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Introduction: The attention system can be divided into alerting, orienting, and executive control 

networks. The validation of attention measurement tools is important in psychology. The present 

study aimed to investigate the psychometric properties of the Adult Attention Network test and 

Children Attention Network test. 

Methods: A total of 184 children (6-9 years old) and 184 adults (44-20 years old) were selected 

by multi-stage cluster random sampling method, and the attention network test was performed on 

them. Cronbach's alpha was used for validity analysis, independent t-test, Mann-Whitney U test, 

and one-way analysis of variance was used to compare groups. Analyzes were performed using 

SPSS-24 software.

Results: Findings showed that Cronbach's alpha coefficient for the test was the total attention 

network of adults (0.88), and its dimensions were alerting dimension (0.80), orientation dimension 

(0.79), and executive control dimension (0.84). Cronbach's alpha was also obtained for the whole 

children's test (0.82) and each of the subscales, including alerting (0.70), orienting (0.70), and ex-

ecutive control (0.76). There was no significant difference in the children's attention test scores in 

the three dimensions of alerting, orienting, and executive control between girls and boys and men 

and women. There is no significant difference between the children's attention network test scores 

in the dimension of orienting and executive control in different age groups. Nevertheless, there is 

a significant difference between different age groups in alerting and total attention network test.

Conclusion: The current study's findings concluded that the adult and child attention network test has 

acceptable validity and can be used as a tool in psychological research.
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Extended Abstract
Introduction
Attention is generally believed to be a feature of the 

whole brain, but Posner and Petersen 1990 showed the 

existence of three networks of attention: alerting, orient-

ing, and executive control in neural areas (14). Inspired 

by this theory, Fan et al 2002 developed a simple tool 

called Attention Network Test to measure adult attention 

network performance. Designed and implemented (13). 

Researchers have developed many experiments based on 
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the original ANT; such as in 2004, Rueda et al. Devel-

oped and performed a child version of the ANT to study 

the development of these networks in childhood (15). 

ANT is designed for fMRI studies that include all three 

attention networks and can be used to measure the per-

formance of attention networks. It is also simple enough 

that it can be used to obtain data on children, patients, 

and animals. This test can also be used to measure the 

effect of behavioral and pharmacological interventions in 

each of the networks (13). ANT in a variety of clinical 

studies, including Attention Deficit Hyperactivity Disor-

der (16), Schizophrenia (3), Alzheimer's disease (17), and 

other studies with autism, mild trauma, brain injury, and 

the effects of training are used (25). This test takes about 

half an hour to run (13). Regarding the numerous appli-

cations of attention network testing and its applicability 

in healthy human statistical populations, brain-injured 

patients, and monkeys, and the ability of both versions to 

measure all three attention networks in a short time, the 

researcher considers due to the lack of this tool in Iran. 

Examine its psychometric properties.

Methods
One hundred eighty-four adults (Men and women) be-

tween the ages of 20 and 44 and four groups of 46 chil-

dren (23 boys and 23 girls) between the ages of six, seven, 

eight and nine years participated in the experiment. All 

participants had normal or corrected vision conditions, 

and all participated in the experiment with their consent 

(adults) and the written consent of their parents.

Attention Network Test
The ANT was developed by Fan and collaborators in 

2002, being first described in the paper “Testing the Effi-

ciency and Independence of Attentional Networks.” The 

ANT is basically the combination of the flanker task and 

the spatial cueing task. The test requires participants to 

press a left or a right key according to the direction of a 

central arrow (target) presented above or below fixation. 

Targets are preceded by one of four cue conditions: no 

cue, double cue, center cue, or spatial cue. The critical 

flanker conditions are (1) congruent, (2) incongruent, 

and (3) neutral. The sequence of events in a typical trial 

is illustrated in Fig. 1. A session typically consists of a 

24-trial practice with feedback and three 96 trial experi-

mental blocks with no feedback and can be administered 

in about 20 min (13).

Child Attention Network Test

The child ANT was developed and introduced by Rue-

da et al. 2004. In this version, the arrows are replaced 

by yellow fish that could either be alone or in a group 

of five (like the arrows). The idea was the same as with 

the arrows; that is, there could be congruent, incongruent, 

or neutral fish. As with the original ANT, the cues are 

double, central, spatial, or no cue at all. The background 

has a blue-green color. The children are instructed that 

they are supposed to feed the central fish, pressing the 

key button corresponding to the direction in which the 

central fish was pointing. Feedback was also provided. 

Positive feedback consisted of fish blowing bubbles and a 

child’s voice exclaiming “Woohoo!”. Negative feedback 

consisted of a simple tone with no animation (15).

Procedure

Each participant completed the Attention Networks Test 

Via psychoPy software version 2020.2.4 on a personal 

computer with Windows   10 and a 14-inch monitor. Two 

participants completed the experimental session simulta-

neously, with the experimenter present  throughout the test. 

In data analysis, descriptive statistics and the Kuder-Rich-

ardson coefficient were used to examine internal consis-

tency, question-total correlation, and analysis of variance. 

Data analysis was performed using SPSS-24 software.
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Results
Before performing the relevant analyzes, the hypothesis 

of normality of the data was evaluated using the Kolmog-

orov-Smirnov test. The results showed that for the vari-

ables related to adults, the condition of data normality 

was not observed (P<0.05), but this assumption is val-

id for the variables related to children. Homogeneity of 

variances of the total score, alerting, orienting, and the 

Levin F test assessed executive control for children. The 

results showed that the condition of homogeneity of vari-

ances was observed.

Findings indicated that Cronbach's alpha coefficient for 

the test was the total attention network of adults (0.88), 

and its dimensions were alerting dimension (0.80), ori-

enting dimension (0.79), and executive control dimen-

sion (0.84). Cronbach's alpha was also obtained for the 

whole children's test (0.82) and each of the subscales, 

including alerting (0.70), orienting (0.70), and executive 

control (0.76).

