ورود به پژوهش انتخاب شدند و به تصادف بود که به روش نمونه 7338شرهرسرتان بابلسر در سال 

ریدلی )، اسررترو  (7325، )گرانت و برگ ویسررکانسررین هایآزمونوزش پیشقب  از آم دند.دهی شررجایگواه در دو گروه آزمایش و 

آزمایش به  های گروهسپس آزمودنی شد،ه به طور همزمان اجرا دو گرو روی هربر  (7389، رازولد) و عملکرد مداوم( 7338، استرو 

در  را دریافت نکرد. ایمداخلهگونه  هیچ اما گروه گواه را دریافت کردند، شررناختی های آموزشروشای، دقیقه 28جلسرره  28مدت 

 آزمون نیز مورد ارزیابی مجدد قرار گرفتند.نهایت هر دو گروه در مرحله پس

انتخابی و  ابعاد توجه درو گواه میانگین نمرات گروه آزمایش بین  نشررران داد چندمتغیری نترای  حالررر  ازت لی  کواریانس ها:یافته

 (. p <88/8) ردتفاوت معناداری وجود دا سطح انتقالی در

بنابراین بر اسرراس نتای  پژوهش  هسررتند شررناختی اسرراسرری هایمهارت از یکی توجه و ابعاد آن به عنوانبا توجه به اینکه  گیری:نتیجه

ودکان در ک موجب افزایش توان توجه های شررناختیآموزش مهارتبا در نظر گرفتن شررناختی دانشررگاه یوتا  –بسررته آموزشرریحاضررر، 

  .خردسال شده است

 ابعاد توجه، کودکان خردسالبسته آموزشی دانشگاه یوتا،  :هاکلید واژه
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 مقدمه
 و آموزشالرررلی در پردازش شرررنرراختی، هرای وزهیکی از ح

. اسررت 7توجه دامنه اعصرراب، علوم و شررناسرریروان پرورش،

 که است اساسی شرناختی هایمهارت از یکی عنوان به وجهت

 یک بر روشررن و واضررح ذهنی تمرکز 2جیمز ویلیامبه اعتقاد 

 یا اشرریا از ایمجموعه یا و افکار یا اشرریا میان از فکر یا ءیشرر

 از روشن برداشتی به کهطوریهب ؛اسرت همزمان طورهب افکار

 منجر ،دیگران با مؤثر ارتباط منظور به هاپدیده و هارخداد

و  اسرررت یادگیری و حافظه الررلی پایه توجه بنابراین .شررود

 با و فعال طورهب فرد که افتدمی اتفاق زمانی تنها یادگیری

مشررارکت  ،کاربردی هدفمند فعالیت یک در ،داوطلبانه توجه

توانایی جهت یرک ه عنوان برتوجره  از طرف دیگر .(7) کنرد

 شودمرتبط، تعریف می هایپردازش به م رکتخصیص منابع 

 مفهومحررد نیسرررت، بلکرره توجرره یررک مفهوم وا بنرابراین (؛2)

ترک با در تعام  مشررر آن فرعی ءاسرررت کره اجزابعردی چنرد

لی الررر ابعادخلالررره، طور د. مدلی که بهکننعم  می یکدیگر

( ارائه 7332)3زومرن و بروئرتوسط ون دهد،توجه را نشران می

  های توجه، تمایز قائشدت و انتخاب جنبهکه  بین  است شده

 هوشرریاری لفه شرردت اسررت که بهؤم ،یکی از این ابعاد شرردند.

ر، تنسبت به لدا و توانایی حفظ توجه برای مدت زمانی طولانی

 ؤلفهمبه دو زیر انتخاب است که خود ،بعد دیگر مرتبط اسرت.

 در .شررود، تمرکز یا توجه انتخابی و تقسرریم توجهتقسرریم می

 یا دو افراد به طورهمزمان، به ،انتخابی توجهتمرکز یا  مؤلفه

 یکی به فقط که شودمی خواسته هاآن از و ارائه م رک چند

 یک از بیش به ،توجه تقسرریم شررده مؤلفهاما در  .دهند پاسررخ

 .(3)شودمیتوجه  معین زمان در عام 

ارائه کرده وجه برای ت اللی کارکرد چهار  (2) استرنبرگ

زنگی: تلاش برای دریافت . دریافت علامت و گوش به7اسررت: 

. جستجو: تلاش برای دریافت 2 ،م رک خاصهای یک جلوه

 . توجه انتخابی: انتخاب3 ،هایک علامت از میان سرررایر علامت

                                                           
1. Attention 

2. James 

. توجه 2 ،هاپوشی از سایر م رکها و چشرماز م رکبعضری 

 ایردسررترس ب : اختصرراص عاقلانه منابع توجه درتقسرریم شررده

در  .همزمانطوردر بیش از یک تکلیف، به ،هماهنگی عملکرد

است کرده مدلی را برای توجه ارائه  (8) راسرتا میرسرکیهمین

. 2توانایی تمرکز یا اجرا، . 7 :ستا که شام  پن  کارکرد مجزا

توجه؛  پایداری. 8تداوم و  .2، 2انتقرال توجه. 3رمزگشرررایی، 

ق خالررری از مغز را این کرارکردهرای مجزا، منراطکردام ازهر

بررا توجرره برره عملکردهررای مختلف انواع  (.9) کننررددرگیر می

در  کودکتوانایی  به توجره پرایدارگفرت کره توانمی توجره،

ه ک سررتا به کاری  و اسررتمرار توجهتمرکز حفظ و نگهداری، 

دیگر توجره پایدار برای اجرای  طرفی از .(1) دهردمیانجرام 

ر توجه د نارساییو  استنیاز  کننده موردتکالیف ساده و خسته

 امحولرررله"پرایردار برا رهاکردن تکلیف سررراده و اعتراف به 

ده کننهای ارزیابیشرررود. بنابراین آزموننمایان می "سرررررفت

ود شررایدار معمولا تکلیفی سرراده و طولانی را شررام  میتوجه پ

(8.) 

