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Introduction: The importance of addressing children's cognitive development and its role in 

learning and, consequently, the future life of children is undeniable. This study aimed to investi-

gate the evolution of attention-related abilities in preschool and elementary school children with 

normal development. 

Methods: The present study was descriptive-analytical and comparative. The study population 

included all preschool and elementary school students in schools in districts 1, 2, and 3 of Tehran, 

Iran, in the 2018-2019 academic year, from which 410 children were selected from these children 

using the cluster multi-stage random sampling method. The N-Back test was used to evaluate 

attention-related abilities. One-way analysis of variance test and Tukey post hoc test by SPSS-22 

were used to analyze the data.

Results: The analysis of variance revealed that attention-related abilities in children with normal 

growth improve with age. Furthermore, the post hoc test results showed that older age groups indicate 

significantly higher accuracy and less reaction time than lower age groups.

Conclusion: According to the results of the present study, attention in students have an essential 

role in improving their social relationships and academic performance. Therefore, examining and 

strengthening it in elementary school ages, around four to eight years old and even up to 12 years 

old when the development of forehead parts is complete, has avital role in academic success.
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Extended Abstract
Introduction
The foundations of knowledge, skills, and attitudes are 

formed from the preschool age. Hence, it is necessary 

to pay attention to any educational development and in-

novation from the early years of childhood. One of the 

main factors of teaching and learning is the level of at-

tention of learners to the subject of the lesson. Indeed, 

attention includes information selection, integration of 

selected information, memory processes, and scheduling 
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of responses. Deficiency in attention function will lead 

to deficiency in all purposeful activities from the sim-

plest to the most complex. As psychologists emphasize 

that the initial stage of any learning begins with attention 

and insufficient attention to the learning impairs individ-

ual learning. Numerous studied have been done on the 

attention abilities in preschool and elementary school 

children. However, so far, a comprehensive study has 

not examined the evolution of the mentioned abilities 

in preschool and elementary school children with natu-

ral development, and in this regard, a gap in research is 

felt. Thus, such research helps examine the evolution of 

children's attention, executive function, and emotional 

recognition. The current study aimed to investigate the 

evolution of attention-related abilities in preschool and 

elementary school children with normal development.

Methods
The present study was descriptive and comparative. The 

study population included all preschool and elementa-

ry school students in schools in districts 1, 2, and 3 of 

Tehran and the 2018-2019 academic year. Four hundred 

children were selected from these children using the 

cluster multi-stage random sampling method. In order 

to select the sample, first from preschool and elementary 

school centers in Tehran, three districts were randomly 

selected, and then from among these three districts, three 

schools were randomly selected. Then, two classes were 

randomly selected from each school in each grade. After 

that, according to the inclusion and exit criteria of the re-

search, 410 students from these classes were selected as 

a sample group with natural evolution. Inclusion criteria 

in this group were: being a pre-school and elementary 

school student in the selected area, conscious satisfac-

tion, and desire to participate in research. The N-Back 

test, which is a task of measuring cognitive performance 

related to executive actions and was first introduced in 

1985 by Kirchner, was administrated. Since this task in-

volves storing and manipulating cognitive information, 

it is well-known for measuring working memory perfor-

mance. It is done using simple visual stimuli such as let-

ters of the alphabet or shapes. Reliability coefficients in 

the range of 0.54 to 0.84 showed the high validity of this 

test. The validity of this test is also very acceptable as 

an indicator of working memory performance were used 

to collect data. One-way analysis of variance and Tukey 

post hoc test by SPSS-22 was used to analyze the data. 

Results
Findings from demographic data showed that among 

410 subjects, 199 (48.5%) were girls, and 211 (51.5%) 

were boys. The study subjects had an age range of 5 to 11 

years, among which eight years had the highest frequency 

(15.6%). In order to determine evolution attention abili-

ties in preschool and elementary school children with 

normal and abnormal development, an analysis of vari-

ance test was used. Before presenting the results of the 

analysis of variance, the assumptions of parametric tests 

(normality of data distribution, homogeneity of variance, 

and equality of variances assumption) were evaluated. 

First, the normality of data distribution was checked and 

confirmed using the Kolmogorov-Smirnov test (P>0.05). 

