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Abestract 
Objective: The purpose of this research was 
designing an attention training program for 
elementary students with attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD). Method: In order 
to design the attention training program, a general 
model of the educational design was used. 
Qualitative method was used for analyzing data. To 
design the attention training program, thematic 
analysis of the qualitative method was used. The 
sampling was done using a targeted sampling 
method at saturation. Results: Using thematic 
analysis for attention as global theme, four 
organizing themes and 22 basic themes were 
identified. According to the investigation various 
sources and views of experts, the program was 
designed for practicing in the four dimensions of 
attention (sustained, selective, alternative, and 
divided) in audio and visual parts. Conclusion: In 
addition to previous methods, experts can use this 
educational package in education of ADHD 
children.  
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 مقدمه
مفهوم توجه دامنه وسيعي از كاركردهاي شناختي را 

 حوزه شناختي هاي يطهح ينتر مهماز  و گيرد يم بر در
 شناختي فرايندهاي تمام در ناپذير ييجدا بخشي و

 از نظر). 2013، ريچاردزو  ، كارجزرينولداست (
  )2016، به نقل از شواب، 2001( سولبرگ و متيير

هاي  در توانايي انجام فعاليت توجه نقش اساسي و پايه
ريزي، حل مسئله و  ذهني سطح باالتر مانند برنامه

رود كه  يمتصور همچنين . كند استدالل بازي مي
 پاسخ براي اصلي جزء يكو  يادگيري نياز يشپتوجه 

در يادگيري از  يژهو به؛ استمحيط  به سازگارانه
(فينران، فرانسيس و  برخوردار است اي يژهواهميت 

و آموزش مورد  يشناس روان درتوجه ). 2009ئونارد، ل
بسياري  نظر از است. قرارگرفتهبسياري هاي  مطالعه

شناختي پيچيده  يها مهارتپايه و اساس اوليه براي 
؛ 2011دادلي، ( زباني يها مهارتمثل حافظه و 

 اطالعات مدت  يطوالن سازي يرهذخ، )2002لنگدن، 
 هر براي كاري ظهحاف و توجه ).2016(شواب،  است

 از يكي ).2016كيم، ( است ضروري يادگيري
 و آموزش در مؤثر عوامل پيچيدهترين و مهمترين
 يكي توجه عدم ديگر، عبارت به؛ است توجه يادگيري

 كارايي كاهش باعث كهاست  مشكالتي رايجترين از
سرشكي و  (زيالي، اديب ميشود مدارس در كودكان

، ها يافتهبراساس اين  .)2017پورمحمدرضا تجريشي، 
نيست كه توجه نقش كليدي در بسياري از  آور تعجب
داشته مانند رفتار و يادگيري  زندگي انسان يها جنبه
 در ورودي كاركرد يك عنوان به را توجه بنابراين .باشد
 به منجر تواند مي شود، مختل اگر كه گيرند مي نظر

ن، مپنك( شود شناختي هاي حوزه ساير در نقص
2004(.  

 آن وسيله به فرد كه كاري سازو عنوان به توجه
 پاسخمربوط به آن  هاي محرك به مناسب طور به

هوشيارانه و  افكار، جهان از آگاهي ازجمله ،دهد مي
 شده است تعريف در پاسخ به محيط اطراف ها هيجان

 و يو، پ، اپستينتام ؛2007روتبارت،  و پوسنر(

 ) 2019و برور ( همچنين، بارتون ).2013 ،نكونزني
 حسي هاي سيستم اساسي از جنبه عنوان يك به توجه

از  هايي جنبه كردن دنبال و انتخاب تواناييكه انسان 
 محيط هاي بخش ساير گرفتن ناديده وحسي  محيط

به نقل از ، 2004جيمز ( نظر از. تعريف كردنددارد، را 
طور  به توجه شامل تمركز ذهن) 2016و ولكو،  فاف

از  يا رشتهيا اشيا از ميان  ءشي يكبر  وشنواضح و ر
وهر ج .وجود دارند زمان هم طور به كهاست  افكار

توجه  ،همچنين. استاصلي توجه، افزايش آگاهي 
تخصيص منابع پردازش به يك محرك خاص  عنوان به

است كه به چندين فرايند فرعي تقسيم  شده يفتعر
 .)2016 ميلر، و پنگشود ( يم

  الگوهايو  ساختار واحد نيست توجه يكدرواقع 
بدون توجه  .اند دادهقرار  نظر موردرا  آنمتعددي ابعاد 

ابعاد  ها آنبيشتر  ،شود استفادهالگو كدام  كه ينابه 
توانايي حفظ توجه در  نظير ،جداگانهشكل   بهتوجه را 

هوشياري)، توانايي توجه به محرك زمان (طول 
ي يا تغيير دادن انتخابي، توانايي جايگزين صورت به