به  توجه گزینشررریخابی، توانایی نتاتوجره دیگر ازسرررویی

 3، 1)است  ای از اطلاعات و کنارگذاشتن سایر اطلاعاتدسرته

 از ایبرگزیدن دسرررته، انتخابی توجه تواناییبنابراین  ؛(10و 

 به .اسرت اطلاعات سرایر کنارگذاشرتن حال،عیندر و اطلاعات

 اطلاعات تداخ  از اجتناب توانایی به انتخابی توجه دیگر، بیان

، 11) دارد اشاره ،هدف اطلاعات انتخاب با تکلیف، به نامربوط

دهند تا سرررازوکرارهرای توجه انتخابی اجازه میبنرابراین  ؛(12

، 13ها انتخاب شرررود )اطلراعرات مرتبط از بین حجم زیاد داده

توجه قال وانایی انتبه ت توجه انتقالی بعرد دیگر توجه یعنی (.14

 به بیان دیگر ؛از یک موضرروع به موضرروع دیگر مربوط اسررت

 زارا  توانرایی انتقال توجهکودک  ،هم خوردن توجرهبردون بر

توجه  به طور خلالررره. داشرررته باشرررد 2 م رک به 7 م رک

ه جازاپذیری روانی است که به کودک ظرفیت انعطافانتقالی، 

3. Van Zomeren and Brouwer 

4. Attentional shifting 
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ه و بین تکالیفی ک جا کرده دهد تا مرکز توجه خود را جابهمی

 (.71-78) کندالزامات شناختی متفاوتی دارند، حرکت 

 ندفرایدر  یدتوجره دارای ابعراد مختلفی اسرررت کره با پس

فتن گرنادیدهد پرداخته شرررود، زیرا تمرام این ابعایرادگیری بره 

 یادگیری خواهد فراینداختلال در به  عاد منجرهریرک از این اب

یادگیری اولیه، زمینه مناسبی برای کسب تجارب  علاوهبهشرد. 

های زندگی و چه در نخسررتین سررالو آن اسررتبعدی کودکان 

 زآسانی اشود، پایدارتر است و بهآموخته می خردسرالیدوران 

، کودکان خردسالیدر دوران دیگر سویی از. (13) رودبین نمی

کرره برای آنرران  شرررونرردمتنوعی مواجرره میهررای بررا موقعیررت

. دهستنتوجه  مهاراین زمان آنان نیازمند در ؛کننده اسرتخسرته

در مشررررارکررت ریزی و توانررایی برنررامرره بررایرردکودکرران پس 

ای که تقاضررراهو هنگامیرا داشرررته باشرررند های پیچیده فعالیت

 ا دهندارتقتوجه خود را  شودم یط بیرون از کودک بیشتر می

(75.) 