The Levene’s test also tested the assumption of homoge-

neity of variance, which showed the results for the vari-

ables of ability to attention (F=2.56, P=0.194) were not 

significant. Thus, the assumption of homogeneity of vari-

ance was observed. Besides, the results of the Mauchly's 

sphericity test showed that the equality of variances as-

sumption was observed in the variables of ability to at-

tention (P<0.05). The results showed attention abilities 

in children with normal development as they age. The 

results of the analysis of variance showed that partici-

pants with different ages have different attention abilities 

and differences between different ages in all components 
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of attention abilities, including first-stage reaction time, 

second-stage reaction time, third-stage reaction time, 

first-stage error, second-stage error, the third-stage error 

is significant at the level of 0.001. Tukey post hoc test 

was used to compare ages in each component (first-stage 

reaction time, second -stage reaction time, third-stage 

reaction time, first-stage error, second-stage error, and 

third-stage error). The post hoc test results showed that 

older age groups show significantly higher accuracy and 

less reaction time than lower age groups. 

Conclusion
The results of this study indicated that attentional abili-

ties in students are age-dependent and, with age increase, 

attentional abilities grow and develop. According to the 

present study’s results, students' attention ability has 

an essential role in improving their social relationships 

and academic performance. Therefore, examining and 

strengthening it in elementary school ages, around four 

to eight years old and even up to 12 years old when the 

development of forehead parts is complete, has a vital 

role in academic success. On the other hand, it is sug-

gested that attention abilities be examined through stan-

dardized tests and the results be recorded in the students' 

files. Like other studies, the present study has some lim-

itations. Among the limitations of the present study, we 

can mention the present study’s design and the use of 

cross-sectional methods, which will not lead to the sta-

bility of results. Besides, among the other limitations of 

the present study, we can mention the limited research on 

preschool and elementary school students in Tehran, Iran, 

so it is suggested that other similar research be done with 

different occupational groups in other cities and with dif-

ferent cultures to remove the limit of generalizability of 

the results. 
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مقدمه: اهمیت پرداختن به سیر تحول شناختی کودکان و نقش آن در یادگیری و به تبع زندگی آینده کودکان امری 

کتمان ناپذیر است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تحولی توانایی های مرتبط با توجه در کودکان پیش دبستانی و 

دبستانی با تحول طبیعی بود.

دانش آموزان  کلیه  شامل  پژوهش  جامعه  بود.  مقایسه ای  نوع  از  و  توصیفی_ تحلیلی  حاضر،  پژوهش  کار:  روش 

پیش دبستانی و دبستانی در مدارس منطقه 1، 2 و 3 تهران در سال تحصیلی 13۹8-13۹۷ بودند که از میان آنها با 

استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 410 کودک انتخاب گردید. بدین ترتیب که ابتدا از مراکز 

پیش دبستانی و دبستانی مناطق شهر تهران به شکل تصادفی 3 منطقه و سپس از میان این سه منطقه 3 مدرسه به 

صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس از هر مدرسه در هر مقطع 2 کالس به صورت تصادفی برگزیده شد. برای سنجش 

توانایی های مرتبط با توجه از آزمون N-Back استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون 

تعقیبی توکی به وسیله SPSS-22 استفاده شد. 

یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد توانایی های مرتبط با توجه در کودکان با رشد طبیعی، با افزایش سن، بهبود 

پیدا می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون تعقیبی نشان می دهد گروه های سنی باالتر به طور معناداری دقت باالتر و 

زمان واکنش کمتری نسبت به گروه های سنی پایین تر نشان می دهند.

ارتباطات  بهبود  در  نقش مهمی  آموزان  دانش  در  توجهی  توانایی های  پژوهش حاضر،  نتایج  به  توجه  با  نتیجه گیری: 

اجتماعی و عملکرد تحصیلی آنها دارد. از این رو بررسی و تقویت آن در سنین دبستانی در حدود 4 تا 8 سالگی و حتی 

تا سن 12 سالگی که تحول قطعه های پیشانی کامل می گردد، نقش مهمی در موفقیت تحصیلی دارد.