To compare ANT scores in three dimensions of alerting, 

orienting, and executive control in men and women, con-

sidering that the data distribution was not normal, from 

the non-parametric Mann-Whitney U test and compare 

the ANT scores of children in the same dimensions in 

girls and boys of the test. An independent t-test was used 

with Bonferroni modulation. The results demonstrat-

ed that there was no significant difference between the 

scores of the total attention network, alerting, orienting, 

and executive control test in men and women (P>0.05). 

There was also no significant difference between the 

scores of boys and girls (P>0.05).

One-way analysis of variance was used to determine the 

difference between children's ANT scores and its three 

dimensions in different age groups.

The results revealed that there was no significant differ-

ence between the scores of the orienting and executive 

control dimension in different age groups (P>0.05), but 

there was a significant difference in the alerting dimen-

sion and the total test score between different age groups 

(P<0.05). The Scheffe test was used to compare the two 
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age groups regarding alertness and total test score. The 

Scheffe post hoc test results showed a significant differ-

ence between the age group of six6 years and nine years 

in the alerting dimension (P<0.05). There was a signifi-

cant difference in the total score of the test between the 

age groups of seven and nine years and the age group of 

eight and nine years (P<0.05).

Conclusion
This study aimed to investigate the psychometric prop-

erties of ANT in children and adults in Iran. The results 

indicated that the ANT of adults and children has good 

internal similarity. This finding is in line with the results 

of research (13, 21-23). The results also revealed that 

there was no significant difference between the scores of 

the total attention network test, alerting, orienting, and 

executive control in men and women. This finding was 

consistent with the results of previous studies (26-28). 

Gang at al. 2013 found that women had better attention 

orienting than men but did not differ in alert and execu-

tive control (25). The study's findings also did not con-

firm the difference between the scores of girls and boys 

in the three dimensions of the attention network, which 

the studies (29) confirm this study’s results. In addition to 

these findings, the results showed that there is no signif-

icant difference in the scores of the children's attention 

network test in the dimension of orienting and executive 

control in different age groups, but in the dimension of 

alerting and the total score of attention between different 

age groups. The current study’s findings are consistent 

with the previous research results (15, 32-35).

The findings of the present study indicated that the ANT 

of adults and children has acceptable validity, and re-

searchers can use it as a valid tool in psychological and 

clinical research. It is also suggested that this test be used 

at the school level to measure the effectiveness of de-

signed interventions.
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2. دانشیار گروه آموزشی علوم تربیتی آموزش  و پرورش کودکان استثنایی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ابزارهای  رواسازی  کرد.  تقسیم  اجرایی  کنترل  و  جهت گیری  هشدار،  شبکه های  به  می توان  را  توجه  سیستم  مقدمه: 

اندازه گیری توجه حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون شبکه توجه بزرگساالن 

و کودکان بود.

روش کار: شرکت کنندگان در مطالعه حاضر شامل 184 کودک )9-6( سال و 184 بزرگسال )44-20( سال بودند که با 

استفاده از روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و آزمون شبکه توجه را تکمیل کردند. برای تحلیل اعتبار از 

آلفای کرونباخ و برای مقایسه گروه ها از آزمون های تی مستقل، یومن ویتنی و تحلیل واریانس یک راهه به وسیله نرم افزار 

SPSS-24 استفاده شد. 

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که ضریب آلفای کرونباخ برای آزمون شبکه توجه کل بزرگساالن )0/88( و ابعاد آن 

یعنی بعد هشدار )0/80(، بعد جهت گیری )0/79( و بعد کنترل اجرایی )0/84( بود. همچنین آلفای کرونباخ برای کل 

اجرایی  از خرده مقیاس ها شامل هشدار )0/70(، جهت گیری )0/70( و کنترل  برای هر کدام  آزمون کودکان )0/82( و 

)0/76( به دست آمد. تفاوت معناداری در نمرات آزمون توجه کودکان در سه بعد هشدار، جهت یابی و کنترل اجرایی بین 

دختران و پسران و مردان و زنان مشاهده نشد. بین نمرات آزمون شبکه توجه کودکان در بعد جهت یابی و کنترل اجرایی 

در گروه های سنی مختلف تفاوت معنا داری وجود نداشت؛ اما در بعد هشدار و آزمون شبکه توجه کل بین گروه های سنی 

مختلف تفاوت معنا داری وجود داشت.

نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها می توان چنین عنوان کرد که آزمون شبکه توجه بزرگساالن و کودکان در جامعه 

ایرانی از اعتبار قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به  عنوان ابزاری در جهت اهداف تشخیصی، بالینی و پژوهشی 

استفاده کرد.
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اصالح نهایی: 1400/10/28                                     

پذیرش: 1400/11/05
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مقدمه
یکی از مهم ترین عملکردهای اساسی در مغز انسان، توجه است که اجزای 
آن پایه و اساس سایر فرایندهای شناختی است )1(. از آنجا که توجه 
در اختالالت زبان )2(، مطالعات بیماران اسکیزوفرني )3(، بیماری های 
یا  اتیسم  فعالی،  توجه/بیش  نارسایی  اختالل  مانند  کودک،  روانی 
افسردگی دوران  کودکی )4(، رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی انسان 
ارزیابی های  پزشکان  و  پژوهشگران  از  بسیاری  است،  مهم  بسیار   )5(