که موجب  خردسررال در کودکانیکی از مشررکلات عمده 

(. 20، 19، 2) فقدان توجه اسررت ،شررودکاهش کارایی آنان می

این  ،در ابعرراد توجرره دارای اختلررال برراشررررد کرودک اگرر

ری یررادگی فقرردان کننرردهیبینتوانررد پیشمی ورینررارسررراکنش

در یرادگیری مطرالب بره طور ی کره کودک  کودک براشرررد

کردن، بدون توجه(. 22، 21) شد خواهدگوناگون دچار مشک  

وجه تبنابراین  ،یابدای به مغز راه نمیگونه اطلاعات و دادههیچ

به موضررروعی معطوف و یا  توان به طور ارادی و با اختیاررا می

 و کرد، اما نه به این سادگی که همه چیز در اختیاراز آن سرلب

وجه کردن برای حفظ تتلاشنتیجه این که گیرد. قرار مهرار فرد

علاقمندی به آن، مانند روی موضوعی خاص به عوام  بسیاری 

ی و مدیریت توجه بسرررتگ ،انگیزش، تمرین برای حفظ تمرکز

 (.23) دارد

ی شرناختی است و به پردازش فرایندکه توجه یی جا آن از

های مهارتآموزش در میران شرررود پس اطلراعرات مربوط می

هررای شرررنرراختی دارای کودکرران، آموزش مهررارت بررهمختلف 

های برنامه ت ول شناختی با مهارت زیرا ؛اهمیت بسریاری است

 شود و با مفاهیم اللی ح  مسئله وز میاتشرافی نخستین، آغکا

ازسرررویی دیگر یابد. ادراکی ادامره می -هرای حرکتیمهرارت

کودک را  ها از آسررران به دشررروار بوده وترتیب ت ولی هدف

 در همینکند. آمیز بره دبسرررتران آماده مییرتورود موفقبرای 

راسرررتا جهت ارتقا ابعاد توجه که به ت ول شرررناختی کودکان 

شررناختی دانشگاه هایبرنامه آموزشری مهارت رسراند یاری می

ر بکه  مورد اسرررتفاده قرار دادتوان میرا  یوترا با هنجار ایرانی

 تاکید خردسرررالای شرررناختی کودکان بهنجار همهارت ءارتقا

 .(24)دارد 

توجه بر  ابعاد( در ت قیقات خود نشررران داد که 25) گری

، موثر اسررت. در همین راسررتا خردسررال ودکانبهبود عملکرد ک

زمانی که  در مطالعه خود دریافتند (21) و همکاران اریکسررون

، نندک انتخابی پایدار پشرررتیبانیاز توجه  و انگیزه درونی عوام 

اک کارب. اداتفاق خواهدافتتر با یادگیری بیشتر دقت رفتاری بالا

که  ند( نیز اذعان داشت27) و همکاران ( و استیونس26) و کری

این  توان با مداخلات مختلفپذیر بوده و میسررتانه توجه تغییرآ

ا همسرررو برر بره نفع ابعرراد مختلف توجره تغییر داد.آسرررترانره را 

نیز به  (23 و 28)، مطالعات دیگری نیز ذکر شررده هایپژوهش

ه ک ندپرداخت های شررناختیبررسرری اثربخشرری آموزش مهارت

نترای  حرالررر  حراکی از افزایش توان توجره بعرد از دریافت 

وهش نریمانی و حال پژدرعین .ندهرای شرررنراختی بودآموزش

 د که مداخله شرررناختی می تواند بر( نیز نشررران دا30همکاران )

اسرررت که درحرالیاین شرررود. بهبود و ارتقرا توجره موثر واقع

های مهارت و اسررتفاده از بسررته مداخلات زودهنگام شررناختی

توانرد موجب بهبود ابعاد توجه در می یرک سرررواز شرررنراختی

از سررویی  وشررده ی پیش از دبسررتان و دوره کودکان خردسررال

 (.31) شود مدرسهپیشرفت ت صیلی در دوران  دیگر موجب

تکررالیف از مطررالعرات دیگر انجررام شرررده دربرراره آموزش 

(، 21های اریکسررون و همکاران )توان به پژوهششررناختی می

( 10(، کاویان پور و همکاران )9بهروز سررچشمه و همکاران )

با توجه به ( اشررراره کرد. با این حال 72ایزبر  و همکراران ) و 

مطرالعه و  انجرام یترد یرادگیری،لره توجره در فرائاهمیرت مسررر
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وجه ت اسرررت زیرادر این زمینه ضرررروری  ترهای دقیقژوهشپ

در این زمینه کودک را اولین مرحله یادگیری است و نارسایی 

ادگیری یشناختی و  هاینشبا مشکلات اساسی در زمینه سایر ک

دیگر توجرره در  سرررویی و از (29کنررد )روبرو میت صررریلی 

 نقش دارد و عملکردو اجتماعی  ،های حرکتی، شررناختیفرایند

وجه ؛ بنابراین تهای عصربی توجه وابسرته استه راهحافظه هم ب

یرگذار أثکلید اطلاعاتی حافظه است و روی عملکرد شناختی ت

 (.32)تاس
نی نظری و مطررالعررات لرررورت گرفترره مبررا برراسرررراس

م جمله راهبردهای مه گفت که برنامه ت ول شناختی ازتوانمی

با  رود.و انتخابی به شرررمار می ،در انواع توجره پرایدار، انتقالی

هنگررام در آموزش مررداخلرره زود اهمیررت فزاینرردهتوجرره برره 

، زمینه این در اندک و وجود پژوهش شرررنراختیهرایمهرارت

یا آدهی به این مسررئله اسررت که حاضررر به دنبال پاسررخ پژوهش

 2دکان بر ابعاد توجه کو دانشگاه یوتا شناختی - بسته آموزشی

 ؟گذار استتاثیر ایران سال 8تا 

 روش
این پژوهش  :کننردگرانطرح پژوهش و شرررکرتالف( 

 گواهآزمون با گروه پس - آزمونآزمایشررری از نوع پیشنیمه

 ،پرایدار در این طرح متغیر وابسرررتره یعنی انواع توجرهاسرررت. 

های ا آزمونب مستق بعد از اجرای متغیر قب  و و انتقالی ،انتخابی

ی( انتخاب)توجه  )حفظ توجه(، آزمون اسررترو پایدار عملکرد 

 گیری شرد. هر سهاندازه )توجه انتقالی( و آزمون ویسرکانسرین

ها از شرکت مونآزمون به شرک  نرم افزار اجرا شردند. این آز

شررناختی سررینا تهیه و سررپس به وسرریله افزارهای روانتولید نرم

 تمامیآماری این پژوهش، شررام  جامعه. شرردروانشررناس اجرا 

در سال  شرهرستان بابلسر هایمهدکودک سرال 8تا  2کودکان 

 دربه شررریوه  کودک یرک مهرداز میران مهردهرای. بود 7338

که شرایط لازم  کودک 22 تعداد شد و سپسانتخاب  دسترس

هیجانی در مورد آنان گزارش  را دارا بوده و مشکلات رفتاری و

                                                           
1. Continuous Performance Test (CPT) 

2. Rozvold 

به لررورت تصررادفی در دو گروه و  انتخاب شرردندبود،  نشررده

کودک در گروه آزمایش  72. شدند دهیجایگواه آزمایش و 

ر روی شناختی دانشگاه یوتا ب  - آموزشریتند که بسرتهگرفقرار

کودک دیگر در گروه گواه قرار گرفتند  72و  شررردآنان اجرا 

 که هیچ آموزشی را دریافت نکردند.