دریافت: 1401/01/27                                
اصالح نهایی: 1401/04/08                                     

پذیرش: 1401/04/09

واژه های کلیدی
زمان واکنش

عملکرد اجرائي
رشد

کودکان پیش دبستانی
کودکان دبستانی

نویسنده مسئول
روان شناسی،  گروه  استاد،  نجاتی،  وحید 

دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

   Nejati@Sbu.ac.ir :ایمیل

مقدمه
شکل  پیش دبستاني  دوره  از  نگرش ها  و  مهارت  دانش،  بنیان هاي 
مي گیرند و اهمیت و ضرورت آنها براي خاص و عام پذیرفته شده اند. 
پس ضروري است که هر تحول و نوآوري آموزشي را از سال هاي اولیه 
کودکي مورد توجه قرار داد و برنامه ریزي براي دوران کودکي و بعد از 

آن را بر پایه و بنیان قوي بنا نهاد )1(.    
 )Attention( توجه  میزان  یادگیری،  و  آموزش  اصلی  عوامل  از 

روان شناسان  که  طوری  به  )2(؛  است  درس  موضوع  به  یادگیرندگان 
تأکید می کنند که مرحله ابتدایی هر یادگیری با توجه آغاز می شود و 
توجه ناکافی بر یادگیری فرد خدشه وارد می کند )3(. توجه و تمرکز از 
جمله مهمترین کارکردهای عمومی روان شناختی هستند که بدون آن، 
هیچ عملکردی قابل تصور نیست )4(. مشکل در کارکرد توجه، نقص 
در تمامی فعالیت های هدفمند از ساده ترین تا پیچیده ترین را به دنبال 

چکیده
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گفته  ذهنی  پیچیده  عملیات  سری  یک  به  توجه   .)5( داشت  خواهد 
نگهداشتن  آن،  با   درگیر شدن  یا  بر هدف  تمرکز  شامل  که  می شود 
رمزگردانی  طوالنی،  زمان  در  بودن  زنگ  به  گوش  و  کردن  تحمل  یا 
است  دیگر  هدف  به  هدف  یک  از  تمرکز  تغییر  و  محرک  ویژگی های 
)6(. در حقیقت، توجه شامل انتخاب اطالعات، یکپارچه سازی اطالعات 
انتخاب شده، فرآیندهای مربوط به حافظه و برنامه ریزی برای پاسخ های 
از  یکی  و  ذهن  عالي  فعالیت های  از  یکی  توجه   .)۷( است  نظر  مورد 
در ساختار هوش، حافظه  که  است  اصلی ساختار شناختی  جنبه های 
و ادراک نقش مهمی دارد. توجه برای عملکردهای رفتاري و شناختي، 
موضوعی حیاتی به شمار می رود، حتی نارسایی های خفیف در عملکرد 
از  توجه  عملکرد  می شود.  یادگیری  در  اختالل  ایجاد  به  منجر  توجه، 
طریق  از  شده  پردازش  محرک های  به  اولویت دهی  و  تنظیم  طریق 

سیستم اعصاب مرکزی به عنوان دروازه بان عمل مي کند )8(.  
تمرکز روشی جهت پرورش ذهن است که منجر به عملکرد مطلوب در 
فکر و اندیشه افراد و در نتیجه حاالت ذهنی آسوده تر در وی می گردد. 
اطالق  روانی  ذهنی  حالتی  به  و  است  اکتسابی  امری  ذهنی  تمرکز 
می شود که در آن تمام قوای حسی و فکری انسان روی موضوع خاصی 
متمرکز می شود )۹(. داشتن تمرکز ذهنی باعث درک آسان تر موضوعات 
را  ذهنی  تمرکز  پژوهشگران  می شود.  مفیدتر  ذهنی  حاالت  کسب  و 
الزمه موفقیت در هر زمینه ای در کنار آموزش های مربوطه می دانند و 
تاکید می کنند که تمرکز ذهنی غرق شدن در مسائل مربوط به زمان 
از ضروریات  ذهنی  تمرکز  آینده.  و  گذشته  به  توجه  بدون  است  حال 
قطعی یادگیری و افزایش سطح علمی دانش آموزان می باشد که حفظ و 
بازسازی آن می تواند در نیل به هدف غایی دانش آموزان که همانا کسب 

موفقیت های تحصیلی روزافزون می باشد، موثر واقع شود )10(.
توجه و تمرکز به عنوان مهمترین کارکردهای عمومی روان شناختی با 
افزایش سن کودک تحول پیدا می کند و پیچیده تر می شود. در اواسط 
و  انعطاف پذیر  گزینشی،  می کند:  تغیر  صورت  سه  به  توجه  کودکی، 
برنامه دار. بین 6 تا ۹ سالگی کودکان برای گزینش اطالعات از راهبردهای 
بهبود می یابد )11(.  آنها آشکارا  استفاده می کنند و عملکرد  گوناگون 
کودکان دبستانی، توجه خود را به صورت انعطاف پذیر با درخواست های 
افزایش  با  توجه  که  همان گونه  می کنند.  تنظیم  موقعیت ها  لحظه ای 
سن بهتر می شود، راهبردهای حافظه نیز بهبود می یابند. اولین راهبرد 
حافظه مرور ذهنی )تکرار اطالعات( است که در اوایل سال های دبستان 
باعث  است که  راهبرد دوم سازمان دهی )طبقه بندی(  آشکار می شود. 
اوسط  پایان  در  یابد.  بهبود  قابل مالحظه ای  نحو  به  یادآوری  می شود 
ایجاد  دیرتر  بسط  آغاز می کنند.  را  بسط  از  استفاده  کودکی، کودکان 