مختلف توجه را در ایران توسعه داده و معتبر کرده اند. به  عنوان  مثال، 
شهیم و همکاران )2007( نسخه مقیاس درجه بندی کانرز_فرم معلم را 
در ایران تائید کردند )6( شهاییان و همکاران )2007( فرم کوتاه مقیاس 
درجه بندی Conners ویژه والدین رابین نمونه های ایرانی تأیید کردند 
)7(. داوری آشتیانی و همکاران )2014( ویژگی های روان سنجی نسخه 
بزرگساالن  توجه/بیش فعالی  نارسایی  اختالل  ارزیابی  مقیاس  فارسی 
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و  )8(؛  کردند  بررسی  را  غربال گری_خودگزارشی(  )نسخه   Conners

 The Test of(( توجه  متغیرهای  آزمون   )2013( یعقوبی  و  کریمی 
Variables of Attention )T.O.V.A( را در ایران تأیید کردند )9(. 
 Integrated Visual and( آزمون عملکرد پیوسته بینایی و شنیداری
Auditory( نیز توسط پژوهشگران و پزشکان ایرانی استفاده می شود 

)10( که دارای ضریب اعتبار 0/53 تا 0/93 می باشد )11(. با این  حال، 
بررسی اعتبار و پایایی ابزاری دیگر از توجه عالوه بر موارد قبلی در بین 

نمونه های ایراني، کار ارزشمندی خواهد بود. 
به تازگی مطالعات عصب شناختی، توجه و سیستم های عصبی زیربنایی 
مبتالبه  بیماران  داده اند )12(. مطالعات روی  قرار  مورد مطالعه  را  آن 
پژوهش های  مغز،  تصویربرداری  روش های  توسعه  و  مغزی  آسیب 
آزمایش های  از  پژوهشگران  از  بسیاری  برد.  بعدی  مرحله  به  را  توجه 
کشف  برای  مغز  تصویربرداری  فناوری های  و  عصب روان شناختی 
این  کرده اند.  استفاده  توجه  به  مربوط  خاص  مسیرهای  و  ساختارها 
انتقال در ادبیات توجه، پژوهشگران را بر آن داشت تا بر اساس نتایج 
در   .)14  ،13( کنند  تدوین  را  توجهی  اقدامات  عصب روان شناختی 
میان اقدامات توجه با رویکرد عصب روان شناختی، آزمون شبکه توجه 
))Attention Network Test )ANT( مورد توجه قرار گرفته است. 
 Posner این آزمون بر اساس نظریه شبکه توجه پیشنهاد شده توسط
این نظریه، ساختارهای  بر اساس  یافت.  Petersen )1990( توسعه  و 
پردازش  سیستم های  سایر  از  مستقل  توجه  شبکه های  آناتومیکی 
 ،)Alerting( شناختی وجود دارد. این شبکه شامل ساختارهای هشدار
 )Executive control( اجرایی  کنترل  و   )Orienting( جهت گیری 
حین  در  بهینه  عملکرد  و  هوشیاری  حفظ  تولید،  بر  هشدار  است. 
مغز  ساقه  برانگیختگی  سیستم های  بر  و  می کند  تأکید  تکالیف  انجام 
)brain stem arousal systems( همراه با سیستم های نیمکره راست 
متمرکز  پایدار  هوشیاری  با  مرتبط   )right hemisphere systems(
است. شبکه جهت یابی بر توانایی اولویت بندی ورودی حسی با انتخاب 
 parietal( بر قشر جداری  متمرکز  دارد که  اشاره  مکان  یا  یک روش 
cortex( است. توجه اجرایی شامل حل تعارض و کنترل تصمیمگیری، 

پیشانی/ سینگوالت  قشر  که  است  عادی  پاسخ  مهار  و  تشخیص خطا 
 )midline frontal/anterior cingulate cortex( قدامی خط میانی

با این عملکرد مرتبط اند )14(. 
بعدها، Fan و همکاران ANT 2002 را با ترکیب تکلیف Flanker و 
تکلیف تشخیص سیگنال که شبکه های توجه را فعال می کند، توسعه 
دادند )Rueda .)13 و همکاران ANT 2004 را به یک نسخه سازگار 
با کودکان تبدیل کردند و آن را به  عنوان آزمون شبکه توجه کودکان 

کردند  نام گذاری   )Child Attention Network Test )CANT((
و  عصب روان شناختی  مطالعات  از  بسیاری  در  آزمایش ها  این   .)15(
مطالعات ژنتیکی مانند مطالعات fMRI و اندازه گیری تأثیر مداخالت 
نارسایی  اختالل  جمله  از  بالینی،  مطالعات   ،)12( دارویی  و  رفتاری 
توجه/بیش فعالی )16(، اسکیزوفرنی )3(، بیماری آلزایمر )17( و سایر 
مطالعات که در مورد اتیسم، ضربه خفیف آسیب مغزی و اثرات آموزش 
است )18( مورد استفاده قرار گرفته اند. بنابراین ادبیات توجه را گسترش 
داده است همچنین این آزمون به حدود نیم ساعت برای اجرا نیاز دارد 
که می توان اندازه گیری عملکرد هر یک از سه شبکه توجه را به دست 
آورد. در حالی  که تالش قبلی ما برای سنجش اثرات قبل و بعد از فرآیند 
درمان برای بیماران مبتال به آسیب سربسته، حدود 3 ساعت زمان نیاز 

داشت )13(.
و   ANT از  پژوهشگران  است  شده  انجام  ایران  در  که  مطالعاتی  در 
و همکاران )2020( یک  استفاده  کرده اند. هراتیان نژادی  نیز   CANT

