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مقایسه ی توانایی های توجهی کودکان پیش دبستانی پنج تا هفت ساله 

مقدمه: هدف این مطالعه، بررسی روند تحول انواع توجه در کودکان پیش دبستانی پنج تا هفت ساله 
بوده است. روش: برای اجرای این پژوهش توصیفی- مقطعی، در سال 1395، از مراکز پیش دبستانی 
شهر تبریز، 200 کودک ( 100 دختر و 100 پسر) پنج تا هفت ساله به صورت  نمونه گیری تصادفی 
خوشه ای  انتخاب شدند. روند تحول انواع توجه با استفاده از آزمون انواع توجه حافظی و همکاران 
(1395) تعیین شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها، روش تحلیل واریانس دوراهه به کار رفت. یافته ها: 
نتایج نشــان دادند که به جز توجه شــنوایی کودکان دختر و پســر پیش دبستانی، نمرات انواع توجه 
(انتخابی، تقسیم شده، معطوف شده و همچنین نمره ی کل توجه)، با در نظر گرفتن سن، افزایش یافته 
اســت. دو جنس، به غیر از توجه انعطاف پذیر، انتخابی و تقسیم شــده، در بقیه موارد تفاوت معنادار 
داشتند. به استثنای توجه انتخابی، تقسیم شده و معطوف شده، در بقیه ی موارد، تعامل بین جنسیت و سن 
معنادار بود (p≥ /50). نتیجه گیري: توجه در کودکان پیش دبستانی پنج تا هفت ساله ماهیت تحولی 

پیچیده ای دارد که به بررسی و مطالعات بیشتر نیاز دارد. 
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Comparison of Attentional Abilities of Preschool 
Children Aged 5 to 7 Years 

Introduction: The	purpose	of	this	study	was	to	investigate	the	evolution	of	the	
types	of	attention	in	preschool	children	aged	5	to	7	years. Method: In	this	de-
scriptive	cross-sectional	study,	200	preschool	children	(100	girls	and	100	boys)	
aged	between	5	and	7	were	selected	through	random	cluster	sampling	from	the	
city	of	Tabriz,	Iran,	in	2016.	To	determine	the	evolution	process	of	the	types	of	
attention,	the	test	developed	by	Hafezi	et	al.	(2016)	was	employed	and	the	data	
analysis	was	carried	out	using	a	two-way	ANOVA. Results: The	results	showed	
that	the	scores	of	the	attention	in	girls	and	boys	were	increased	with	regard	to	age	
except	for	auditory,	Selective,	divided,	focused	and	Total	score	of	attention.	In	
terms	of	both	genders,	except	for	flexible,	selective	and	divided	attention,	other	
types	of	attention	showed	meaningful	differences	between	boys	and	girls.	With	
the	exception	of	selective,	divided	and	Centralized	attention,	there	was	a	signifi-
cant	interaction	between	genders	and	age	in	other	types	of	attention	(p≥0.05).	
Conclusion: Attention	 in	preschool	 children	aged	5	 to	7	years	has	 	 complex	
dimensions	of	evolution,	which	necessitates	further	studies. 
Keywords: attention, children, preschool 
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توجه مبتني بر حواس )بینایيب شــنوایي و المســه(: 
در توجــه بینایي از فرد انتظار مي رود که با اســتفاده از 
حــس بینایي، به محرک مــورد نظر کامــاًل توجه کند، 
به طوري که ویژگي هاي بصري آن را دریابد. توجه بینایي 
را مي توان توجه به جزئیات ظاهري یک محرک توصیف 
کرد. توجه شــنوایي، توجه به تشابه یا تفاوت صداها و 
تغییرات آنهاســت. به عبارت  دیگر، در این نوع توجه، به 
محرک شــنیداري به صورت کامل گوش داده مي شود تا 
شباهت، تفاوت و یا تغییرات احتمالي آن نسبت به سایر 
صداها براي فرد مشــخص شود. در توجه لمسي از فرد 
انتظار مي رود که محرک هاي مشــابه را فقط با استفاده از 
حس بساوایي یا المســه جدا و یا شيء متفاوت از بقیه 
را انتخاب کند. در توجه لمســي فرد باید بتواند با تکیه  
بر توانایي لمســي خود به محرک یا محرک هاي خاصي 