می شود چون به تالش ذهنی و گنجایش حافظه فعال قابل مالحظه ای 
نیاز دارد )12(. در همین راستا، حافظی و همکاران در پژوهشی نشان 
دادند به جز توجه شنوایی کودکان دختر و پسر پیش دبستانی، نمرات 
)انتخابی، تقسیم شده، معطوف شده و همچنین نمره کل  انواع توجه 
با در نظر گرفتن سن، در کودکان پیش دبستانی پنج تا هفت  توجه(، 
ساله افزایش یافته است )13(. همچنین، نجاتي و همکاران در پژ وهشي 

نشان دادند با افزایش سن کودکان توجه پایدار افزایش می یابد )14(.
کودکان  در  توجه  با  مرتبط  توانایی های  درباره  که  این  به  توجه  با 
پیش دبستانی و دبستانی پژوهش های متعددی انجام شده، اما تا آنجایی 
که ما جستجو کرده ایم پژوهشی جامع سیر تحولی توانایی های ذکر شده 
در کودکان پیش دبستانی و دبستانی با رشد طبیعی را بررسی نکرده و 
در این زمینه خال پژوهشی احساس می شود. از این رو، پژوهش هایی از 
این دست کمک مي کند تا با بررسی سیر تحولی توانایی های توجهی، 
و  والدین  انتظارات  نیز  و  دیگران  با  همسان سازي  براي  آنها  نیازهاي 
اطرافیان مشخص و هر نوع کمکي که براي پیشرفت محیط زندگي آنها 
الزم است در اختیارشان قرار داده شود. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال 
بررسی سیر تحول توانایی های مرتبط با توجه در کودکان پیش دبستانی 

و دبستانی با رشد طبیعی بود.

روش کار
روش پژوهش حاضر توصیفی_تحلیلی و از نوع مقایسه ای بود. جامعه 
و  پیش دبستانی  دانش آموزان  کلیه  شامل  آماری  جامعه  کلیه  آماری 
دبستانی با تحول طبیعی )کودکان پیش دبستاني )6 سال( تا کودکان 
پایه اول دبستان )۷ سال(، پایه دوم )8 سال(، پایه سوم )۹ سال(، پایه 
در  )12 سال(  پایه ششم  و  )11 سال(  پنجم  پایه  )10 سال(،  چهارم 
تحصیلی 13۹۷-13۹8  سال  در  که  تهران   3 و   2  ،1 منطقه  مدارس 
براي  شده  توصیه  نمونه  حجم  حداقل  بودند.  تحصیل  به  مشغول 
پژوهش  در  که   )15( است  نفر   200 توصیفی_تحلیلی  پژوهش هاي 
حاضر به منظور باال بردن قدرت تعمیم یافته ها و جلوگیري از ریزش 
احتمالي، تعداد نمونه بیشتري انتخاب شد. نمونه گیری با روش تصادفی 
از  مجوز  اخذ  از  پس  که  ترتیب  بدین  شد.  انجام  مرحله ای  خوشه ای 
آموزش و پرورش ابتدا از مراکز پیش دبستانی و دبستانی مناطق شهر 
از میان این سه منطقه 3  تهران به شکل تصادفی 3 منطقه و سپس 
از هر مدرسه در هر  انتخاب شدند. سپس  تصادفی  به صورت  مدرسه 
مقطع 2 کالس به صورت تصادفی برگزیده شد، پس از آن از میان با 
توجه به مالک های ورود و خروج پژوهش، 410 دانش آموز این کالس ها 
انتخاب شدند. مالک های ورود  با تحول طبیعی  نمونه  به عنوان گروه 
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در این گروه عبارت بودند از: دانش آموز مقطع پیش دبستانی و دبستانی 
برای شرکت  آگاهانه  تمایل  و  اهداف پژوهش، رضایت  از  بودن، آگهی 
در پژوهش مالک های خروج نیز شامل عدم تمایل به ادامه همکاری، 
داشتن اختالل روان پزشکی بود. جهت رعایت مالحظات اخالقی: کلیه 
مقطع  هر  در  کردند،  دریافت  پژوهش  مورد  در  اطالعاتی  آزمودنی ها 
داده  آنان  به  اطمینان  این  کنند.  ترک  را  مطالعه  می توانستند  زمانی، 
شد که تمام اطالعات محرمانه خواهد ماند و فقط برای امور پژوهشی 
مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور رعایت حریم خصوصی، مشخصات 
آزمودنی ها ثبت نشد. در پایان از همه آنان رضایت آگاهانه دریافت شد.      