ماشین هوشمند مبتنی بر مدل سازی شناختی را از طریق ANT طراحی 
کردند )19(. در این راستا، اسماعیلي و همکاران )1394( تأثیر بازی های 
تجزیه  و  مورد  را  دانش آموزان  توجه  شبکه  بر  توجه  آموزش  رایانه ای 
تحلیل قرار دادند )20(. اگرچه ANT در بسیاری از زمینه ها کاربرد دارد، 
اما در ایران به  اندازه سایر کشورها مورد استفاده قرار نگرفته است. عالوه 
بر این، CANT نیز در اغلب مطالعات مورد استفاده قرار نگرفته است 
یکی از دالیل استفاده کم از ANT و CANT این است که ویژگی های 
روان سنجی آن بررسی نشده است. در حالی  که ویژگی های روان سنجی 
پایایي  به  عنوان  مثال  تائید قرار گرفته است.  آن در سایر کشور مورد 
با 0/87 گزارش کردند )13(. برای  برابر  )Reliability( کل ANT را 
 ،)0/52( پایایی  کمترین  بازآزمایی  همبستگي  ضریب  با  هشدار  شبکه 
کنترل اجرایی مطمئن ترین اعتبار )0/77( و جهت گیری اعتبار متوسط 
)0/61( را گزارش کردند )13(. در مطالعه ای دیگر اعتبار 0/520، 0/458 
و 0/455 را برای هشدار، جهت گیری و کنترل اجرایی پیدا کردند )21(. 
و  کلی  واکنش  زمان  برای  اعتبار 0/77  نیز  و همکاران 2011   Hahn

برای آزمون هشدار، جهت گیری و کنترل اجرایی 0/23، 33/ 0 و 0/61 
را به دست آورند )Jeong .)22 2021 نتایج نشان داد قابلیت اطمینان 

شبکه های توجه در ANT کودک از ناکافي تا عالي بود )23(.
نظر  به  این که، مطالعه توجه برای ادغام رویکردهای شناختی با علوم 
 اعصاب مهم بوده است و با توجه به گستردگی کاربرد آزمون شبکه توجه 
و قابل  اجرا بودن آن در همه رده های سنی جامعه های آماری انسانی 
سالم، بیماران آسیب دیده مغزی و توانایی هر دو نسخه در اندازه گیری 
هر سه شبکه توجه در مدت  زمان کوتاه این پژوهش در پی پاسخ گویی به 
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این سوال اساسی است که آیا آزمون شبکه توجه در کودکان و بزرگساالن 
ایرانی نیز از ویژگی های روان سنجی مطلوبی برخوردار است یا خیر؟.

روش کار
طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه 
افراد  تمامی  و   9 تا   6 دختران  و  پسران  تمامی  پژوهش،  این  آماری 
سال  در  جاجرم  شهرستان  ساله   44 تا   20 سنی  دامنه  در  داوطلب 
1400-1399 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 
چند مرحله ای، تعداد 184 )92 دختر، 92 پسر( در دامنه سنی 6 تا 9 
انتخاب شدند. نمونه بزرگساالن )92 مرد و 92 زن( نیز با درج آگهی در 
خانه های سالمت شهرستان جاجرم دعوت به شرکت در مطالعه شدند. 
روش نمونه گیری به این صورت بود که ابتدا از بین مدارس دخترانه و 
پسرانه در دورة ابتدایی شهر جاجرم، به  تصادف دو مدرسه انتخاب شد. 
از هر مدرسه  بعد  بود در مرحله  مدارس یکی دخترانه و یکی پسرانه 
نفر   23( شده  ذکر  سنی  دامنه  در  تصادفی  صورت  به   دانش آموز   92
شش سال، 23 نفر هفت سال، 23 نفر هشت سال و 23 نفر نه سال( 
انتخاب شدند. مالک های ورود شامل بینایی طبیعی یا تصحیح شده به 
حالت عادی، انگشتان سالم و توانایی حرکت دادن آنها، نداشتن سابقه 
اختالالت روان پزشکی و مصرف دارو و برای کودکان رضایت نامه کتبی 
ادامه آزمون، بیماری  والدین بود و مالک های خروج عدم تمایل برای 
مختل کننده  داروی  مصرف  حاد(،  شرایط  سایر  و  )کرونا  حاد  پزشکی 
توجه، درگیر بودن در بحران های خاص )ازدواج، طالق، شکست عاطفی 

و مرگ عزیزان( بود.   

 Attention Network Test( بزرگساالن  توجه  شبکه  آزمون 
  )Adult

این آزمون در سال 2002 توسط Fan و همکاران طراحی  شده است، 
بر پایه ترکیب تکلیف سرنخ و تکلیف Flanker است. این آزمون سه 
واکنش  زمان  با  را  اجرایي  کنترل  و  جهت گیری  هشدار،  مهم  پارامتر 
 cue( شامل چهار نوع سرنخ: )بدون سرنخ ANT .اندازه گیری می کند
No(، سرنخ مرکزی )Center cue(، دو سرنخ )Double cue( و سرنخ 

)هماهنگ   Flanker سه  در  الف(   ،1 )شکل   ))Spatial cue( مکانی 
)congruent( و ناهماهنگ )incongruent(، خنثی )neutral(( است 
)شکل 1، ب(. مدت  زمان اجراي آن با احتساب مرحله  تمریني در حدود 
20 دقیقه است، در کل شامل چهار بلوک است که بلوک نخست شامل 
24 کار آزمایی با بازخورد کامل به مدت دو دقیقه بوده و براي تمرین 
و تکرار است. سه بلوک دیگر که آزمون اصلي هستند هر کدام حدود 5 