توجه کند. 
توجه انتخابي6: از مشــخصات اصلــي این نوع توجه، 
انتخاب یک محرک خــاص از بین محرک هاي دیگر یا 
یک ویژگي خاص در بین ویژگي هاي دیگر است که در 
آن به برخي از عناصر اطالعات ، بیشــتر از بقیه اهمیت 

داده مي شود. 
توجه پایدار7: ویژگي اصلي این نوع توجه، میزان حفظ 
توجه در مدت زمان نســبتًا طوالني اســت. به بیان دیگر، 
فردي که داراي توجه مداوم یا پایدار اســت، توان توجه 
به یک محرک خاص یا انجــام فعالیتي، تا پایان مراحل 

آن را دارد.
توجه متناوب8: در توجه متناوب ، فرد توجه خود را بر 
ابعاد مختلف یک محرک خاص حفظ مي کند. جلوگیري 
از تداخــل یک بعد از محرک در ســایر ابعاد ، در حین 
توجه، توانایي مهمي اســت که در این نوع توجه از فرد 

انتظار مي رود.
توجه متمرکز9: زماني که توجه فرد به یک محرک خاص 

مقدمه
"توجــه" به یک ســری عملیات پیچیــده ی ذهنی گفته 
می شــود که شــامل تمرکز بر هدف یا درگیر شــدن با 
آن، نگه داشــتن یــا تحمل کــردن و گوش به زنگ بودن 
در زمــان طوالنــی، رمزگردانی ویژگی هــای محرک و 
تغییر تمرکز از یک هدف به هدف دیگر اســت(1). در 
حقیقت، توجه شــامل انتخاب اطالعات، یکپارچه سازی 
اطالعات انتخاب شــده، فرآیندهای مربوط به حافظه و 
برنامه ریزی برای پاسخ های موردنظر است. پایه و اساس 
کســب مهارت ها و توانایی هــا، توانایی تمرکز بر هدف 
انتخاب شــده در دوره های زمانی کافــی و جلوگیری از 
تداخل پیام های غیرمرتبط است(2). ازاین رو، در بسیاری 
از فعالیت هــا، توجه به عنوان یکــی از فرآیندهای اصلی 
شناختی خود را نشان می دهد. برای  مثال، تمرکز بر گفتار 
مرتبط را برای ما ممکن می سازد(3،4). با هدایت توجه 
قادریم بر گوینده و بخش های قابل شنیدن گفتار او تمرکز 

کنیم(5).
اپسی و همکاران(6) اظهار داشته اند که توانایی کودکان 
پیش دبســتانی در کارکردهای اجرایی و توجه می تواند 
توانمنــدی آتی آنها را در خوانــدن و ریاضیات بخوبی 
پیش بینی کند. از عوامل اصلی آموزش و یادگیری، میزان 
توجه یادگیرندگان به موضوع درس اســت؛ به طوری که 
بنــدورا تأکید می کند که مرحلــه ی ابتدایی هر یادگیری 
با توجه آغاز می شــود و توجه ناکافــی بر یادگیری فرد 

خدشه وارد می کند(7). 
از انــواع توجه، تقســیم بندی های متفاوتی ارائه  شــده 
اســت. برای مثــال، در یک روش که مبنــای آن میزان 
پردازش اطالعات اســت، توجه به ســه نوع گزینشی، 
توزیع یــا تقسیم شــده و گوش به زنگ بــودن(8) و بر 
مبنــای تصمیم گیری قبلی، به توجه ارادی1، غیرارادی2 و 
عادی3(9) و بر مبنای محتوای مورد توجه و رفتار متعاقب 
آن به توجه متمرکز، انتخابی، توجه تقسیم شــده، مداوم، 
نیازمند تالش بیشتر4 یا دشوار، عمدی یا کنترل شده5(10)
تقسیم شــده است. در این میان، تقسیم بندی زیر به میزان 
قابل توجهی همه ی این تقسیم بندی ها را در برمی گیرد. 