ابزار  
شناختي  عملکرد  سنجش  تکلیف  یک  آزمون  این   :N-Back آزمون 
مرتبط با کنش هاي اجرایي است و نخستین بار در سال 1۹85 توسط 
Kirchner معرفی شد. از آن جا که این تکلیف هم نگهداري اطالعات 

شناختي و هم دست کاري آنها را شامل مي شود، براي سنجش عملکرد 
حافظه کاري بسیار مناسب شناخته شده است. با استفاده از محرک های 
بینایی ساده ای مانند حروف الفبا و یا اشکال انجام می گیرد و در طراحی 
اندازه  نسبت  مانند  عواملی  صرفاً،  موجود،  استانداردهای  با  مطابق  آن 
فاصله  محرک ها،  ارائه  زمان  مدت  نمایش،  صفحه  اندازه  به  محرک ها 
میان محرک ها و نسبت تعداد پاسخ های صحیح موجود به تعداد کل 
به  آزمون  هستند.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  شده  ارائه  محرک های 
این صورت بود که در نوع شنیداري تعداد 100 محرک که شامل اعداد 
رایانه  به  متصل  هدفون  طریق  از  متوالي  صورت  به  بودند  رقمي  تک 
پخش مي شدند و در نوع دیداري این 100 عدد روي صفحه رایانه ظاهر 
مي شدند. از این تعداد، 18 محرک، مورد هدف هستند و بقیه محرک ها 
غیر هدف مي باشند. شیوه پاسخ دهي به این صورت بود که در صورت 
باید کلید 1 و در صورت عدم  قبلي فرد  با عدد  بودن هر عدد  مشابه 
مشابهت، کلید 2 را فشار دهد. با هر بار فشاردادن کلید محرک بعدي 
که شامل  فرد  پاسخ هاي  آزمون  اتمام  از  یا شنیده مي شد. پس  دیده 
نرم افزار  روي  بود  محرک  هر  به  زمان عکس العمل  و  حافظه  امتیازات 
ذخیره مي شد. سپس به هر پاسخ صحیح 1 نمره مثبت و به هر پاسخ 
غلط 0/5 نمره منفي تعلق مي گرفت و مجموع آنها محاسبه شده و به 
عنوان امتیاز حافظه در نظر گرفته شد. مجموع زمان عکس العمل به هر 
محرک نیز به عنوان زمان عکس العمل کلي در نظر گرفته شد )16(. 
ضرایب اعتبار در دامنه اي بین 0/54 تا 0/84 اعتبار باالی این آزمون 
این آزمون نیز به عنوان شاخص سنجش عملکرد  را نشان داد. روایي 

حافظه کاري بسیار قابل قبول است )1۷(.

تجزیه و تحلیل داده ها
توصیفي  آمار  شاخص هاي  از  داده ها  توصیف  براي  حاضر  پژوهش  در 
شامل میانگین و انحراف معیار استفاده شد. پس از تایید توزیع هنجار 
واریانس ها  همگنی  و  کولموگروف_اسمیرنوف  آزمون  توسط  داده ها 
با  مرتبط  توانایي هاي  تحول  سیر  بررسي  جهت  لوین،  آزمون  توسط 
توجه در کودکان با سنین مختلف از آزمون آماري تحلیل واریانس تک 
متغیري و براي مقایسه هاي دو به دو از آزمون تعقیبی توکي در نرم افزار 

آماری SPSS-22 استفاده شد. 