، توانايي تقسيم توجه موردتوجهدر تكاليف  ها محرك
، در زمان يكانجام بيش از يك فعاليت در  منظور به

بيشتر مجموع، در  ).2013(فرگوسن،  اند گرفتهنظر 
 اگرچه .دارند مدنظرتوجه  برايبعد  چندينالگوها 

 به را توجه مختلف ياتعمل توجه، يها الگو
 يشترب طول در ،كنند يم سيمتق ها يرمجموعهز

 تعاملي بسيار توجه ابعاد كاركردي، هاي يتفعال
 توجه شناسي عصب و بالينيالگوي  دو . هرهستند

، به نقل 1987( متيير و سولبرگ وسيله به آنچه مانند
 نوپترس و پوسنر و) 2009و همكاران،  از گالبياتي

  بيان )2009و همكاران،  ، به نقل از گالبياتي1990(
 يك را توجه اجرايي كاركردهاي الگوي همچنين ،شد

. دندان ميندارد،  يواحد ساختار كه اساسي عنصر
الگوي  كه است باالتر شناختي عملكرد يكتوجه، 
 لـتسهي رايـبو است  مراتبي سلسله آن عملكرد

 ت.اس ديگر شناختي فرايندهاي
  اسي توجهـعد اسـب 3وجه شامل ـاليني تـبوي گـال
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و همچنين  2، انتخابي1، پايدارركزتوجه متم جمله از
 4شده و تقسيم 3دو سطح باالتر شامل توجه متناوب

، به نقل از فرگوسن، 1987( ييرمتسولبرگ و  ت.اس
 مراتبي سلسله طبيعي طور به را توجه ظرفيت )2013

نكته  اين به توجه مراتبي سلسله  الگوي دانند. مي
 توجه زا باالتر سطوح تكاليف نيازمند كه پردازد مي

تر  سطوح پايين به شده مانند توجه متناوب و تقسيم
. نيازمند استتوجه مانند توجه پايدار و متمركز نيز 

ابعاد باالتر توجه نيازمند درگيري بيشتر در 
تر توجه  يينپاو وابسته به سطوح  كاركردهاي اجرايي

 دادن پاسخ و توجه هدايت متمركز، توجه باشند. يم
عنوان  به كه توجه متمركز  .ستا خاص هاي محرك به

 خاص محرك يك به مستقيم توجه توانايي
 با كه است توجه سطح ترين يينپا ،است شده يفتعر

 هوشياري حفظ پايدار توجه .است مرتبط هوشياري
 شامل پايه سطح يك پايدار توجه .است زمان طول در

 نمونه براي است، تكراري فعاليت به پايدار پاسخ
 شامل باالتر سطوح كه درحالي، صريح خواندن

توماسون،  است. كاري حافظه در اطالعات كاري دست
، ، به نقل از شريفت2005كرنز، سولبرگ و متيير (

 مهار يا كردن فعال به انتخابي توجه ندمعتقد )2015
 بين شدن قائل تمايز وسيله  به پاسخ يك كردن

 نمونه براي ،كند مي اشاره هدفو  گر همداخلمحرك 
 صحبت ديگران كه  حالي در خواندن بر تمركز حفظ

سيرز،  ، به نقل از2005سولبرگ و متيير (. كنند مي
 و شامل توجه متناوب را توجه باالتر جزء دو) 2013
 بين جايي به جا  به متناوب توجه ؛دانند مي شده تقسيم
 متفاوت اشاره شناختي هاي فعاليت به نيازمند تكاليف

 يا دو بين تمركز تعويض توانايي به متناوب توجه؛ دارد
 تكاليف انجام طول درها  محرك ي ازا مجموعه
 انجام تكاليف نمونهبراي ، دارد اشاره مختلف شناختي
 شده تقسيم و تماشاي برنامه تلويزيوني. توجه مدرسه

 براي دارد، اشاره زمان هم طور به كار چندين انجام به
 اين .سخنراني يك طول در برداري يادداشت مثال

 هاي شبكه وسيله به نيز توجه چندبعدي طبيعت

 توجه فرعي ابعاد به معتقد كه( شناختي عصب مختلف
 ). 2013(شريفت،  است شده  داده نشان )هستند

، و ولكو ، به نقل از فاف1990( پوسنر و پترسون
را به صورت جدا از نظر توجه خود الگوي ) 2016
اي مغز ارائه ه و كاركردي از ساير بخش شناختي عصب
تقسيم كرده  ها توجه را به سه شبكه آنالگوي . دادند

 6زنگيهب گوش: شبكه اين سه شبكه عبارتند از است. 
شبكه  ها، محرك به حساسيت حالت حفظ مسئول
كه انتخاب اطالعات از ورودي حسي را ( 7يابي جهت

 مسئول، 8اجرايي توجه و شبكهكند)  ميبررسي 
به پاسخ  و ها احساس فكار،ا بين تعارض حل و نظارت
  .است ها محرك