دقیقه طول می کشد. بدون بازخورد و شامل 96 کارآزمایي )4 شرایط 
تکرار(   2×Flanker شرایط  هدف×3  جهت  هدف×2  مکان  سرنخ×2 
پیام استراحت ظاهر می شود. روش  بلوک یک  اتمام هر  از  است. پس 
اجرای آزمون به این صورت است یک سرنخ جمع )+( در مرکز صفحه  
با پس زمینه  خاکستري ظاهر می شود. سپس شرکت کنندگان  نمایش 
ردیفی از پنج پیکان سیاه را که گاهي با فالنکرهایي به  صورت سازگار 
)>>>>>(، ناسازگار )<<><<( با خنثي )-->--( همراه هستند )شکل 
1، ج( را در باال یا پایین سرنخ جمع مشاهده مي کنند. شرکت کنندگان 
موظف هستند که در طول آزمایش بر روي سرنخ  جمع متمرکزشده و 
با ظاهر شدن فالنکرها با سرعت و دقت باالیي به جهت پیکان مرکزي 
)پیکان هدف( با استفاده از کلید سمت چپ و راست )کلید سمت چپ 
براي زماني که نوک پیکان مرکزي به سمت چپ و کلید سمت راست 
براي زماني که نوک پیکان مرکزي به سمت راست باشد( پاسخ دهند. 
منطق نمره گذاری در این آزمون به این صورت است که اثر هشدار با 
کم کردن میانگین زمان واکنش شرایط دو سرنخ از شرایط بدون سرنخ، 
اثر جهت گیری با کم کردن میانگین زمان واکنش وضعیت سرنخ مکاني 
از وضعیت سرنخ مرکزی و اثر کنترل اجرایی باکم کردن میانگین زمان 
واکنش شرایط هماهنگ از شرایط ناهماهنگ محاسبه می شود. پایایی 
آن برابر با 0/87 است. هشدار )0/52( میزان اطمینان، کنترل اجرایی 

اعتبار )0/77( جهت گیری اعتبار )0/61( را داشت )13(.

 )Child Attention Network Test( آزمون شبکه توجه کودکان
نسخه ای  تا  کردند  بازبینی  را   ANT  2004 همکاران  و   Rueda

مناسب تر برای کودکان ایجاد کنند. آنها محرک ها را از مجموعه ای از 
فلش ها به مجموعه ای از ماهی های زرد تغییر دادند. آنها یک داستان 
درست کردند. در این آزمایش به شرکت کنندگان گفته می شود که یک 
ماهی گرسنه روی صفحه ظاهر می شود و به آنها دستور داده می شود 
با فشار دادن دکمه روی صفحه کلید که با جهت ماهی مطابقت داشته 
باشد )کلید سمت راست یا چپ( ماهی را تغذیه کنند؛ و یک  صدای 
بازخورد واضح در بلوک تمرین اضافه کردند. اگر پاسخ کودک درست 
باشد بازخورد مثبت شامل بیرون آمدن حباب از دهان ماهي و صدای 
کودکي که فریاد می زد »وووو!« ارائه می شود و اگر پاسخ نادرست باشد 
بازخورد منفی شامل لحنی ساده و بدون پویانمایی داده می شود )شکل 
پاسخ  به هدف  تا  بود  انگیزه در کودکان  ایجاد  برای  تغییرات  این   .)2
دهند. این آزمون شامل یک قسمت معرفی و دستورالعمل، یک بلوک 
تمرین )شامل 24 کارآزمایي( و سه بلوک آزمایشی )در هر بلوک 48 
شرایط  هدف×3  جهت  هدف×2  مکان  سرنخ×2  شرایط   4( کارآزمایي 
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شکل 1. )الف( شرایط نشانه )ب( شرایط Flanker )ج( نمونه ای از روش کار )13(

ANT شکل 2. شماتیک نسخه کودک

Flanker(( بود. از افراد خواسته می شود دستورالعمل را بخوانند تا نحوه 

شرکت در آزمون و شرکت در بلوک تمرینی و بلوک های بعدی آزمون 
را بفهمند. هنگامی  که آزمایش شروع مي شود، یک عالمت جمع )+( در 
مرکز تصویر ظاهر می شود. بالفاصله سرنخی به شکل ستاره )*( ایجاد 
می شود سپس هدف یعني ردیفي از ماهی ها با فالنکر خنثي، سازگار و 
 Flanker ناسازگار در باال یا پایین سرنخ جمع بر اساس وضعیت سرنخ و
ارائه شد. از افراد خواسته شد تا با قضاوت جهت محرک مرکزي و فشار 

رایانه )راست یا چپ(،  دادن دکمه های تعیین  شده روی صفحه  کلید 
به محرک ها به  سرعت و دقیق پاسخ دهند. بین هر بلوک به کودکان 
پاداشی داده می شود و می توانند استراحت کوتاهی بکنند. نمره گذاری 
برای  ANT است )15(.  نیز مانند نسخه اصلی  آزمون شبکه کودکان 
-0/17( بین  )0/26-0/16(، جهت گیری ضریب  اعتبار هشدار ضرایب 

گزارش  شده  را   )0/08-0/39( بین  ضریب  اجرایي  کنترل  و   )-0/16
است )23(.

)15(
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روش اجرا
آموزش  و  اداره کل  از  اخذ مجوز  از  داده ها پس  به  منظور جمع آوری 
این  منتخب  مدارس  به  جاجرم  شهرستان  و  شمالی  خراسان  پرورش 
شهر مراجعه و پس از اعالم آمادگی مسئولین و کسب رضایت نامه کتبی 
از والدین برای همکاری، آزمون ANT بین دانش آموزان مدارس اجرا 
گردید. آزمون ANT از طریق نرم افزار Psychopy نسخه 2020.2.4 
بر روی یک رایانه شخصی با ویندوز 10 و نمایش گر 14 اینچی ارائه شد. 
شرکت کنندگان در یک اتاق )کالس( که کاماًل ساکت و بدون محرک 
مزاحم بود صفحه رایانه را از فاصله 65 سانتی متری مشاهده کردند و 
مورد  کلید جمع آوری شد. در  کلید روی صفحه  از طریق دو  پاسخ ها 
کودکان، دو کودک به صورت حضوری جلسه  آزمایشی را در یک  زمان 
کامل کردند و در دو میز جداگانه قرار داشتند و آزمایش گر نیز در طول 
آزمون کنار آنها حضور داشت. بزرگساالن نیز پس از معرفی آزمودنی ها 
برای شرکت در  تمایل  اعالم  بر  بهداشت مبنی  توسط کارکنان شبکه 
پژوهش ساعت و تاریخ حضور در محل انجام آزمون حضور پیدا کردند 
و مطابق شرایط باال ANT برای آنها نیز ارائه و انجام شد. در تجزیه  و 

تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی مانند فراوانی، شاخص های 
بررسی  برای  کودر_ریچاردسون  ضریب  پراکندگی،  و  مرکزی  گرایش 
برای  واریانس  تحلیل  و  کل  سؤال-نمره  همبستگی  درونی،  هماهنگی 
از  استفاده  با  داده ها  تحلیل  شد،  استفاده  گروهی  تفاوت های  بررسی 

نرم افزار SPSS-24 انجام شد.

یافته ها
شرکت کنندگان در دو گروه کودکان و بزرگساالن بودند. گروه کودکان 
184 نفر)92 دختر، 92 پسر( و گروه بزرگساالن 184 نفر )92 زن، 92 
مرد( بودند )جدول 1(. قبل از انجام تحلیل ، مفروضه نرمال بودن داده ها 
با استفاده از آزمون کولموگروف_اسمیرنوف ارزیابی شد. نتایج نشان داد 
که در گروه بزرگساالن شرط نرمال بودن توزیع متغیرها رعایت نشده 
است )P<0/05( اما در گروه کودکان این مفروضه برقرار است. همگنی 
واریانس های نمره کل، هشدار، جهت یابی و کنترل اجرایی برای کودکان 
واریانس ها  همگنی  داد شرط  نشان  نتایج  شد.  بررسی  لوین  آزمون  با 

رعایت شده است.

جدول 1. ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندگان

درصدتعدادمیانگین سنيمتغیر

سن

66/94625 سال

77/74625 سال

88/74625 سال

99/64625 سال

34/2184100بزرگساالن 44-20 سال

جنسیت

8/19250دختر

8/49250پسر

35/19250زن

33/39250مرد

به  منظور بررسی هماهنگی درونی ANT بزرگساالن و کودکان و ابعاد 
آن از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد که این میزان برای 
کل آزمون بزرگساالن 0/88 و ابعاد آن یعنی هشدار 0/80، جهت یابی 
0/79 و کنترل اجرایی 0/84 به دست آمد. همچنین نتایج آزمون آلفای 
کرونباخ کودکان نشان داد ضریب پایایی برای کل آزمون کودکان 0/82، 
هشدار 0/70، جهت گیری 0/70 و کنترل اجرایی 0/76 است )جدول 2(. 

کنترل  و  بعد هشدار، جهت گیری  در سه   ANT نمرات  مقایسه  برای 
نبود  نرمال  این که توزیع داده ها  به  با توجه  اجرایی در زنان و مردان 
از آزمون ناپارامتریک من ویتنی و برای مقایسه نمرات ANT کودکان 
در سه بعد هشدار، جهت یابی و کنترل اجرایی در دختران و پسران از 
با تعدیل بن فرونی استفاده شد. نتایج نشان داد بین  آزمون t مستقل 
نمرات آزمون شبکه توجه کل، هشدار، جهت یابی و کنترل اجرایی در 
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بعد آن در گروه های  ANT کودکان و سه  نمرات  تفاوت  تعیین  برای 
سنی مختلف از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج نشان 
داد که بین نمرات بعد جهت یابی و کنترل اجرایی در گروه های سنی 

بعد هشدار  در  اما   )P>0/05( نداشت  وجود  معنا داری  تفاوت  مختلف 
و نمره کل آزمون بین گروه های سنی مختلف تفاوت معنا داری وجود 

داشت )P<0/05( )جدول 3(.

جدول 3. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه

جدول 2. نتایج آزمون آلفای کرونباخ

نمرات پسران و دختران نیز تفاوت معنا داری وجود نداشت )P>0/05(.زنان و مردان تفاوت معنا داری وجود نداشت )P>0/05(. همچنین بین 

دامنه ضریب اعتبارضریب اعتبارانحراف معیارمیانگینمتغیرگروه

بزرگساالن

0/80-0/0150/0350/800/77هشدار

0/79-0/0160/0370/790/77جهت یابی

0/84-0/1460/1270/840/82کنترل اجرایي

0/88-0/6170/0900/880/87نمره کل

کودکان

0/70-0/0120/0750/700/67هشدار

0/71-0/0150/0780/700/67جهت یابی

0/76-0/1210/0960/760/73کنترل اجرایي

0/83-0/8480/0980/820/81نمره کل

احتمالFمیانگین مجذوراتDfمجموع مجذوراتمنبع تغییراتمتغیر

آزمون شبکه توجه کل

*0/13130/0444/7470/003بین گروهی

--2/0262200/009درون گروهی

---2/157223کل

هشدار

*0/05130/0173/0480/030بین گروهی

--1/2232200/006درون گروهی

---1/274223کل

جهت یابی

0/00630/0020/3270/806بین گروهی

--1/3712200/006درون گروهی

---1/377223کل

کنترل اجرایی

0/04330/0141/5420/205بین گروهی

--2/6044962200/009درون گروهی

---2/087223کل
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برای مقایسه دو به  دو گروه های سنی در بعد هشدار و نمره کل آزمون از 
آزمون شفه استفاده شد. نتایج آزمون تعقیبی شفه تفاوت معنادار بین گروه 
سنی 6 سال و 9 سال در بعد هشدار را نشان داد )P<0/05( و با توجه 
میانگین ها مشخص شد که در بعد هشدار گروه سنی 9 سال نسبت به گروه 

سنی 6 سال بهتر بود. در نمره کل آزمون نیز بین گروه سنی 7 سال و 9 
سال و همچنین گروه سنی 8 سال و 9 سال تفاوت معنا داری وجود داشت 
)P<0/05(. با توجه به میانگین ها مشخص شد که در نمره کل آزمون گروه 

سنی 9 سال نسبت به گروه سنی 7 سال و 8 سال بهتر بود )جدول 4(.