1-	Voluntary	
2-	Involuntary
3-	Ordinary
4-	Effortful
5-	Intention	and	directed

6-	Selective	attention
7-	Sustained	attention
8-	Alternative	attention
9-	Centralized	attention	
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علیرضا حافظی و همکاران 

بعضی از انواع توجه در کودکان توجه شده است. توجه 
انتخابي، آشــکارا، تحت تأثیر رشد است(14)؛ به طوري 
که در توجه انتخابــي، عملکرد کودکان بزرگ تر بهتر از 
خردساالن است(15). در تکالیف مبتني بر توجه انتخابي، 
کــودکان بزرگ تر بــر یک بعد این تکالیــف و کودکان 
خردســال (پنج ســاله) بر ابعاد مختلف متمرکز و توجه 

خود را پراکنده کرده اند(14).
برخي پژوهشگران نشان داده اند که عملکرد توجه پایدار 
تا هشــت ســالگي افزایش مي یابد و از این سن به بعد 
ثابت و ایســتا مي ماند(16). البته ایــن یافته ها مي تواند 
نشان دهنده ی اثر تارک باشد که با تکالیف کودکانه ارتباط 
دارد؛ به این معنا که ممکن است اندازه گیری مکفی رشد 
توجه پایدار در طي دوره هاي بعدي کودکي نشــان دهد 
که انجام این تکالیف براي کودکان بزرگ تر نســبتاً آسان 
اســت(17). چنان که پاره اي از مطالعات مقطعي، که در 
آنها از تکالیف ویژه ی کودکان استفاده نشده است، رشد 
مداوم این توجه را به ویژه تا 11 سالگي گزارش کرده اند( 
19و18). به طور کلي، این مطالعات، رشــد تدریجی و 
درازمــدت توجه پایدار را (تا جواني) نشــان مي دهند . 
احتماالً (و نه یقینًا) رسش در طي دوره ی کودکي تداوم 
دارد، اگرچه به دلیل کمبود داده هاي طوالني، مسیر رشد 
توانایي توجه پایدار، هنوز کاماًل روشن نشده است(17).
ریچاردرز دریافت که کودکان از اولین ماه هاي نوزادي به 
مهارت پیدا کردن در توجه پایدار تمایل نشــان می دهند 
و به نظر مي رسد که میزان این مهارت تا دوره ی کودکي 
ثابت مي مانــد(20). نتایج پژوهــش مقطعي روی یک 
گروه پنج تا 11 ساله، با استفاده از آزمون عملکرد توجه 
آلماني و ارزیابي عصب روان شــناختي- رشدي(نپسي) 
نیز نشــان داد که عملکرد توجه پایدار تا شش الی هفت 
سالگي ثابت است(22،21). همسو با این یافته، لوئیس و 
همکاران(17) دریافتند که بازداري پاسخ و توجه پایدار 
بین شــش و هشت سالگي رشــد مي کند و با تغییرات 
جزئي در کنترل توجه بین سنین هشت و 11 همراه است.

کامالً جلب مي شــود و او خــود را با تکلیف یا تکالیف 
خواسته شــده کاماًل درگیر مي کند، مي گوییم که این فرد 
توجه متمرکز دارد. در این نوع توجه، فرد در مدت زمان 
مشــخصي با تمام وجود براي انجام تکلیف یا تکالیف 

خواسته شده فعالیت مي کند.
توجــه انتقالي1: به توانایي فرد در هدایت مؤثر  توجه از 
یک فعالیت به فعالیت دیگر گفته مي شود. به عبارت دیگر، 
در ایــن نوع توجه، فرد مي توانــد به راحتي بعد از اتمام 
توجه بــه محرک اول، بالفاصله به محــرک بعدي و ... 
توجه کرده و تکلیف یا فعالیت خواسته شده را به درستي 

انجام دهد. 
توجــه انعطاه پآیر2: بــه توانایي قطع کــردن یا کنار 
گذاشتن موقتي تکلیف و انجام تکلیف یا تکالیف دیگر 
و سپس بازگشت به تکلیف کنار گذاشته شده و ادامه ی 

آن تا پایان کار می گویند.
توجه تقسیم شده3: عبارت اســت از توجه هم زمان به 
چند محرک مشخص. در این نوع توجه، فرد هم زمان به 
محرک ها یا فعالیت هاي مدنظر توجه کرده و آنها را با هم 
انجام مي دهد و بــه همین دلیل نیز عالي ترین نوع توجه 