یافته ها
یافته هاي حاصل از داده هاي جمعیت شناختی نشان داد که از بین 410 
 51/5( نفر   211 و  دختر  درصد(   48/5( نفر   1۹۹ پژوهش؛  آزمودنی 
درصد( پسر بودند. افراد نمونه پژوهش داراي دامنه سنی 6 تا 11 سال 
این بین سن 8 سال داراي بیشترین فراوانی بود )15/6  بودند که در 

درصد(.  
و  اجرائی  عملکرد  توجهی،  توانایی های  می دهد  نشان   1 جدول  نتایج 
بهبود  افزایش سن،  با  با رشد طبیعی،  بازشناسی هیجانی در کودکان 

پیدا می کند.      
پیش فرض هاي  واریانس،  آزمون  تحلیل  نتایج  ارائه  از  قبل 
اساس  همین  بر  گرفت.  قرار  سنجش  مورد  پارامتریک  آزمون هاي 
پیش فرض  که  بود  آن  بیانگر  کولموگروف_اسمیرنف  آزمون  نتایج 
در  پژوهش  متغیرهاي  در  داده ها  نمونه اي  توزیع  بودن  نرمال 
همچنین   .)P>0/05( است  برقرار  بیش فعال  و  نرمال  گروه هاي 
سنجش  مورد  لوین  آزمون  توسط  نیز  واریانس  همگنی  پیش فرض 
و   F=2/56( توجه  توانایی  متغیر  برای  آن  نتایج  که  گرفت  قرار 
واریانس ها  همگنی  پیش فرض  بنابراین  نبود،  معنادار   )P=0/1۹4

است.     رعایت شده 
در  طبیعی  تحول  با  شرکت کنندگان  داد  نشان  واریانس  تحلیل  نتایج 
سنین مختلف توانایی های توجهی متفاوتی دارند و تفاوت بین سنین 
واکنش  زمان  شامل  توجه  توانایی های  مولفه های  تمامی  در  مختلف 
مرحله اول، زمان واکنش مرحله دوم، زمان واکنش مرحله سوم، خطای 
اول، خطای مرحله دوم، خطای مرحله سوم در سطح 0/001  مرحله 
معنادار است )جدول 2(. در ادامه آزمون تعقیبی مقایسه سنین در تک 

تک مولفه ها در جدول 3 ارائه شد.
نتایج حاصل از آزمون تعقیبی نشان می دهد گروه های سنی باالتر به 
طور معناداری دقت باالتر و زمان واکنش کمتری نسبت به گروه های 

سنی پایین تر نشان می دهند.  
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جدول 1. شاخص های توصیفی توانایی های توجهی در گروه با تحول طبیعی

متغیر

12 سال11 سال10 سال9 سال8 سال7 سال6 سال

میانگین
انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار
میانگین

انحراف 

معیار

مرحله اول 

)RT(
۹۹5/131/۷۹۹61/6224/۹۹2۷13۷/2862143۷۹1/۷12۷/5۷۹3105/4640/۷60/۷

مرحله دوم  

)RT(
۷۷2/8208/4۷21/۹161/۷64۹/1154/8663/814۹/3665/4143/۹601/1134/1506/4۹0/6

مرحله سوم  

)RT(
8۹1/۹53۹/28862224/۷843/3140/2۷50/11406۹5/2125/26۹0/310۷541/661/3

خطای 

مرحله اول
8۷/102/0480/۷2۷/38۷3/048/0368/0۷۹/5463/145/5۷62/۷0۷/6۹5۹/644/5۷

خطای 

مرحله دوم
8۷/33۷/2486/51۷/13۷8/۷۹6/066۹/0۹۹/466۹/0۹۷/066۷/3۹10/88۷۷/144/4۹

خطای 

مرحله سوم
86/8212/584/2012/481/1414/06۷4/838/10۷4/836/42۷0/65۹/4686/816/15

وم
دا

د م
کر

مل
ن ع

مو
آز

هی
وج

ی ت
ها

ی 
نای

توا

جدول 2. نتایج تحلیل واریانس تک متغیری جهت بررسی سیر تحولی توانایی های توجهی در کودکان نرمال 

مقدار FPمجذور میانگیندرجه آزادیمجموع مجذوراتمتغیر

44۹۷403/۷۷6۷4۹56۷/2۹43/010/001زمان واکنش مرحله اول

33۷0388/۹86561۷31/4۹32/۷۷0/02زمان واکنش مرحله دوم

44242۷۷/346۷3۷3۷۹/5545/300/001زمان واکنش مرحله سوم

416۹0/۹566۹48/4۹14۹/3۷0/001خطای مرحله اول

315۷۷/۷465262/۹58۷/۹30/001خطای مرحله دوم

15638/۹162561/4824/130/001خطای مرحله سوم

وم
دا

د م
کر

مل
ن ع

مو
آز

هی
وج

ی ت
ها

ی 
نای

توا

جدول 3. جدول آزمون تعقیبی برای مقایسه توانایی توجهی کودکان نرمال 

789101112سنسن

زمان واکنش مرحله اول

633/45۷3/3۷*114/23*14۷/20*135/2۹*22۹/65

7-3۹/۹180/۷8*113/۷4*101/8*1۹6/20

8-31/۹1-40/36۷3/8261/۹2*156/28

9-80/۷8-40/36-32/۹621/05*115/42
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789101112سنسن