كاربرد براي  توجه كه بيان كرد )2018(پوزويلوس 
 در آنها حفظاست.  الزم كاركردهاي باالتر ذهنيمؤثر 
 فرد همچنين اينكهو  اطالعات به توجه بدون ذهن

 حل براي اطالعات از استفاده يا يادآوري به توانايي
غير  ،باشدداشته را  مناسب رفتار هدايت يا لهئمس

 نقص افراد با داده است نشان ها . پژوهشمحتمل است
ضعيف،  عملكرد و خودتنظيمي توجه، كنترل در

 اطالعات يادآوريو  جديد موارد يادگيريدر  مشكل
 كه بااليي تأثير به توجه با ).2013دارند (فرگوسن، 

 كاركردي سطوح تمام درطور تقريبي  توجه به نقص
 ايجاد بر پژوهشگران از بسياري باشد، داشته تواند مي

 از .اند كرده تمركز توجه نقص درمان مؤثر هاي گزينه
تكراري مرتبط،  هاي ينتمر، پس از نظري لحاظ

 درواقع، كند پيدا ميعمليات شناختي توجه افزايش 
با تكرار تكاليف خاص كه شبكه عصبي  تواند يمتوجه 

پوسنر، ( پيدا كندبهبود  ،كند يمتوجه را درگير 
 اين مبناي بر توجه آموزش). 2015، تنگ و بارتترو

 تكراري تمرين از پس توجه بازدهي كه است مفهوم
 در تمرين زيرا، كند پيدا مي افزايش شناختي عمليات

 فرايندها اين با مرتبط زيرين اعصاب هاي شبكه
. )2018، پوزويلوس( كند مي ايجاد سازگاري

 كه است ييها هارتمتوجه،  آموزش مختلف يها مؤلفه
و  تام( پيدا كند بهبود تمرين تكرار با تواند يم
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) معتقد 2016( ساك همچنين، ).2013 همكاران،
 تواند آموخته شود.  است توجه يك رفتار است كه مي

 هاي  زمينه از يكيفعالي  بيش توجه/ اختالل نقص
 از يكيو است  تحولي شناسي آسيب در مهم

 .آيد به شمار مي كودكي اندور هاي اختالل ترين شايع
 توجه قابل نقص و فعالي بيش تكانشگري، توجهي، بي
 كودكان اصلي هاي ويژگي از كاركردي مختلف ابعاد در
ديكستين،  ؛2017فايگنبام، ( است اختالل اين با

 فعالي بيش توجه/ با اختالل نقص كودكان .)2018
 هاي توانايي مانند هايي اختالل دچار است ممكن
 ضعيف، اجتماعي هاي مهارت پايين، يشناخت
 با مقايسه در كم درك ميزان و رفتاري هاي نگراني

 از بسياري). 2017ويلكاكس، ( شوند خود همساالن
 قابل فعالي مشكالت بيش توجه/ اختالل نقص با افراد

 دارند، ابعاد و ها زمينه از وسيعيدامنه  در توجهي
 دارند قرار هيتوج بي گروه زير در هايي كه آن ويژه به

 به 9شناختي عصبهاي  اختالل). 2016،(چمبرز
 فرض هاي اين اختالل اصلي نشانه بخش عنوان

 نقص درمانند   شناختي عصب هاي . اختاللشوند مي
 و 11كاري حافظه ،)EF( 10اجرايي كاركردهاي توجه،
اختالل  به مبتال افراد در اغلب ،12تنظيمي خود
ويبمن، ، لو( است دهش گزارشفعالي  بيش توجه/ نقص

 .)2019، و لي هالپرين
 فعالي بيش /توجه نقص اختالل به مبتال كودكان

 پايداري براي كمتري ظرفيت همساالن خودنسبت به 
هاي متفاوت نقص در  همچنين، پژوهش .دارند توجه

توجه پايدار و انتخابي در كودكان با اين اختالل را 
 معلمان و ادرپدر و م ).2018، (بنت اند گزارش كرده

 توجه/ نقص در اختالل نقص ،دهند يم گزارش اغلب
هاي  فعالي ممكن است مرتبط با نقص در شبكه يشب

هاي كاركردهاي اجرايي  كه از زير مجموعه(توجه 
نقص همچنين  ).2010همكاران،  و تام(باشد  است) 

 در توجه با مشكالت تحصيلي در ارتباط است
پازلوس و همكاران  ).2017ندرولد، و ال بو، ندرولدال(
 تواند يمنشان دادند كه برنامه آموزش توجه  )2018(

و فرايندهاي  عملكرد تحصيلي ،به بهبود توجه
 فعالي توجه/بيش آموزان با اختالل نقص دانش شناختي

 كمك كند.
و ها  نظريهاساس  تدوين برنامه آموزش توجه بر

 .انجام شدت در ارتباط با توجه هاي متفاو پژوهش
) بر 2015، به نقل از سارد، 1987سولبرگ و متير (