 :ابزار پژوهشب( 

در سرررال  مررداوم،آزمون عملکرد : 7آزمون عملکرد مررداوم. 7 

مقبولیت یه شد و به سرعت ههمکاران تو 2توسط رازولد 7389

ار مغزی به ک برای سررنجش ضررایعهابتدا ون زمعام یافت. این آ

گهداری نبه تدری  کاربرد آن گسترش یافت و  شد ولی گرفته

را  توجرره، مراقبررت و گوش برره زنرر  بودن و توجرره متمرکز

آزمون واحد  کی مداومقیقت آزمون عملکرد ح. در سنجدمی

ا اهداف درمانی یآن برای  های مختلفی ازو تاکنون فرم نیسررت

های این آزمون، آزمودنی است. در تمام فرم پژوهشی تهیه شده

 براید برای مدتی توجه خود را به یک مجموعه م رک نسررربتاً

)در این آزمون فقط م رک دیداری  ساده دیداری یا شنیداری

هدف، با  شرررود( جلب کند و در هنگام ظهور م رکارائه می

در دهد. در این آزمون  د را ارائهفشرررار یک کلید، پاسرررخ خو

آن م رک  درلررد 28شررود که م رک ارائه می 788 مجموع

رکی که آزمودنی باید به آن پاسرررخ دهد( اسرررت.  )م هدف

بین دو  هزارم ثانیه و فالرررله 288هر م رک  مردت زمان ارائه

 .(33) استدرلد  57این آزمون  رواییثانیه اسرت.  7م رک 

های متناسررب با سن وجود زمون در نسرخهاین آکه جاییاز آن

کودکان در سرررن  کهی ایندر این پژوهش بره واسرررطه دارد؛

 .مدرسه قرار نداشتند از شک  به جای عدد استفاده شد

آزمون  : 3ویسرررکانسرررین هایبنردی کرارتآزمون دسرررتره. 2

رانت و گکارت( توسط  92) ویسکانسین هایبندی کارتدسته

ایجراد شرررده اسرررت. در این آزمون به  7325در سرررال  2گبر

ها روی آن شود که برکارت ارائه می 92آزمودنی دسته ای از 

ر علاوه و دایره د هیک الی چهار نماد به لورت مثلث، ستاره، ب

3. Wisconsin card sorting test (WCST) 

4. Grant & Berg 
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چهرار رنر  قرمز، سررربز، زرد و آبی وجود دارد. البته هیچ دو 

یک مثلث قرمز، دو  کارتی مشررابه نیسررت. چهار کارت شررام 

علراوه زرد و چهار دایره آبی به عنوان هسرررتراره سررربز، سررره بر

آزمودنی این است که  رود. وظیفههای اللی به کار میکارت

براسراس الرلی که بر چهار کارت اللی حاکم است نسبت به 

کند. های اللی اقدامها در زیر کارتگذاری سایر کارتجای

ازخورد درست یا نادرست دریافت بعد از هر پاسخ، آزمودنی ب

شررود که جایگزینی او درسررت واقع به او گفته می . درکندمی

کارت الررلی به ترتیب  2اسررت یا غلط. الگوی مورد نظر برای 

 این زا شود. بعدرن ، شرک  و تعداد است که دوبار تکرار می

که آزمودنی به تعداد کافی پاسررخ لرر یح متوالی داد، الگوی 

کنررد کرره البتره آزمودنی از تغییر الگو آگرراه تغییر میمورد نظر 

 ود باید آن را کشف کند. دو شاخص اللی موردخشود و نمی

مده آدستهتعداد طبقات ب "دهنده عملکرد آزمودنینظر نشران

ضرررریب پایایی این اسرررت.  "جاماندگیو تعرداد خطراهای در

 درلرررد گزارش 58ایی در نمونه ایرانی با روش بازآزم آزمون

 (.34شده است )

 7338در سال آزمون استرو  ساده  ساده: 7آزمون اسرترو . 3

گیری توجه انتخابی و به منظور اندازه 2توسررط ریدلی اسررترو 

پذیری شرناختی از طریق پردازش دیداری، ساخته شد. انعطاف

های بالینی متعدد، های مختلف در گروهاین آزمون در پژوهش

بررازداری پرراسرررخ، توجرره انتخررابی، گیری توانررایی برای انرردازه

اده پذیری شررناختی مورد اسررتفتغییرپذیری شررناختی و انعطاف

 های مختلفاسرررترو  به زبان قرار گرفته اسرررت. آزمون اولیه

چینی، آلمانی، سروئدی و فارسری ترجمه شرده اسررت و توسط 

های پژوهشرگران مختلف با تغییراتی در آزمون الررلی به شیوه

گذاری شرررده اسرررت. آزمون از دو مرحله مختلف اجرا و نمره

تشررکی  شررده اسررت: مرحله مقدماتی و مرحله آزمایشرری. در 

شررود تا با فشررار دکمه مرحله مقدماتی از آزمودنی خواسررته می

 هددبیند، پاسررخ ای که روی لررف ه نمایش میمنطبق با دایره

)دایره در چهررار رنرر  قرمز، آبی، زرد و سررربز نشرررران داده 

                                                           
1. Stroop test 

و  هان دو مرحله، تنها تمرین و شناخت رن شود(. هدف ایمی

ثیری ندارد. با هر پاسرررخ نتیجه نهایی تأ جای کلید اسرررت و در

ی لرررف ه نمایش ارائه ودرسرررت یا نادرسرررتی ر زبازخوردی ا

ای که در بر اسرراس شرریوه حله آزمایشرری دقیقاًرشررود. در ممی

د. هدف این شواست عم  می شده ح دادهیمرحله الرلی توضر

پاسررخ و جای کلیدها در  تنها تمرین و آشررنایی با شرریوهمرحله 

هر پاسخ  با و ثیری نداردأنهایی ت لف ه کلید است و در نتیجه

بازخوردی از درسررتی یا نادرسررتی پاسررخ روی لررف ه نمایش 

 25در مرحله سوم که اجرای آزمون است، تعداد شود. ارائه می

شود ده میکلمه رنگی ناهمخوان دا 25کلمه رنگی همخوان و 

ف شررود. تکلیمی داده شررانن یکه به لررورت تصررادفی و متوال

. کند اسررت تنها رن  ظاهری کارت را مشررخص آزمودنی این

ذیری پنعطافکلمه، ا- م ققان بر این باورند که تکلیف رن 

کند. زمان ارائه هر گیری میذهنی و برازداری پاسرررخ را اندازه

ائه دو بین ار ثانیه و فالله دوم رک بر روی لرف ه نمایشگر 

هزارم ثررانیرره اسرررت. اعتبررار این آزمون از طریق  588م رک 

 .(35) گزارش شده است 37/8تا 58/8بازآزمایی بین 

ای)بسررته آموزش مرارت شررناختی ج( برنرامره مرداخله

های جدول ت ول مهارتدانشررگراه یوترا با هنجار ایرانی(: 