بحث
پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی ANT کودکان و 
بزرگساالن در ایران انجام شد. نتایج به  دست  آمده حاکی از آن بود که 
ANT بزرگساالن و کودکان ایرانی از همسانی درونی مناسبی برخوردار 

است. این یافته در راستای نتایج پژوهش  Fan و همکاران 2002 است 
که اعتبار کل ANT را برابر با 0/87 گزارش کردند )13(. شدت و دامنه 
ضرایب همسانی درونی هماهنگ با مطالعات قبلی است. در یک مطالعه 
برای هشدار اعتبار 0/520، و برای جهت گیری و درگیری اعتبار 0/45 
سال 2011  در  همکاران  و   Hahn  .)21( است  گزارش شده  و 0/45 
برای زمان واکنش کلی ضریب اعتبار 0/77 و برای هشدار، جهت گیری 
و کنترل اجرایی به ترتیب ضرایب 0/23، 0/33 و 0/61 گزارش کردند 
)Wang .)22 و همکاران 2015 قابلیت اطمینان 0/61 را برای کنترل 
اجرایی، 0/58 را برای جهت دهی و 0/68 را برای هشدار گزارش کردند 
ضرایب  کودکان  نسخه  هشدار  شبکه  براي  نیز   2021  Jeong  .)24(

)0/26-0/16(، شبکه جهت گیری ضریب بین )0/17-0/16-( و شبکه 
این   .)23( داد  گزارش  را   )0/08-0/39( بین  ضریب  اجرایي  کنترل 
با  مطالعه  این  در  درونی  همسانی  ضرایب  که  می دهد  نشان  یافته ها 

یافته های قبلی هماهنگ است. 
یافته های به  دست  آمده حاکی از آن بود که بین نمرات آزمون شبکه 
توجه کل، هشدار، جهت یابی و کنترل اجرایی در زنان و مردان تفاوت 
زنان  که  دریافتند   2013 همکاران  و   Gang ندارد.  وجود  معنا داری 
جهت گیری توجه بهتری نسبت به آقایان دارند، اما در هشدار و کنترل 
هشدار  زمینه   در  ما  پژوهش  یافته های   .)25( نداشتند  تفاوت  اجرایی 
حوزه  در  اما  است  همسو  مطالعه  این  یافته های  با  اجرایی  کنترل  و 
و   Koshino است )25(.  ناهمخوان  پژوهش  این  نتایج  با  جهت گیری 
فضایی  توانایی  نظر  از  زنان  و  مردان  که  دادند  نشان  همکاران 2000 
همکاران  و   Gaillard همچنین   .)26( ندارند  تفاوت  جهت گیری  و 
تفاوت  اجرایی هیچ  تفاوت های جنسیتی در کنترل  بررسی  2021 در 

جدول 4. نتایج آزمون تعقیبی شفه

احتمالاختالف میانگین ها )2-1(گروه سنی 2گروه سنی 1متغیر

هشدار

6 سال

70/0200/55 سال

80/0230/43 سال

*90/0420/03 سال

7 سال
70/0030/99 سال

80/0220/45 سال

90/0190/61 سال8 سال

آزمون شبکه توجه کل

6 سال

70/0130/92 سال

80/0080/99 سال

90/0470/08 سال

7 سال
70/0040/99 سال

*80/0600/01 سال

*90/0560/03 سال8 سال
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شناختی  تغییر  یا  پاسخ  مهار  عملکرد،  بر  نظارت  زمینه  در  جنسیتی 
نتایج  نکردند )27(.  پیدا  اجرایی هستند،  برجسته کنترل  بعد  که سه 
بین  توجه  توانایی  در  تفاوت  عدم  نیز   2016 همکاران  و   Solianik

رابطه  در  ترتیب  به  ما  نتایج  با  که   )28( داد  نشان  را  زنان  و  مردان 
یافته های  است.  توجه همسو  و  اجرایی  و کنترل  با شبکه جهت گیری 
بعد شبکه  نمرات دختران و پسران در سه  بین  تفاوت  پژوهش وجود 
توجه را نیز تائید نکرد. پژوهش  انجام  شده توسط Manly و همکاران 
2001 نیز عدم تفاوت معنادار بین عملکرد توجه دختران و پسران را 
انتخابی و  توجه  مانند  توانایی های شناختی ساده   تائید می کند )29(. 
توجه فضایی در محدوده سنی نوجوانی تا بزرگسالی به  طور چشمگیری 
بهبود می یابد )30(. تفاوت های جنسیتی از سنین نوجوانی، همزمان با 
تغییرات هورمونی بلوغ با عملکرد مؤثرتر زنان در مقایسه با مردان در 
استدالل  و   )Verbal fluency( کالمی  روانی  انتخابی،  توجه  کارهای 
آشکارتر می شود )31(. بنابراین شواهد می توان ادعا کرد چون آزمون 
و  است  اجرا شده  تا 10 سال   6 رده سنی  روی کودکان  توجه  شبکه 
هیچ کدام از گروه های جنسی در این دوره به بلوغ نرسیده اند و با آغاز 
دوره  بلوغ تفاوت ها آشکار می گردد بنابراین نمی توان تفاوت معناداری را 