 بنايي زير فرايندهاي آموزش امكان اين باورند كه
 بهبود باعث خودنوبه  به كه دارد وجود توجه

 اين فرضيه .شود يم تر پيچيده شناختي كاركردهاي
 تمرين براي ساختارمند هاي فرصت ارائه با كه است
 بهبود توان مي را هتوج هاي توانايي توجه، خاص ابعاد

 .بخشيد
ابعادي از توجه كه در اين برنامه هدف قرار  

با و رسند  نظر مي به بسيار متنوع گيرند،  يم
متفاوت در ارتباط  هاي ها و برنامه درنظرگرفتن نظريه

در بررسي  از آن جايي كهاند.  شدهتدوين  با توجه
كه كاغذي -و مدادجامع ي ا برنامهپيشينه پژوهش 

بعاد توجه را در برگيرد براي آموزش توجه وجود همه ا
تدوين يك برنامه آموزش به  تصميمندارد. از اين رو 

 توجه/ نقصاختالل آموزان با  توجه براي دانش
هايي كه در اين  . برنامهگرفته شدتصميم فعالي  بيش

زمينه استفاده شده است يا بر يك بعد از توجه 
وجه شنيداري يا تبه اند و يا اينكه فقط  پرداخته
كه  منسجم اي . درواقع، برنامهاند توجه كردهديداري 

براي هركدام از ابعاد توجه به صورت ديداري و 
را در نظر كاغذي -اليف متفاوت مدادشنيداري تك

تاكنون در داخل كشور ساخته نشده است و بگيرد، 
شوند،  ميهايي كه در ساير كشورها استفاده  برنامه

بازتواني براي هستند كه اي  رايانهي ها برنامهبيشتر 
 اند. شناختي افراد آسيبديده مغزي در نظر گرفته شده

-هاي مداد به صورت بازي در اين برنامه، تكاليفي
بعد توجه (پايدار، انتخابي، متناوب چهار براي كاغذي 

 درشنيداري  دو بخش ديداري و در و تقسيم شده)
كاغذي -ادبا توجه به مدكه نظر گرفته شده است 

كاربرد برخالف نامه  شيوهو راحتي   بودن برنامه
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كه مختص استفاده در مراكز اي  رايانههاي  برنامه
 توانند ميها و مربيان به راحتي  خانوادهمشاوره است، 

تدوين براي  استفاده كنند.تدوين شده، برنامه از 
زير  هاي سؤالبايد به توجه، پژوهشگران برنامه آموزش 

 .ادندد يمپاسخ 
براي آموزش ابعاد توجه  يازتكاليف موردن. 1

 ؟اند ماكد
براي  يازموردن هاي هجلستعداد  طول مدت و. 2

 چه ميزان بايد باشد؟ برنامه آموزش توجه
به چه صورت توجه  آموزش ترتيب ارائه تكاليف. 3

 بايد باشد؟
 آيا برنامه از روايي برخوردار است؟. 4
 روش

تدوين برنامه آموزش  اين پژوهش قصد كه  ييجا آن از
 روش تحليل مضمونتوجه را دارد، از روش كيفي 

 شده  استفاده ها دادهدر تحليل ) 2001(استرلينگ 
تحليل مضمون، روشي براي شناخت، تحليل و  است.

 هاي كيفي است گزارش الگوهاي موجود در داده

 ).1390زاده،  شيخ و تسليمي، فقيهي (عابدي جعفري،
 مضمونكه كردند بيان  )2016(، ويت و كالرك بران

 هاي سؤال و ها داده درباره مهمي اطالعات تم، مبين  يا

تا حدي، معني و مفهوم الگوي كه  است پژوهش
از  دهد. ها را نشان مي اي از داده موجود در مجموعه

 كه ، نسخه هاي متعددي وجود داردمضمونتحليل 
استرلينگ  ضمونمدر اين پژوهش از روش تحليل 

 . استفاده شده است )2001(
و ها  مقالهها،  كتاب نخست در اين پژوهش

 توجه آموزش توجه ومتفاوت در زمينة هاي  نامه پايان
هاي  پايگاه با جستجو در 2017تا  1997از تاريخ 

نامه  مقاله، پايان 100وري شد. از بين آ اطالعاتي جمع
منابع مرتبط با  ه،در ارتباط با توج شده و كتاب بررسي

 .شدند) تحليل 1 شده در جدول آموزش توجه (بيان
و  ها كتاب، ها مقالهبه مطالعه دقيق پژوهشگران 

مختلف آموزش  يها برنامهو توجه  در رابطه با تارنماها
براي مضمون، نخست در تحليل . ندتوجه پرداخت

ها با عمق و گستره محتوايي داده پژوهشگراناينكه 
داخلي و هاي  مقالهبه بررسي و مطالعه  ،دنآشنا شو