تا ت ت عنوان نظام توسط دانشگاه یو 7332شرناختی، در سرال 

 آن نیز ازاسررت. پیش  شررده منتشرررنظارت و برنامه آموزشرری، 

هنگرام بره مدت پانزده سرررال مورد عنوان ابزار مرداخلره زودبره

اسرررت. این جردول حالررر  اظهارنظر  گرفتره اسرررتفراده قرار

ر سرررنین زمینه آموزش کودکان د متخصرررصررران و مربیان در

های گوناگون سود م یطآن در توان ازخردسرالی اسرت و می

هایی را که کودکان در سن جست. این بسته آموزشی، مهارت

کردن، تشررخیص نام خود در میان سررالگی در زمینه جور 8تا  2

م اشررده و نن نمادهای الررلی، یافتن اشرریا مخفیها، جورکردنام

گیری اشررریا، کاربرد اشررریا، هرا، ترتیرب قراربردن اسرررامی آن

شرریا، تشررخیص سرررعت حرکت، یکی اتشررخیص دوری و نزد

ها، تشرخیص جهات راست و چ  و ترسیم کردن عبارتکام 

2. Ridley Stroop 
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روش اجرای برنامه  7در جدول  (.24) شودآدمک را شام  می

 است. شدهارائه شناختی دانشگاه یوتا  -آموزشی
 

 جلسات آموزشی :1جدول   

 21تا  11جلسات  11تا  1جلسات 

 های گذشتهجلسه یازدهم: ارزیابی کودکان و مرور تمرین ایقطعه 8کردن پازل کام  :جلسه اول

یافتن اشکال متفاوت در تکالیف ارائه شده )ارائه شش جفت کارت  :جلسه دوم

 تصویر(

جلسه دوازدهم:کودک تصویر آدمک را با اجزا بیشتری کام  کند. کودک بدون 

 دریافت کمک تصویر آدمک را ترسیم کند.

 ها را رن  کند )ارائه هشت جفت الگو(جلسه سیزدهم: کودک طبق الگو شک  ر(جفت کارت تصویسوم: تشخیص قسمت حذف شده تصویر )ارائه پن  جلسه

 تصویر را کنار هم قراردهد. 3جلسه چهاردهم: برای بیان داستان  دادن  قسمت حذف شده تصویرجلسه چهارم: ارائه تصویر به کودک و نشان

پنجم: یافتن اشکال مشابه در هر ردیف از تکالیف ارائه شده )ارائه هشت جلسه 

 جفت کارت تصویر(

های سمت چ  است را های سمت راستی را که مانند شک جلسه پانزدهم: کودک شک 

 کام  کند )دو مجموعه کارت(.

ها توسط کودک )ارائه دوازده کارت جلسه ششم: ارائه تصویر آشنا و گفتن نام آن

 تصویر(

های جدا و کوچک را با توجه به الگوی داده شده کام  جلسه شانزدهم: کودک شک 

 کند.

جلسه هفتم:ارائه تصویر و سپس جورکردن آن با کاربردش توسط کودک )ارائه 

 دوازده کارت تصویر(
 های بزرگ را با توجه به الگوی داده شده کام  کند.جلسه هفدهم: کودک شک 

های شبیه به نمونه ارائه شده توسط کودک )ارائه هشت ن شک جلسه هشتم: یافت

 جفت کارت تصویر(

نظر ها را طبق الگوی داده شده به هم ول  کند تا شک  موردجلسه هجدهم: کودک نقطه

 درست شود.

کند را نشان دهد )ارائه تر حرکت میجلسه نهم: کودک اشیائی را که سریع

 دوازده کارت تصویر(.

م: کودک مانند نمونه در هر ردیف تکلیف را ادامه داد )ارائه دو تمرین جلسه نوزده

 مجزا(.

 آزمونجلسه بیستم: ارزیابی و اجرای پس جلسه دهم: توالی و پیگیری مانند نمونه )ارائه هشت جفت کارت تصویر(

 

جهرت انجام پژوهش بعد از گرفتن مجوزهای  :د( روش اجرا

رضایت کتبی آنها جهت  نمونه انتخاب و موافقت ولازم، افراد 

به منظور رعایت طلبانه در پژوهش اخذ شرررد. مشرررارکرت داو

ای با اولیا و کودکان، آنان را نکات اخلاقی پژوهش، طی جلسه

د کرره و تصرررریح شررر ،طرح مطلعاین اجرای  چرگونگیاز 

کنندگان این حق و اختیار را دارند که در هر مرحله از شرررکت

اسررراس میر  و اختیرار کرامر  بره همکاری خود با  برپژوهش 

های عملکرد )آزمون آزمونپیش پژوهشگر خاتمه دهند. سپس

 مدت آن به از اجرا شررد. پس ، اسررترو ، ویسررکانسررین(پایدار

 گردانشگاه یوتا توسط پژوهش شناختی -بسته آموزشی یک ماه

 –متوالی بسررته آموزشرری جلسرره 28در  پژوهشررگر. شررداجرا 

های لازم را ارائه ه و به کودکان آموزشکردرا اجرا شرررناختی 

های آزمون )آزموناز اجرای بسررته آموزشرری، پس بعد .کردند

ا اجراز هر دو گروه عملکرد پایدار، اسررترو ، ویسررکانسررین( 

  ت لیدست آمده با استفاده از روش ههای بداده در پایان شرد.