معرفي  شده است(10).
در پژوهش هاي انجام شــده در زمینــه ی توجه، عمدتًا 
توجه را به عنوان یکي از کارکردهاي اجرایي بررســي و 
نشان داده شده که کارکردهاي اجرایي انتقال ناپذیرند، اما 
هنگام تولد یا بعد از آن گســترش مي یابند. کارکردهاي 
اجرایي درکودکان نوپــا و یا حتي از پنج ماهگي به بعد 
قابل مشاهده است. براساس نظریه ی پیچیدگي و کنترل 
شناختي، تحول کارکردهاي اجرایي را مي توان در قالب 
رشــد وابســته به ســن و در چارچوب باالترین سطح 
عملیات و قوانین پیچیده ای که کودک مي تواند تدوین و 

براي حل مساله از آن استفاده کند، درک کرد(11).
به نظر مي رسد که همه ی نظریه پردازان در این اصل توافق 
دارند که توجه یک توانایي شــناختي واحد نیست(12) 
و جنبه هــاي مختلف آن در طي زمــان و در فرایند یک 
رابطه ی متقابل با تسلط برسایر فرآیندهاي شناختي رشد 
مي کند(13). در برخی پژوهش هاي مربوط به رشــد، به 

1-	Translative	attention	
2-	Flexible	attention
3-	Divided	attention
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خوشــه ای از هر گروه ســنی 100 نفر (50 دختر و 50 
پســر)، یعنی در مجمــوع 200 نفر، به عنــوان نمونه ی 
پژوهش انتخاب شدند. پس از کسب رضایت از والدین 
کودکان منتخب،آزمون انواع توجه دریک اتاق ساکت و 
به صورت انفرادی برای آنها اجرا شد. البته کودکانی که 
براساس نظر مربی شان مشکل تمرکز داشتند یا قباًل مبتال 
به بیش فعالی توأم با نقص توجه1 تشخیص داده شده و یا 
در یادگیری مطالب آموزشی ضعیف تر از همساالن خود 

بودند، انتخاب نشدند. 
کزمون توجه: این آزمون را که حافظی وهمکاران(25) 
برای کودکان پنج تا 12 ساله ساخته و هنجاریابی کرده اند، 
شامل 23 تکلیف اســت که توجه بینایی،شنوایی،پایدار، 
انتخابی، انتقالی، معطوف شده، انعطاف پذیر و تقسیم شده 
را می ســنجد. در جــدول هنجار این آزمون، براســاس 
محاســبات، بیشــترین میانگین به عامل چهارم (توجه 
انتخابــی) و کمترین آن به عامل پنجم (توجه درســطح 
عالی یعنی توجه تقسیم شــده و انعطاف پذیر) اختصاص 
دارد. عامل دوم (توجه حســی، یعنــی توجه بینایی) و 
عامل ســوم (توجه انتقالی) به ترتیب بیشترین و کمترین 
انحراف اســتاندارد را دارند. هر تکلیف با انتخاب یکی 
از گزینه هــای موفق (دو نمــره)، نیمه موفق (یک نمره)، 
ناموفق (صفر نمره) نمره گذاری می شود. روایی و پایایی 
آزمون انواع توجه زیاد است؛ به طوری که روایی هم زمان 
آن برای توجه پایدار 0/73، بینایی 0/84، شنوایی 0/92، 
انتقالی 0/68، انتخابی 0/86، تقسیم شــده و انعطاف پذیر 
0/71 و برای توجه معطوف شــده 0/58 گزارش شــده 
اســت. ضریب پایایی این آزمون به شــیوه ی محاسبه ی 
آلفــای کرونباخ 0/80 و بــه روش بازآزمایی (بعد از دو 

ماه) 0/71 به دست آمده است(25). 
پس از کســب رضایــت والدیــن، اجــرای آزمون با 
توضیحــات کافی و به صــورت انفرادی به وســیله ی 
یکی از پژوهشــگران، در یک اتاق دور از ســروصدای 
دانش آموزان اجرا شــد. اجرای آزمون برای هر آزمودنی 
به طور متوسط 15 دقیقه طول می کشید. برای محاسبه ی 

از طرف دیگر، کوپنز، در توانایي تغییر توجه بین نشانه ها، 
بین کودکان و بزرگ ســاالن تفاوت بســیار کمي یافت، 
ولي خاطر نشان ساخت که با افزایش سن، توانایي قطع 
توجه از یک محرک خاص بیشتر مي شود(13). معموالً، 
توانایي قطع و تغییر محرک جدید و توجه مجدد به آن از 
شش تا نُه ماهگي مشاهده مي شود(23). برخالف سنین 
مختلفي که در آن مهارت هاي معیني کســب مي شــود، 
معموالً کودکان بین هشت تا 10 سالگي در رشد همه ی 