 توجه/ توجه و اختالل نقص نهيزم درخارجي 
ها  مقالهاز نكات كليدي سپس  شدفعالي پرداخته  بيش

 و ها مقاله از كه مختلفي مطالب برداري شد. يادداشت
 بدون نخست، نگاه در آمد، دست به گوناگون هاي كتاب

ضامين فراگيري اي به م نظريه و منبع بود. هر انسجام
اي  ه سازمان يافتهاشاره كرده بود ولي مضامين پاي

توجه/  اختالل نقصبا براي آموزش توجه به كودكان 
مضامين فراگير، نخست بنابراين  .يافت نشدفعالي  بيش

در بعد و  ندشدشناسايي  سازمان دهنده و پايه
مربوط به هر مضمون قرار داده شدند. هاي  جدول

، شدند ابعاد توجه كدگذاريها  الهمقمفاهيمي كه در 
تكاليف مختلف  تعاريف ارائه شده براي ابعاد توجه،

مرتبط با ابعاد هاي  آزمونبراي آموزش ابعاد توجه و 
اطالعات را با توجه به  انپژوهشگر .ندبود توجه

 در اين مرحله. كردند مرتب شده گرفتهكدهاي در نظر 
از هاي متن در هر كد  ذاري بخشكدگ راهاز 

. سپس شوند خالصه مي مضامينهاي متني،  بخش
در نيز جسته، مشترك يا قابل توجه بر مضامين

بر  در مرحله سوم .ندشو ميهاي متني استخراج  بخش
 منابع و اسناد همطالعهاي انجام شده و  اساس بررسي

مضامين سازمان . شود هاي مضامين ايجاد مي شبكه
در شد.  در اين مرحله مشخصنيز دهنده و پايه 
 و بازبيني بررسي شده انتخابمضامين مرحله چهارم 

بندي مضامين  به دستهدوباره بعد از بررسي شدند. 
 قرارگرفتهدر زير كد مناسب  هركدامتا پرداخته شد 

، آمده دستهمضامين پايه ب در نظر گرفتنبا باشد. 
توجه در دو محتواي تكاليف مرتبط با ابعاد مختلف 

  .ندشداري تدوين بخش ديداري و شنيد
با  نخست ،پژوهش دوم سؤالبه  براي جوابگويي

آموزش  ينهزم در شده انجامهاي قبلي  بررسي پژوهش
براي كودكان  شده استفادههاي آموزشي  توجه و برنامه

انجام  براي يازموردنفعالي زمان  بيش ه/نقص توجبا 
براي  .دقيقه در نظر گرفته شد 45 برنامه در هر جلسه
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مختصص اختالل يادگيري در  6 يابي برنامهاعتبار
استادان نفر از  7و  وپرورش آموزشمراكز وابسته به 

متخصص در حيطه اختالل نقص توجه/بيش فعالي 
 روايي بررسي منظور به . سپسكردند يبررسبرنامه را 

 روايي نسبي ضريب دو كمي از شكل به محتوايي

) CVI( 14محتوا روايي شاخص و )CVR( 13محتوا
متخصصان روي برنامه  هاينظر همچنين .استفاده شد

 .شداعمال 

بر نيز ها  روايي و انطباق محتواي هر يك از بخش
 1كه نمره   طوري گذاري شد، به نمره 3تا  1مبناي 

 دهنده نشان 2دهنده نامرتبط بودن تكليف، نمره  نشان
بيانگر  3اما نيازمند بازبيني و نمره  مرتبط بودن

 1بودن تكليف است. در جدول  مناسب مرتبط و
آورده  CVRگيري در مورد  حداقل مقادير براي تصميم

 شده است.

 براي تعداد متفاوتي از اعضاي پانل CVRحداقل مقادير  .1 جدول
قبول  حداقل مقادير قابل تعداد اعضاي پانل  CVR 

5 99/0  
6 99/0  
7 99/0  
8 85/0  
9 78/0  
10 62/0  
12 59/0  
15 49/0  
20 42/0  
25 37/0  
30 33/0  
40 29/0  

 :فرمول ضريب نسبي روايي محتوا
 
 nEعد آن كه پانل اعضاي از : تعدادياند داده تشخيص »ضروريرا  سؤال يا ب. 
 Nتعداد كل متخصصان : 

CVI ـتآزمون يا ابزار نهايي اس الگوروايي يا قابليت اجراي  هـاي مربـوط بـه جامعيت قـضاوتدهنده  نشان. 
گويه ، آيددست  هب 70/0كمتر از  CVI اگر نمره

، اگر دشوحذف  دبايبوده و  قبول  قابل يرغ
 يزبرانگ گويه سؤال، باشد 79/0تا  70/0بين  CVI نمره
و به اصالح و بازنگري نياز دارد و اگر  است
، گويه مناسب تشخيص اشدب 79/0باالتر از  CVI نمره