 ت لی  قرار گرفت.مورد تجزیه و متغیره چند کوواریانس

 هایافته
ن آزموآزمون و پساسرررتاندارد نمرات پیشمیانگین و ان راف 

ارائه  2در جدول  گروه آزمایش و گواه متغیرهای پژوهش دو

 -جدول نتای  آزمون کالموگروفاین است. همچنین در  شده

 هادر گروه متغیرها برای بررسرری نرمال بودن توزیع  اسررمیرنف

آزمون  Zاین جدول آماره نتای   به توجه با است. گزارش شده

تمامی متغیرها معنی دار نیسررت اسررمیرنف برای  -کالموگروف

 ست.ااین متغیرها نرمال  توزیع نتیجه گرفتتوان میبنابراین 
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 موقعیت آزمونهای توصیفی ابعاد توجه )پایدار، انتقالی و انتخابی( به تفکیک گروه و شاخص :2جدول 

P K-S  Z متغیر وضعیت گروه میانگین انحراف استاندارد 

 آزمایش 85/738 15/5 577/8 935/8
  آزمونپیش

 

 توجه پایدار

 گواه 28/738 13/1 833/8 599/8

 آزمایش 99/731 3/5 388/8 332/8
 آزمونپس

 گواه 18/738 33/9 591/8 835/8

 آزمایش 37/31 32/7 575/8 933/8
  آزمونپیش

 

 توجه انتقالی

 گواه 79/28 87/2 921/8 135/8

 آزمایش 18/27 1/2 315/8 212/8
 آزمونپس

 گواه 88/28 37/2 333/8 358/8

 آزمایش 79/88 27/22 523/8 977/8
  آزمونپیش

 

 توجه انتخابی

 گواه 99/28 39/73 897/8 138/8

 آزمایش 18/91 58/79 388/8 812/8
 آزمونپس

 گواه 88/22 31/75 121/8 938/8

 

و آزمون گروه آزمررایش در پیش توجرره پررایرردارمریررانرگین 

است و میانگین  99/731 و 85/738 آزمون به ترتیب برابر باپس

 28/738 به ترتیب برابر با گواهگروه آزمون آزمون و پسپیش

آزمررایش در ی گروه اسرررت. میررانگین توجرره انتقررال 18/738و 

و  18/27و  37/31آزمون بره ترتیرب برابر با آزمون و پسپیش

آزمون گروه گواه برره ترتیررب برابر آزمون و پسمیررانگین پیش

ی گروه آزمایش . میانگین توجه انتخاباسررت 88/28 و 79/28با

 18/91 و 79/88بره ترتیب برابر با  آزمونآزمون و پسدر پیش

ر آزمون گروه گواه به ترتیب برابآزمون و پسو میرانگین پیش

دهد که نشررران می 2نترای  جردول اسرررت.  88/22و 99/28برا 

ها وهگرنف برای تمامی متغیرها در یراسم -کالموگرف Zآماره

بنرابراین توزیع متغیرهرا در گروه آزمایش و  ،دار نیسرررتمعنی

یید أت >P 88/8 و فرض لرررفر در سرررطح گواه نرمال اسرررت

هرا از آزمون ت لیر  کواریررانس داده. جهرت ت لیر  شرررودمی

مون بررسرری همگنی شرریب نتای  آز .ه شرردمتغیری اسررتفادچند

هرای توجه در دو مؤلفرهآزمون آزمون و پسرگرسررریون پیش

 دونشران داد که شریب رگرسیون در هر گواهگروه آزمایش و 

از بررسرری پیش پس .(P< , 29/3=F 88/8)گروه برابر اسررت 

کوواریانس چندمتغیری، نتای  آزمون نشررران های ت لی  فرض

داری وجود و گروه در ابعراد توجره تفاوت معنیداد کره بین د

. (P ،383/2=F ،898/8=Wilk's Lambda<87/8)دارد 

در کدام یک از  کره گروه آزمرایش و گواهبرای بررسررری این

لی  نتای  ت  3ابعراد توجره برا یکدیگر تفاوت دارند در جدول 

 است.متغیری گزارش شدهواریانس تک

 در ابعاد توجه  گواهمتغیری تفاوت گروه آزمایش و تک: نتایج تحلیل واریانس 3جدول

 سطح معنی داری F خطای استاندارد تفاوت میانگین میانگین گروه توجه
 

Eta 

 پایدار
 آزمایش

 گواه

21/731 

92/738 
93/9 1/259 82/78 899/8 52/8 

 انتقالی
 آزمایش

 گواه

18/27 

88/28 
1/7 2/592 95/75 827/8* 38/8 

 انتخابی
 آزمایش

 گواه

87/92 

12/21 
11/72 72/787 29/3 882/8* 92/8 
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( 95/75) انتقالیبرای توجه  F آماره 3برا توجره به جدول 

معنی  87/8( در سرررطح 29/3توجه انتخابی )و  88/8در سرررطح 

ا در این هها نشانگر آن هستند که بین گروهاین یافته. اسرت دار

 ا درهرد. نتای  بررسی میانگینداری وجود داابعاد تفاوت معنی

دهد که میانگین گروه آزمایش در توجه جدول فوق نشرران می

میانگین بیشرررتر از  (87/92) و توجره انتخابی( 18/27انتقرالی )