جنبه هاي توجه افزایش نشان مي دهند(20).
با توجه به آنچه گفته شــد، روشن می شود که درباره ی 
انواع توجه و تحول آن، به ویژه در دوره ی پیش دبستانی، 
خأ پژوهشــی زیادی وجود دارد.از  ایــن رو، تحقیق 
حاضر برآن است تا با ارائه ی یک معیار تقریبي، تخمین 
ســطح رشد انواع توجه کودکان پیش دبستاني و دبستاني 
پنج تا هفت ســاله را ممکن ســازد. این ارزیابي کمک 
مي کند تا نیازهاي کودک براي همسان سازي او با دیگران 
و نیــز انتظارات والدین و اطرافیان مشــخص و هر نوع 
کمکي که براي پیشرفت محیط زندگي او الزم است در 
اختیارش قرار داده شــود. تعیین چارچوب رشدي انواع 
توجه مي تواند به شــناخت نتایج بالیني نارســایي توجه 
(ماننــد پیامدهاي توجه به دنبال آســیب مغزي) کمک 
کند(13). از این رو به عنوان ســؤال پژوهش، این سؤال 
مطرح شــد که: "آیا کودکان پیش دبســتانی پنج تا هفت 

ساله در انواع توجه تفاوت معنادار دارند؟"

روش
با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش حاضر، روش تحقیق، 
توصیفی از نوع مقطعی بود و جامعه ی آماری آن را همه ی 
کودکان دختر و پســر پنج تا هفت ساله ی پیش دبستانی 
و دبســتانی سال 1395شهر تبریز تشکیل می دادند. دلیل 
انتخاب این رده ســنی این بود که کارکردهای اجرایی از 
دو تا پنج سالگی تغییرات بسیار اساسی می کند(24). از 
بیــن نواحی آموزش و پرورش شــهر تبریز، به صورت 
تصادفــی ســاده، 10 مرکــز پیش دبســتانی (پنج مرکز 
ADHD)	(	hyperactivity	deficit	Attention	-1دخترانه و پنج مرکز پسرانه) و سپس به شیوه ی تصادفی 
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اســتفاده از تجزیه وتحلیل واریانس دوراهه، همســانی 
واریانس هاست که بدین منظور برای کل توجه، مقدار آن 
با استفاده از آزمون لووین محاسبه شد (جدول 1). چون 
مقدار F لوین، در ســطح 0/05 معنادار نیست، پس برای 
استفاده از تجزیه و تحلیل واریانس دوراهه، مفروضه ی 
همگنی واریانس داده ها و شیب رگرسیون داده های انواع 

توجه برقرار است.

میانگین و انحراف استاندارد هریک ازگروه های سنی از 
آمار توصیفی و برای مقایســه ی انواع توجه از نظر گروه 
سنی، جنسیت و تعامل این دو، از آمار استنباطی- تحلیل 

واریانس دوراهه- استفاده شد.

یافته ها
برای پاسخ به سؤال پژوهش، از تجزیه و تحلیل واریانس 
دوراهه استفاده شــد. یکی از مفروضه های اصلی برای 

جدول 1- بررسی همسانی واریانس ها با استفاده از آزمون لووین

Fdf1df2)sig( سطح معناداری
3/79711980/053

همــان طور که در جدول 2 مالحظه می شــود، میانگین 
انواع توجه در دختران و پســران پنج تا شش و شش تا 
هفت ساله وضعیت بسیار ناهمگونی دارد. البته در بیشتر 
موارد، بیشترین میانگین به گروه سنی شش تا هفت ساله 
اختصاص دارد. برای بررســی تفــاوت هر یک از انواع 
توجه و میزان واقعی بودن آن در گروه های سنی مختلف، 
آزمون تحلیل واریانس دوراهه به کار رفت که در ادامه به 

هریک اشاره می شود.
جدول 3 نشــان می دهد که در توجه های پایدار، بینایی 
و انتقالی، اثر هر ســه مورد یعنی گروه ســنی، جنسیت 
و تعامل بین گروه ســنی و جنسیت معنادار است. یعنی 
می توان گفت که تأثیر سن و جنسیت بر میزان توجه های 
پایدار، بینایی وانتقالی کودکان پیش دبستانی پنج تا هفت 
ساله معنادار است. معنادار بودن تعامل بین سن و جنسیت 
نیز نشان می دهد که تفاوت سنی پسران و دختران بر هر 
یک از توجه های پایدار، بینایی وانتقالی تأثیر دارد. توان 
آماری باال در هر یک از موارد مورد بررســی، حاکی از 