 نفر پانل خبرگـان 13با استفاده از  .شود يداده م
كاربرده شده  به هاي حاصل شد كه آيا گويهاطمينـان 

نتايج بيان شده در ( در برنامه متناسب است يا خير؟ 

ـراي اين منظور سه معيار سادگي، مربوط ب) 2جدول 
 4ا استفاده از طيف بوضوح يا شفاف بودن  بودن و
مرتبط، نياز به بازبيني جدي، مرتبط اما   غير( قسمتي

هر بخش مدنظر  بـراي ياز به بازبيني، كامالً مرتبط)ن
از تقسيم تعداد  سپس. شدقرار  محاسبهو  قرارگرفت

بر  مرتبط اما نياز به بازبيني، كامالً مرتبطي ها پاسخ
دست  براي هر آيتم به CVI دهندگان، تعداد كل پاسخ

 .)1392آيد (دلشاد، حيدرنيا و نيكنامي،  يم
 CVIمحتوا  و شاخص روايي CVRوسيله نسبت روايي محتوا  ي ابعاد توجه در برنامه آموزش توجه بهيحتوا. شاخص روايي م2جدول 

 CVR CVI ابعاد توجه
 1 84/0 تكاليف ديداري توجه پايدار

 1 84/0 تكاليف ديداري توجه انتخابي
 1 69/0 تكاليف ديداري توجه متناوب

 92/0 53/0 شده تكاليف ديداري توجه تقسيم
 92/0 68/0 كاليف شنيداري توجه پايدارت

 92/0 68/0 تكاليف شنيداري توجه انتخابي
 1 1 تكاليف شنيداري توجه متناوب
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 پژوهش اين آماري جامعه: يريگ نمونهجامعه و روش 

براي  .آن بود اعتباريابي و برنامه تدوين بخش دو شامل
هدفمند در حد  يريگ نمونهتدوين برنامه از روش 

از ميان كل اسناد  انپژوهشگر .شداستفاده اشباع 
 يها مقالهاعم از كتاب،  پژوهشمرتبط با موضوع 

 نكات تارنماهاو  موجود يها مداخله، علمي و پژوهشي
و تا  ندكردخود را انتخاب پژوهش مرتبط با موضوع 

تدوين برنامه به  براي دلخواه يها هدفرسيدن به 
برنامه به  مربوطع مناببيشتر . نددادبررسي متون ادامه 

و ها  مقاله، ها كتاب .شدند يبررسآموزش توجه 
 -1987در ارتباط با توجه از سال  هاي نامه يانپا

 يآور جمع اطالعاتي هاي يگاهپادر جستجو با  2017
براي جامعه آماري مربوط به  .)1 (جدول ندشد

 - هدفمند مالك گيري نمونه روش از اعتباريابي

يكي محور،  - مالك گيري نمونه .شد استفاده 15محور
 هاي پژوهشدر  هدفمند گيري نمونه هاي شيوهاز 

 هاي مالك براساس ها نمونه آن در كيفي است كه

 ،سرمد، بازرگان و حجازي( شوند ميخاصي شناسايي 
نفر از هفت در اين مرحله از پژوهش از  .)1379

اختالل نقص  درزمينة تخصصدانشگاهي ماستادان 
مختصص اختالل يادگيري در شش لي، توجه/بيش فعا

بررسي روايي براي  وپرورش آموزشمراكز وابسته به 
 اينشدند.  انتخاب محتوايي برنامه آموزش توجه

 حوزه در عمليه تجرب يا و علمي آثار نامتخصص

ر ب كار كافي تجربه از يا و داشتند خود مطالعاتي
ار فعالي برخورد بيش توجه/ اختالل نقص با آموزان دانش

 .دبودن

 در طراحي برنامهشده  استفاده يها مقاله. 3جدول 
 عنوان مقاله نويسنده مجله تاريخ چاپ

1997 
The American 
Psychological 
Association 

Barkley, R. A. Behavioral Inhibition, sustained attention, and executive 
functions: Constructing a unifying theory of ADHD 

1998 
The Journal of  
Cognitive 
Rehabilitation 

Bennett, T., Raymond, M., 
Malia, K., Bewick, K., & 

Linton, B. 

Rehabilitation of attention and concentration deficits 
following Brain injury 

1999 Developmental 
Neuropsychology K.Kerns, K, Sco, J.Thomson Investigation of a direct intervention for improving 

attention in children with ADHD 

2003 
Journal of Medical  
Speech Language  
Pathology 

Sohlberg, M. M., Avery, J., 
Kennedy, M., Ylvisaker, M., 
Coelho, C., Turkstra, L., & 

Yorkston, K. 

Practice guidelines for direct attention training 

2007 
Attention Deficit 
Hyperactivity 
Disorder 

Tamm, L., Liang, A., Wigal, 
T. L., Posner, M. I., & 

Swanson, J. M. 