( و 88/28میررانگین )ترتیررب بررا هررا بررهمؤلفررهدر این  گواهگروه 

دهند که نشرران می 3های جدول . همچنین یافتهاسررت( 12/21)

ی داردر توجره پرایدار تفاوت معنیگواه بین گروه آزمرایش و 

توان گفت که بسرررته میها این یافتهتوجره بره وجود نردارد. برا

قالی و جه انتشناختی دانشگاه یوتا موجب افزایش تو -آموزشی

ایدار ثیری بر توجه پأد اما تشومی خردسالانتخابی در کودکان 

دهد که نشررران می 3 آنران ندارد. همچنین اندازه اثر در جدول

 92رلرررد از تغییرات توجه انتقالی و د 38عضرررویت گروهی 

 کند.رلد از توجه انتخابی را تبیین مید

 گیریبحث و نتیجه
 هایبسرررته آموزشررری مهارتمطالعه تأثیر این پژوهش با هدف 

و انتخابی  ،شررناختی دانشررگاه یوتا بر ابعاد توجه پایدار، انتقالی

 مده،دست آه توجه به نتای  ب. باشد ر کودکان خردسال انجامد

بسته آموزشی توانسته است بر ابعاد توجه انتخابی و انتقالی  این

( 21نتای  با پژوهش اریکسون و همکاران ) این موثر واقع شود.

 مورد ارزیابی و آموزش کستانی راخردسال کود 22که در آن 

خردسالان با میانگین سنی این م ققان . استقرار دادند، همسو 

پن  سال را مورد آموزش تکالیف شناختی جهت افزایش توجه 

تکالیف ها و ه این نتیجره رسررریردنرد کره آموزشو بره قرار داد

تواند در افزایش توجه در دوران بالاتر ت صرریلی، شررناختی می

برنامه  توان گفت که م تواید. در تبیین این یافته میموثر باشرر

شررناختی دانشررگاه یوتا ابزاری اسررت که معلمان و  –آموزشرری 

نظور پیشرفت کودک، کردن آموزش به موالدین را در انفرادی

م توای برنامه با توجه به میزان ناتوانی کودک کند؛ یراری می

دین آماده معلمان و وال و زمینره فرهنگی و فلسرررفه آموزشررری

از  شده و به لرورت ت ولی تنظیمشرود؛  و همچنین برنامه می

 8ها را از تولد تا هرایی کره کودکان به طور طبیعی آنمهرارت

ز های ت ولی ا. مهارتکنداسررتفاده می گیرند،سررالگی فرا می

 مورد بررسرریکه  اسررت منابع علمی انتخاب شررده طریق مطالعه

م های رفتاری تنظیت هدفلررور متخصررصرران قرار گرفته و به

 (.24است ) شده

ی که آموزش شرررناخت این یافته این پژوهش مبنی بر اولین

منجر به بهبود توجه انتخابی در خردسرالان شده است؛ همسو با 

( 9) و همکاران آمده از پژوهش بهروز سرچشمهدسته نتای  ب

 را مورد نارسرررایی توجهاسرررت. وی کودکران مبتلرا به اختلال 

 آموزش پژوهش نشان دادنتای  حال  از  که بررسری قرار داد

شرناختی سبب بهبود توجه و حافظه فعال در این کودکان شده 

( 10) و همکاران پور کاویاناین نتای  پژوهش  بر اسررت. علاوه

های شررناختی بر افزایش تعداد پاسررخثیر آموزشنیز حاکی از تأ

یجه بهبود توجه انتخابی در درسرت در آزمون استرو  و در نت

که ت قیقات سهم زیادی را در حالی کودکان خردسرال اسرت.

اند ایزب  و همکاران به ژنتیک در حوزه توجه اختصررراص داده

نقش یادگیری و خردسال،  727( با انجام پژوهشری برروی 72)

آنان  .کردندعوام  م یطی را در افزایش توجه انتخابی بررسی 

توجه  توانارائره تکالیف شرررناختی متعدد میدریرافتنرد کره برا 

دمدتی ثیر بلنتواند تأها میداده و این آموزش انتخابی را افزایش

ه که در تبیین این یافت گذارد.شرررناختی کودک باقی نظام را در

شرناختی دانشررگاه یوتا بر توجه انتخابی موثر  –بسرته آموزشرری 

طوح ای سررتوان گفت که توجه انتخابی برمیواقع شررده اسررت 

 زا وبالاتر شرررناخت لازم و حیاتی اسرررت. اگر چه عوام  درون

 دهنرد، ارزیابیثیر قرار میزا، توجره انتخرابی را ت رت ترأبرون

 مؤثرنررد،ای کرره این عوامرر  بر عملکرد و یررادگیری درجرره

بنابراین توجه اولین گام پردازش اطلاعات  ؛برانگیز استچالش

  یطی برایز اطلاعات مو بره معنی توانرایی انتخراب بخشررری ا

اسرراس آن تمرکز و آگاهی شررک   پردازش بعدی اسررت که بر

 (.14گیرد )می
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ی آموزش شرررناختحاکی از تأثیر  دومین یافته این پژوهش