کفایت حجم نمونه است.
در بین انواع توجه، توجه انتخابی و تقسیم شده وضعیت 
کامــاًل متمایزی دارند، چون اثر هیچ یک از عوامل گروه 
سنی، جنسیت و تعامل بین گروه سنی و جنسیت معنادار 
نیست. این یافته بخوبی نشان می دهد که توجه انتخابی و 
تقسیم شده در کودکان پیش دبستانی پنج تا هفت ساله ی 

دختر و پسر ثابت می ماند و تغییر قابل توجهی نمی کند. 
وضعیت توجه شــنوایی گروه های مورد مطالعه با توجه 
بینایی آنها تفــاوت دارد، زیرا داده هــای جدول حاکی 
ازعدم تأثیر معنادار گروه سنی بر توجه شنوایی است که 
نشان می دهد توجه شنوایی در کودکان پیش دبستانی پنج 
تا هفت ســاله از ســن تأثیر نمی پذیرد، اما از جنسیت و 

تعامل جنسیت با گروه سنی تأثیر می گیرد.
توجه انعطاف پذیر وضعیتی متضاد با توجه شنوایی دارد. 
در این نوع توجه، اثر عامل گروه سنی و تعامل گروه سنی 
و جنسیت معنادار است، ولی عامل جنسیت تأثیر معنادار 
ندارد، یعنی دختر یا پسر بودن کودکان پیش دبستانی پنج 
تا هفت ساله بر میزان توجه انعطاف پذیر تأثیر ندارد. این 
در حالی است که در توجه معطوف شده، عامل جنسیت 
معنادار اســت و عامل گروه سنی و تعامل آن با جنسیت 
معنادار نیســت، پس می توان گفــت که برخالف توجه 
انعطاف پذیر، دختر یا پســر بودن کودکان پیش دبستانی 
پنج تا هفت ســاله بــر میزان توجه معطوف شــده تأثیر 
دارد. در نمره ی کل توجــه، داده های جدول 3 حاکی از 
معنــادار نبودن اثر عامل گروه ســنی و معنادار بودن اثر 
عامل جنســیت و تعامل گروه سنی با جنسیت است. بر 
این اســاس می توان گفت که دختر یا پسر بودن کودکان 
پیش دبســتانی پنج تا هفت ساله و همچنین تفاوت سنی 

آزمودنی ها بر نمره ی کل توجه تأثیر دارد.
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شش تا هفتپنج تا شش ساله 
انحراف استانداردمیانگینانحراف استانداردمیانگین

توجه پایدار

2/882/675/961/61پسر
7/021/905/542/53دختر
4/953/105/752/12کل

توجه بينایی

2/881/222/841/47پسر
4/821/563/541/68دختر
3/851/703/191/61کل

توجه شنوایی

2/040/962/301/24پسر
3/241/222/701/24دختر
2/641/252/501/25کل

توجه انتقالی

5/301/415/281/01پسر
5/381/044/202/10دختر
5/341/244/741/72کل

توجه انتخابی

8/921/498/821/36پسر
8/921/729/361دختر
8/921/609/091/22کل

توجه تقسيم شده

2/581/052/741/32پسر
2/481/292/661/15دختر
2/531/172/701/23کل

توجه انعطاف پذیر

1/020/551/540/73پسر
1/500/761/420/78دختر
1/260/701/480/75کل

توجه معطوف شده

4/021/333/921/45پسر
4/761/624/121/42دختر
4/391/524/021/43کل

نمره ی کل توجه

25/625/1429/485/15پسر
33/367/0929/426/67دختر
29/497/2829/455/93کل

جدول 2- ميانگين و انحراف استاندارد انواع توجه در آزمودنی های دختر و پسر پنج تا 12 ساله
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جدول 3- نتایج تحليل واریانس دوراهه بين گروه ها )از نظر انواع توجه(  

شاخص 
آماري
منابع

مجموع 
مجذورات 

درجه ی 
آزادي

ميانگين 
Fمجذورات

سطح 
معناداري

توان آزموناندازه ی اثر

توجه پایدار

321326/460/0120/0320/716گروه سنی
172/981172/9834/930/0000/1511جنسیت
259/921259/9252/480/0000/2111تعامل