Can attention itself be trained? Attention training for 
children at-risk for ADHD 

2007 Child 
Neuropsychology 

Shalev, L., Tsal, Y., & 
Mevorach, C. 

Computerized progressive attentional training (CPAT) 
program: Effective direct intervention for children with 
ADHD. 

2008 

Doctoral 
dissertation, 
Memorial 
University of  
Newfoundland 

Vernescu, R. M Sustain attention training in children with fetal Alcohol 
Spectrum Disorder 

2010 Journal of Attention 
Disorders 

Tamm, L., Hughes, C., Ames, 
L., Pickering, J., Silver, C. H., 
Stavinoha, P., ... & Bolanos, 

S. G 

Attention training for school-aged children with ADHD: 
results of an open trial 

2010 
Journal of   
Cognition and 
Development 

Kannass, K. N., Colombo, J., 
& Wyss, N. 

 Now, Pay Attention! The effects instruction on 
children’s attention 

2011 
Attention Deficit 
and Hyperactivity 
Disorders 

Tucha, O., Tucha, L., 
Kaumann, G., König, S., 

Lange, K. M., Stasik, D., ... & 
Lange, K. W. 

Training of attention functions in children with attention 
deficit hyperactivity disorder 
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 عنوان مقاله نويسنده مجله تاريخ چاپ

2011 Clinical Pediatrics 
Steiner, N. J., Sheldrick, R. 

C., Gotthelf, D., & Perrin, E. 
C. 

Computer-based attention training in the schools for 
children with attention deficit/hyperactivity disorder: A 
preliminary trial 

2011 

Doctoral 
dissertation, 
University of  
Waikato 

Dudley, M. D. 

Evaluating the impact of attention process training 
(APT) on attention deficit in the early stages of recovery 
from stroke 

2012 Book Lane, K. A. Visual attention in children theories and activities 

2012 Book 

Lange, K. W., Tucha, L., 
Hauser, A., Hauser, J., Lange, 
K. M., Stasik, D., & Tucha, 

O. 

Attention training in Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder 

2014 

Doctoral 
dissertation, 
University of Cape 
Town 

Wilson, A. G 

Implementation of an attention training program with 
children with attention deficit hyperactivity disorder in 
South Africa 

2014 

Doctoral 
dissertation,  
University of  
Oregon 

Lee, J. 

Evaluation of  direct  attention training and  
metacognitiv facilitation to improve reading 
comprehension in individual wih aphasia 

2015 Master dissertation 
University of Tartu Saard, M. 

Attention impairment rehabilitation with computer-
based  Forammenrehab  peogram in 8- to 12-year-old 
children with epilepsy. 

2016 
Master dissertation 
University of  
California State 

Schwab, S. J. 
Direcr attention training with a school-aged student with 
attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and 
THE implications for reading comprehension 

2016 
Learning and  
Individual 
Differences 

Peng, P., & Miller, A. C 
Does attention training work? A selective meta-analysis 
to explore the effects of  attention training and 
moderators 

 پور، عابديشوشتري، ملك  مجله روانشناسي باليني 1390
 توجه ميزان بر توجهي هاي يباز بر مبتني زودهنگام مداخالت اثربخشي
 يتكانش گر/ فعالي بيش - توجه نقص اختالل مبتالبه كودكان

 ها يافته
تحليل به كارگيري روش كيفي با  پژوهش در اين
براي مضمون فراگير ) 2001استرلينگ ( مضمون
 پايه مضمون 22و  مضمون سازماندهنده 4توجه، 

شبكه مضامين نمايش  1 در شكل .ندشناسايي شد
 دست آمده، هبا توجه به مضامين ب داده شده است.

از ابعاد  گوناگون هاي بخشمتفاوتي براي  هاي تمرين
در  ها يافتهبخش به بيان اين در  .شدآماده  توجه

شود،  پرداخته ميارتباط با تكاليف چهار بعد از توجه 
بازي در نظر  صورت  بهاز توجه تكاليفي براي هر بعد 

 . ه استگرفته شد

 . مضامين پايه و سازمان دهنده از مضمون فراگير توجه4جدول 
 مضمون پايه مضامين سازمان دهنده مضمون  فراگير

 توجه

 پايدار

 ماندگاري در انجام تكليف در طول زمان
 اهميت كيفيت انجام تكليف بر سرعت انجام تكليف

 رغم عوامل حواسپرتي توان حفظ توجه در انجام تكليف علي
 پايداري در انجام تكاليف دشوار