بین جنسیت دختر و پسر مشاهده کرد.
افزون بر این یافته ها، نتایج پژوهش نشان داد نمرات آزمون شبکه توجه 
کودکان در بعد جهت گیری و کنترل اجرایي در گروه های سني مختلف 
تفاوت معناداري وجود ندارد؛ اما در بعد هشدار و نمره کل توجه بین 
 2004  Mezzacappa است.  معنادار  تفاوت  مختلف  سني  گروه های 
)32( و Pozuelos و همکاران 2014 )33(؛ اثرات قابل  توجهی از بهبود 
هشدار با افزایش سن را یافتند. همچنین Mullane و همکاران 2016 
نیز نشان دادند عملکرد کودکان در زمان واکنش و دقت پاسخ، با افزایش 
سن بهبود می یابد و اثر هشدار در هر سال 27 میلی ثانیه کاهش می یابد 
)34(. هشدار در دوران نوزادی وجود دارد اما در دوران پیش دبستانی 
و اوایل مدرسه به رشد خود ادامه می دهد )15، 32( و یک دوره رشد 
پژوهش ها می توان وجود  بنابراین  دارد )35(،  طوالنی  نسبتاً  توسعه  و 
تفاوت معنادار در نمره  شبکه هشدار بین گروه سنی 6 سال و 9 سال 
را توجیه کرد. مطابق با نتایج پژوهش های )15، 33، 34( هیچ تفاوت 
تحولی در جهت گیری در این گروه سنی مشاهده نشد که با نتایج ما 
در یک راستا است. شواهد مطابق این واقعیت است که اشکال ابتدایی 
این توانایی از سن 6-4 ماهگی وجود دارد و ساختارهای آهیانه اي که با 
جهت گیری ارتباط دارد، سریع رشد می کنند. همچنین می توان گفت، 
افراد آن چه را که در اوایل زندگی به دست آورده اند در اواخر عمر از 
دست نمی دهند )34(. یافته های مربوط به کنترل اجرایی نیز با پژوهش 

Rueda و همکاران 2004 همسو است )15(. این احتمال وجود دارد 

که تکالیف Flanker که در ANT کودک استفاده می شود )که شامل 
جانبی  محرک های  عنوان  به   روشن  رنگ  و  بزرگ  کارتونی  ماهی های 
است( به  اندازه سایر تکالیف Flanker مانند فلش یا حروف در تولید 
تعارض و درگیری مؤثر نباشد. اگرچه استفاده از نسخه ANT سازگار 
با کودک ممکن است انگیزه کودکان را برای انجام تکلیف افزایش دهد، 
ما ادعا می کنیم که استفاده از ANT بزرگساالن که از نظر بصری کمتر 
تحریک کننده است برای روشن شدن بهتر مغایرت ها در پژوهش های 

بعدی بررسی این موضوع مورد نیاز است.
آماری پژوهش حاضر کودکان 9-6 سال و  این که جامعه  به  با توجه 
بزرگساالن 44-20 در شهرستان جاجرم بودند در تعمیم یافته های این 
پژوهش به دیگر گروه های سنی و افراد سایر شهرها باید با احتیاط عمل 
کرد. در این مطالعه روایی سازه آزمون مورد بررسی قرار نگرفت بنابراین 
بررسی  مورد  بعدی  مطالعات  در   ANT سازه  روایی  می شود  پیشنهاد 

قرار گیرد. 

نتیجه گیری
در مجموع یافته های به  دست  آمده از پژوهش حاضر حاکی از آن بود که 
ANT بزرگساالن و کودکان از اعتبار قابل قبولی در جامعه کودکان و 

بزرگساالن ایرانی برخوردار است و با توجه به سهولت اجرا، نمره گذاری، 
در  معتبر  ابزار  به  عنوان  آن  از  می توانند  پژوهشگران  تفسیر  و  تعبیر 
پیشنهاد  همچنین  کنند.  استفاده  بالینی  و  روان شناختی  پژوهش های 
اثربخشی  سنجش  و  توجه  اختالل های  گرفتن  نظر  در  برای  می شود 
مداخله های طراحی شده از این آزمون در سطح مدارس استفاده شود.    

    
مالحظات اخالقی

پیروی از اصول اخالق در پژوهش
خود  رضایت  با  جمله  از  اخالقی  اصول  رعایت  با  حاضر  پژوهش 
اصل  به  احترام  پژوهش،  در  به  منظور شرکت  والدین  یا  )بزرگساالن( 
رازداری شرکت کنندگان به محرمانه بودن و آزاد بودن آنها برای خروج 

از روند پژوهش انجام شد.  

مشارکت نویسندگان 
اطالعات،  گردآوری  پژوهش،  اولیه  طرح  ارایه  حسینی:  سادات  زهرا 
نگارش مقاله، تحلیل داده ها و انجام کلیه مکاتبات 60 درصد. سیاوش 
 40 پژوهش  اجراي  مراحل  بر  نظارت  و  مقاله  اصالحات  پسند:  طالع 

درصد.    
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منابع مالی
دریافت  مالی  موسسه ای حمایت  یا  نهاد  هیچ گونه  از طرف  مقاله  این 

نکرده و تمام منابع مالی آن از طرف نویسندگان تامین شده است.    

تشکر و قدردانی
مراتب سپاس عمیق خود را از همکاری صمیمانه تمامی شرکت کنندگان 
در این پژوهش و نیز مرکز بهداشت و درمان و اداره آموزش  و پرورش 

ما  با  پژوهش حاضر  یافته های  گردآوری  راه  در  که  شهرستان جاجرم 
نهایت همکاری را داشتند به عمل می آوریم.          

تعارض منافع
نویسندگان مقاله حاضر اعالم می کنند که هیچ گونه تعارض منافعی در 
کارشناسی  پایان نامه  از  مطالعه  این  ندارد.  وجود  پژوهش  این  نگارش 

ارشد با کد 14729 استخراج گردیده است. 
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