توجه بينایی

21/78121/789/750/0020/0470/874گروه سنی
87/12187/12390/0000/1661جنسیت
19/22119/228/600/0040/0420/831تعامل

توجه شنوایی

0/98010/980/700/4020/0040/133گروه سنی
3213223/050/0000/1050/998جنسیت
8185/760/0170/0290/666تعامل

توجه انتقالی

181188/430/0040/0410/824گروه سنی
12/50112/505/850/0160/0290/673جنسیت
16/82116/827/880/0060/0390/798تعامل

توجه انتخابی

1/4411/440/710/3990/0040/134گروه سنی
3/6413/641/800/1810/0090/267جنسیت
3/6413/641/800/1810/0090/267تعامل

توجه تقسيم شده

1/4411/440/980/3220/0050/167گروه سنی
0/4010/400/270/6000/0010/082جنسیت
0/00510/0050/0030/9540/0000/050تعامل

توجه انعطاف پذیر

2/4212/424/730/0310/0240/582گروه سنی
1/6211/623/170/0760/0160/426جنسیت
4/5014/508/810/0030/0430/840تعامل

توجه معطوف شده

6/8416/843/200/0750/0160/429گروه سنی
11/04111/045/160/0240/0260/619جنسیت
3/6413/641/700/1930/0090/255تعامل

نمره ی کل توجه

8/4018/400/180/670/0010/071گروه سنی
928/801928/8019/850/0000/0920/993جنسیت
869/441869/4418/580/0000/0870/990تعامل
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یافتــه ی دیگر پژوهش، تأثیر جنســیت بر رشــد توجه 
را نشــان مي دهد، زیرا در انــواع توجه (به غیر از توجه 
انعطاف پذیر، انتخابی و تقسیم شــده)، بیــن دختران و 
پســران تفاوت معناداري مشــاهده شــد. به دلیل نبود 
پیشینه ی مطالعاتي در زمینه ی تحول انواع توجه (براساس 
جنسیت آزمودني ها)، همسو یا ناهمسو بودن این یافته با 
یافته هاي پیشین میسر نشد. در این مورد فقط مي توان به 
َرم شاهي و همکاران(28)، که  ناهمسویي آن با پژوهش َکََ
عامل جنســیت را در تحول کارکردهاي اجرایي بررسي 

کرده اند، اشاره کرد.
با تبیین این یافته، این نکته بخوبي روشــن مي شــود که 
در تحــول انواع توجه، نقش جنســیت بارز اســت که 
احتماالً به دلیل تفاوت هاي رشــدي دختران و پسران در 
دوره ی کودکي و همچنین عملکرد متفاوتي است که از 
دختران و پسران انتظار مي رود. برتری عملکرد دختران 
در برخي از انواع توجه نســبت به پسران و برعکس نیز 
قابل تأمل اســت؛ به این معنا کــه در تحول انواع توجه، 
نمی توان بر اســاس جنســیت یک الگوي ثابت دید که 
بر پایه ی آن دختران یا پســران در همــه ی انواع توجه 
برتري داشته باشــند. اســتثنا بودن توجه انعطاف پذیر، 
انتخابی و تقسیم شــده بر پیچیدگي این مسأله مي افزاید 
و نیاز به بررســي و مطالعات بیشتر در این زمینه را تأیید 
مي کند. یافته ی دیگر این پژوهش نیز گویاي این مطلب 
است، زیرا نشــان مي دهد که در همه ی انواع توجه، به 
غیر از توجه انتخابي، تقسیم شده و معطوف شده، تعامل 
بین جنسیت و ســن معنادار است. فقط با پژوهش هاي 
گســترده ی دیگر در این راستاست که مي توان به وجود 

عامل یا عوامل مرتبط با این مسأله پي برد.
موضوع دیگر دربــاره ی یافته هاي این پژوهش مي تواند 
به آموزش انواع توجه مربوط باشــد. هرچند در زمینه ی 
آموزش انواع توجه، پیشینه ی مطالعاتي یافت نشد، ولي 
آموزش کارکردهاي اجرایي در پژوهش هاي مختلف، در 
جبران کاســتي این کارکردها نتایج رضایت بخشي داشته 
است (مثاًل، عابدي و جهانیان(29)). بر این اساس، به نظر 
مي رســد که آموزش انواع توجه نیز نتایج مشابهي داشته 