دانشرررگراه یوترا بر بهبود توجره انتقالی در گروه مورد پژوهش 

( و 16) و همکاران دست آمده ایگستیه است. همسو با نتای  ب

( دریرافتنرد کره در کودکان بهنجار، 17)و همکراران دیرامونرد 

هرای فردی در میزان توجره با نتای  ت ولی مهمی مانند تفراوت

های اولیه کودکی و آمادگی برای رفتن به مدرسه در طی سال

 ،های اولیه با بزرگسررالیعملکرد شررناختی و اجتماعی در سررال

ر د دهنده نقش و اهمیت توجه انتقالیمرتبط اسرررت که نشررران

اسررت  یفرایندزندگی افراد اسررت. به همین دلی  انتقال توجه، 

ال ای دیگر، برای مثای ادراکی به طبقهکه در آن توجه از طبقه

ن توا(. در تبیین این یافته می36شررود )شررک  به عدد، منتق  می

گفرت کره از منظر توجره انتقالی براسررراس دیدگاه شرررناختی، 

ه اسررت، فعال وابسررت به حافظهدر تکالیف توجه انتقالی کارایی 

چرا کره نیرازمند آن اسرررت که افراد به طور پیوسرررته اطلاعات 

های تکمی  شده را مادامی که در حال پردازش مربوط به طبقه

 های جدید هسرررتند، حفظ و اسرررتفاده کننداطلاعات در کارت

که بسرته آموزشری شرناختی مورد استفاده در جایی آن(. از37)

لیف مختلف بوده و نیررازمنررد پردازش پژوهش، شررررامرر  تکررا

قانونی به  یف دیگر وکلختی و انتقال توجه از تکلیفی به تشرررنا

ت به توجه انتقالی نسب ءموجب ارتقا قانون دیگر است در نتیجه

 قب  از دریافت آموزش شده است.

های آموزش مداخلات شرررناختی و بسرررته به طور خلالررره

 مهارت ءد و ارتقاشومیشناختی  ی موجب ارتقا مهارتشرناخت

، 38) شودشرناختی نیز موجب بهبود عملکرد در ابعاد توجه می

 و (، مک کلوسکی73و همکاران ) فلچر  در همین ارتباط(. 38

نیز نشرران دادند که ( 22) همکاران و و اپسرری (28) همکاران

 در دوران پیش اجرایی و توجههای نشتوانایی کودکان در ک

تواند توانمندی آنها را در خواندن و می و خردسالی دبسرتان از

ابراین بن ؛ندبینی کشهای بعد به خوبی پیریاضررریات در سرررال

سررایی نار اختلال مبتلا به های شررناختی حتی در کودکانمهارت

بر  (.28) تواند در اثر آموزش شرررناختی افزایش یابدوجره میت

ه کپیشنهاد می شود دست آمده در این پژوهش اسراس نتای  به

تر های آتی با حجم نمونه بیشررتری انجام شررود تا دقیقپژوهش

پیشنهاد  همچنین ها پی برد و نتای  را تعمیم داد.بتوان به تفاوت

شررود تا مطالعاتی درباره تأثیر این بسررته آموزشرری بر سررایر می

آموزان هررای اجرایی و حتی عملکرد ت صررریلی دانشکنش

به کارآمد بودن این  های مختلف لررورت گیرد. با توجهگروه

ا ت شرررودکاربسرررته پیشرررنهاد میای در سرررطح بهبرنامه مداخله

های آموزش شررناختی به لررورت خدمات آموزشرری و برنامه

شرررنراختی طراحی و در مهردهررای کودک و مردارس برره روان

آموزان ارائه شود تا بتوان از بروز مشکلات توجه در ابعاد دانش

 دبسرررتررانی وپیش در دورانهررا بی آنمختلف انتقررالی و انتخررا

 دبستانی پیشگیری کرد.

ست که با تق  اساین مقاله برگرفته از پژوهش م :تشکر و قدردانی

دک و رضررایت کام  والدین وهماهنگی مسررتقیم از مدیریت مهدک

 کارکنان مهدکودک آوای کودکانه زسرررت. در پایان اانجام شرررده ا

و والدین  و کودکان شرکت کننده 7338واقع در شهر بابلسر در سال 

تشرررکر و قدردانی کردنرد یراری پژوهش  کره مرا را در اجرایآنهرا 

 .شودمی

 مالی حمایت ت ت پژوهش این که این به توجه با منافع: تضرراد

 این پژوهش هاییافته همچنین و نبوده خالرری نهاد یا سررازمان

وجود هیچ گونه تعارض منافع  سررت،اشررده  ارائه شررفاف و دقیق

 ندارد.
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Abstract 

Background and Purpose: Attention is one of the essentials conditions of learning, and before 

starting the process of learning, the child must pay attention to the task. Therefore, present study 

was conducted to examine the effect of learning and cognition program of University of Utah on 

the (sustained, selective and shifting) dimensions of attention in young children. 

Method: It was a semi-experimental study of control group design. The study sample consisted of 

24 children in the 4-5 age range presenting the kindergartens of Babolsar in 2016, selected through 

convenience sampling based on entrance conditions of the research and randomly assigned to 

either the experimental or the control group. Wisconsin card sorting test (Grant and Berg, 1948), 

Stroop (Ridley Stroop, 1935), and continuous performance test (Rozvold, 1956) were performed 

on both groups simultaneously. Then, the experimental group underwent twenty 45-minute 

sessions of learning and cognition program of University of Utah, while the control group received 

no training. Finally, the posttest was performed for both groups.  

Results: Results of the multivariate analysis of covariance (MANCOVA) showed that there was 

a significant difference in the mean score of experimental and control group in selective and 

shifting attentions (p <0.05).  

Conclusion: Whereas attention and its dimensions are considered as one of the essential cognitive 

skills; therefore, based on the results of the present study, it can be concluded that learning and 

cognition program of University of Utah, considering the training of cognitive skills, can increase 

the ability of attention in young children. 

Keywords: Learning and cognition program of University of Utah, dimensions of attention, young 

children  
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