زمان واکنش مرحله اول
10*-113/۷4-82./۷8-32/۹6--11/۹082/46

11-*111/83-61/۹2-21/0511/۹0-*۹4/36

زمان واکنش مرحله دوم

64۹/61*۹۹/۷6*146/06*130/4۷*188/۷8*328/۹4

7-50/15*۹6/44-80/85*13۹/16*2۷۹/33

8*-۹۹/۷6-46/2۹30.۷0*8۹.01*22۹.18

9*-۹6/4446/2۹--15/5۹42/۷2*182/88

10*13۹/16*-8۹/0115/5۹-58/31*1۹8/۷4

11-*13۹/16*-8۹/01-42/۷2-58۹۹/31-*140/16

زمان واکنش مرحله سوم

635/865۷/63*141/۷6*1۹6/66*201/65*350/34

7-12/۷6*105/۹0*160/80*165/۷۹*314/4۷

8-21/۷6-*84/13*13۹/03*144/02*2۹2/۷1

9*-105/۹0*-84/12-54/۹05۹/8۹*208/5۷

10*-160/80*-13۹/03-54/۹0-4/۹۹*153/6۷

11*-165/۷۹*-144/02-5۹/8۹-4/۹۹-*-148/68

خطای مرحله اول

6*6/38*14/05*1۹/03*23/۹5*24/40*34/83

7-*۷/6۷*12/65*1۷/5۷*18/02*28/45

8*-۷/6۷-*4/۹۷*۹/8۹*10/34*20/۷۷

9*-12/65*-4/۹۷-*4/۹2*5/3۷*15/80

10*-1۷/5۷*-۹/8۹*4/۹2-0/44*10/8۷

11*-18/02*-10/34*-5/3۷-0/44-*10/42

خطای مرحله دوم

60/82*8/54*15/64*18/24*1۹/۹4*2۷/54

7-*۷/۷2*14/82*1۷/42*1۹/12*26/۷2

8*-۷/۷2-*۷/10*۹/6۹*11/40*1۹/00

9*-14/82*-۷/10-2/5۹4/2۹*11/8۹

10*-1۷/42*-۹/6۹-2/5۹-1/۷0*۹/30

11*-1۹/12*-11/40-4/23-1/۷0-*۷/60

خطای مرحله سوم

62/615/65*۹/08*11/۹8*16/16*1۹/۷1

7-3/03*6/46*۹/3۷*13/54*1۷/10

8-3/03-3/43*6/34*10/51*14/06

9*-4/46-3/43-2/۹0*۷/08*10/63
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بحث
در  توجهی  توانایی های  تحولی  سیر  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
نشان  پژوهش  این  نتایج  با تحول طبیعی صورت گرفت.  دانش آموزان 
تحول  با  دانش آموزان  در  توجهی  توانایی های  سن  افزایش  با  که  داد 
میرمحمد  پژوهش های  نتایج  با  یافته  این  پیدا می کند.  بهبود  طبیعی 
و  )1۹(، حافظی  و همکاران   Konowałek  ،)18( و همکاران  صادقی 
 )21( و همکاران   Neves و   )20( و همکاران   Yong  ،)13( همکاران 