نتيجه گيري
این پژوهش به منظور بررســي روند تحول انواع توجه 
در کودکان پنج تا هفت ســاله ی دختر و پسر انجام شد. 
یافته هاي پژوهش نشان داد که روند تحول انواع توجه در 
بیشتر موارد در دو گروه دختران و پسران پیش دبستانی، 
با توجه به ســن ،پیش رونده اســت. توجه معطوف شده 
وضعیتي کامالً متفاوت با ســایر توجه ها دارد، به طوري 
که اثر عامل اصلي گروه ســني بر این نوع توجه معنادار 
اســت و مي توان گفت که با افزایش ســن کودکان پنج 
تا هفت ســاله ی دختر و پســر، توجه معطوف شده نیز 
افزایش مي یابد. معنادار بودن عامل جنســیت نیز نشان 
مي دهد که دختر یا پسر بودن در رشد توجه معطوف شده 
تأثیر دارد، ولي معنادار نبودن تعامل بین ســن و جنسیت 
نشان دهنده ی آن است که اختالف سني پسران و دختران 
در توجه معطوف شــده بي تأثیر اســت و در این زمینه 

تفاوتي مشاهده نمی شود.
توجه انعطاف پذیر نیز نســبت به توجه هاي دیگر روند 
تحولي کاماًل متمایزي را می پیمایــد، زیرا معنادار بودن 
عامل اصلي گروه ســني نشان مي دهد که با افزایش سن 
دختران و پســران پنج تا هفت ساله، توجه انعطاف پذیر 
آنها نیز افزایش مي یابد، ولي معنادار نبودن عامل جنسیت 
حاکي از عــدم تأثیر دختر یا پســربودن بر روند تحول 
این نوع توجه اســت. البته معنادار بودن تعامل بین سن 
و جنسیت نشــانگر تأثیر تفاوت سني پسران و دختران 
پنــج تا هفت ســاله در توجه انعطاف پذیر اســت. این 
یافته با پژوهش هاي ســینزیگ و همکاران(26)، عابدي 
و قوام(27)، بســت، ییــم و اسلوتســکي(15)، بروکي 
و دیگــران(18)، ربــوک و دیگــران(19)، کوپنز(13) 
همســو و با پژوهش هاي تراتمان و زیف(16)، سوبه و 
اســپچکرز(21)، ویســو-پترا، بنقا و میکال(22)، لوئیس 
وهمکاران(17) و مک کاي و دیگران(20) ناهمسوست. 
در تبییــن این یافتــه باید به تفــاوت روش تحقیق این 
پژوهش ها به ویژه ابزار مورد استفاده، توجه کرد. به طور 
کلي این یافتــه، ماهیت تحولي هر یک از انواع توجه را 

نشان می دهد.
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علیرضا حافظی و همکاران 

باشــد. تعیین چارچوب رشدي انواع توجه با استفاده از 
یافته هاي این پژوهش مي تواند به غناي محتوا و اثربخش 
بودن آموزش انواع توجه، بــه ویژه براي کودکان دچار 
آســیب مغزي، بیش فعالي توأم با نقص توجه، اختالالت 

یادگیري و ...،کمک شایان توجهي کند(13).
کوتاه ســخن اینکه چنین اســتنباط مي شود که توجه به 
عنوان یک توانمندي شناختي، گذشته از اینکه به تدریج 
کســب و زیاد مي شــود، انواع آن از یک الگوي یکسان 
و ثابــت و نیز در دختر و پســر پیــروی نمي کند. این 
ویژگی، ارزیابي و به خصوص آموزش انواع توجه را با 
چالش هاي جدي روبه رو مي کند. البته نباید فراموش کرد 
که شیوه ی پژوهش حاضر مقطعی بود و برای گروه های 

ســنی محدودی اجرا شد، از این رو پیشنهاد می شود که 
در پژوهش های آتی، رشــد انواع توجه با روش طولی و 
برای ســایر گروه های سنی از جمله نوجوانان و جوانان 
مطالعه شــود. به هر روی، به نظر مي رســد که درباره ی 
ابعاد رشــدي انواع توجه، نــکات پنهان و جالب زیادي 
وجــود دارد که امید اســت پژوهش حاضــر آغازی بر 

روشن شدن این ابعاد باشد.
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