همسو می باشد.   
از مدل های  با توجه نیز تعدادی  در خصوص رشد توانایی های مرتبط 
عصب روان شناختی تحول توجه عنوان می کنند که تحول توجه با تغییر 
پردازش زیر قشری به افزایش کنترل قشری در طی توجه همراه است. 
اولیه در هنگام تولد  بر اساس مطالعات تحولی عصبی، مناطق قشری 
کامل ند ولی تحول مناطق ثانویه و ثالث ادامه دارد که شامل سیستم های 
عملکردی دخیل در حافظه، هیجان، شناخت، زبان و همچنین توجه 
است. عالوه براین نه تنها تحول مناطق ثانویه و ثالث ادامه دارد بلکه 
ساختارهای ارتباطی این مناطق با مناطق اولیه نیز در طول زمان تغییر 
می کند. بر اساس مطالعات توجه و کارکردهای اجرایی، Luria پیشنهاد 
کرد که قطعه های پیشانی بین 6 تا ۷ سالگی عملکردی تر می شوند. بر 
اساس فرضیه Luria مطالعات عنوان کرده اند که بیشترین دوره تحول 
قطعه های پیشانی بین 4 تا 8 سالگی اتفاق می افتد و این تحول تا سن 
پیشانی،  قطعه های  تعامل  نتیجه  مداوم  توجه  دارد.  ادامه  سالگی   12
شواهد  اساس  بر  است.  زیرقشری  ساختارهای  و  لیمبیک  ساختار 
کلینیکی، Luria پیشنهاد کرد که هم فعالیت و هم بازداری توجه به 

وسیله قطعه های پیشانی و سیستم لیمبیک انجام می شود )22(. 
به  تغییرات شبکه هاي مغزي  این، پژوهش ها نشان مي دهند  بر  عالوه 
دنبال افزایش سن منجر به بهبود در سه عملکرد هشداردهنده )وضعیتی 
است که در آن مغز در حالت آماده باش برای پاسخ مناسب به اطالعات 
و  تکانشی  عملکردهای  مهاری  کنترل  دارد(،  قرار  محیط  از  دریافتی 
خودکار )حواس پرتی یا ایجاد تناقض در اطالعات جلوگیری می کند و 
به ما اجازه می دهد بر اطالعات مهم تمرکز کنیم( و توانایی سوگیری 
انتقال منابع مغزی  توجه )یک عملکرد ذهنی اساسی است که شامل 
به مکان خاصی در فضا است( مي شوند )23(. عالوه بر تغییرات مغزي، 

تکرار و تمرین این عملکردها به خودي خود مي تواند منجر به تقویت 
این مهارت ها گردد. بهبود عملکردهاي مذکور شرایط الزم براي افزایش 
توانایي توجه و تمرکز، قدرت تصمیم گیری، حافظه، کنترل شخصی و 

حتی توانایی جهت یابی، ریاضیات و زبان را فراهم مي کند )24(. 
توجه و کارکردهای اجرایی با هم در تعامل اند و به تحول ساختارهای 
قشری و زیر قشری وابسته اند. در روند رشد از نوزادی به کودکی، سیستم 
کنترل اجرایی هم رشد یافته تر شده و بخش هایی از قشر پیشانی و به 
طور خاص تر قشر پیش پیشانی تحول می یابد. در طی این دوره، توجه 
بیشتر با برنامه ریزی همراه می شود و به صورت فعالیت های خودانگیخته 
با اشیاء دیده می شود. حوزه های کلی کارکردهای اجرایی شامل حافظه 
)18(. طی  است  توجه  به  وابسته  مهاری  کنترل  و  برنامه ریزی  کاری، 
متنوع تری  موقعیت های  با  کودکان  که  زمانی  پیش دبستانی  سال های 
مواجه می شوند که باید در وقایعی شرکت داشته باشند که غیر جذاب و 
خسته کننده اند، سطوح باالتری از کنترل توجه پدیدار می شود. توانایی 
برنامه ریزی و درگیر شدن در فعالیت های پیچیده گسرترش می یابد و از 
توجه مداوم هنگامی تقاضاهای محیط بیرون از کودک بیشتر می شود؛ 
حمایت می کند. در طول سال های دبستان نیز این فرایند ادامه یافته و 

باعث تحول و گسترش توجه مداوم می شود )13(. 
با  نیز  حاضر  پژوهش  رفتاری  علوم  پژوهش های  سایر  همچون 
حاضر  مطالعه  طرح  به  می توان  جمله  از  بود.  مواجه  محدودیت های 
را  نتایج  پایداری  و  ثبات  که  کرد،  اشاره  مقطعی  روش  از  استفاده  و 
بر دانش آموزان مقطع  بودن پژوهش  نخواهد داشت. محدود  به دنبال 
حاضر  پژوهش  محدودیت  دیگر  تهران  شهر  دبستانی  و  پیش دبستانی 
بود. در راستای این محدودیت ها، پیشنهاد می شود پژوهش های مشابه 
فرهنگ های  با  و  شهرها  سایر  در  مختلف  شغلی  گروه های  با  دیگری 
متفاوت و در نمونه های بزرگتر انجام شود تا محدودیت تعمیم پذیری 

نتایج رفع گردد.
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