 طول انجام تكليف حفظ عملكرد باال در
 پيگيري تكليف بدون اشكال

 كننده ادامه انجام تكاليف كسل
 اتمام يك تكليف قبل از شروع تكليف ديگر

 انتخابي
 ديگر و تمركز بر يك جنبه از محيط گرفتن محرك هاي يدهدنا

 از بين محرك هاي متفاوت دلخواهانتخاب محرك 
 هاي ديگر گرفتن جنبه هتوجه به جنبه اي خاص از تكليف و ناديد
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 ادامه پاسخدهي با وجود محرك رقيب
 هاي مداخله گر دنبالكردن محرك هدف با وجود محرك

 نامرتبطدهي به محرك  توان بازداري پاسخ

 متناوب

 جهش تمركز بين تكاليف
 تغيير توجه از يك تكليف به تكليف ديگر با سرعت

 هاي شناختي متفاوت ند فعاليتجايي بين تكاليف نيازم توانايي تمركز توجه و جابه
 توان درك تكليف جديد و دنبال كردن آن

 تقسيم شده

 به چند محرك همزمانتوجه 
 يك تكليف در زماني واحد انجام بيشتر از

 مواجهه با تحريك هاي متفاوت در يك زمان
 تمركز بر تكاليف چندبعدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . شبكه مضامين ابعاد توجه1شكل 
 

در اين برنامه براي چهار بعد توجه تكاليفي 
آورده  3مشخص شد. كه به طور خالصه در جدول

ايدار، انتخابي، توجه پ آموزش براي شده است. تكاليف
شده در دو بعد ديداري و شنيداري  يمتقسمتناوب و 

تكاليف توجه نخست در تدوين برنامه  شد. تدوين
كه در بخش ديداري، تكاليف  قرار داده شد پايدار

ينه و همچنين زم درمرتبط با پيدا كردن شكل پنهان 
شود. در بخش شنيداري متن  يمانجام ماز شروع 

ي متناسب براي رده ها داستاناب داستاني از بين كت
سني ابتدايي انتخاب شد (براي مثال داستان سه بچه 

شود  يمخوانده  آموز دانشآهو، داستان پول) كه براي 
 شده  خواندههاي  سؤالبايد به  آموز دانشو در پايان 

جواب بدهد. همچنين، در قسمت ديگر از تكليف 
هشگر پژووسيله  به ها كلمهي از فهرستشنيداري، 

انتخاب  آموزان دانشمتناسب با سن و توان شناختي 
را حفظ كند و توجه خود بايد بتواند  آموز دانش .شد

 تكاليف جهش تمركز بين

 تغيير توجه از يك تكليف به تكليف ديگر با سرعت   توانايي تمركز توجه و جا به جايي بين تكاليف نيازمند فعاليت هاي شناختي متفاوت

 توان درك تكليف جديد و دنبال كردن آن

 به چند محرك همزمانتوجه 

 انجام بيشتر از يك تكليف در زماني واحد

 ديتمركز بر تكاليف چندبع

 مواجهه با تحريك هاي متفاوت در يك زمان

 نايده گرفتن محرك هاي ديگر و تمركز بر روي يك جنبه از محيط

 از بين محرك هاي متفاوت دلخواهانتخاب محرك 

 هي با وجود محرك رقيبدادامه 

 توجه به جنبه اي خاص از تكليف و ناديد گرفتن جنبه هاي ديگر

 ود محرك هاي مداخله گردنبال كردن محرك هدف با وج

 توان بازداري پاسخ دهي به محرك نامرتبط

 ماندگاري در انجام تكليف در طول زمان

 اهميت كيفيت انجام تكليف بر سرعت انجام تكليف

 توان حفظ توجه در انجام تكليف علي رغم عوامل حواسپرتي

 پايداري در انجام تكاليف دشوار

 تكليفحفظ عملكرد باال درطول انجام 

 پيگيري تكليف بدون اشكال

 

 ادامه انجام تكاليف حفظ عملكرد باال درطول اهميت
 كيفيت انجام تكليف بر سرعت انجام  

         
 

        

     

    

  

 اتمام يك تكليف قبل از شروع تكليف ديگر

 ابعاد توجه

 توجه پايدار

توجه 
 

توجه 
 متناوب

توجه 
تقسيم 
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زنگ را فشار شد، خوانده  هرگاه اسم حيوانبراي مثال 
دهد. در بخش بعدي، تكاليف مرتبط با توجه انتخابي 

شود. تكاليف ديداري توجه انتخابي نيز از  يمارائه 
در قسمت اول . شده است  ليتشكچند قسمت 

 ها شكلي موجود بين ها تفاوتبايد  آموز دانش ،تكليف
را پيدا كند. در قسمتي ديگر از تكليف جاهاي خالي 

بايد با انتخاب شكل مناسب  آموز دانشوجود دارد كه 
رنگ، اندازه و شكل) آن را تكميل  نظر از(هماهنگ 

اهيم كند. در قسمت بعدي تكاليف ديداري اعداد و مف
شده است. تكاليف بخش شنيداري  كاربرده بهرياضي 

شده است. در  يلتشكتوجه انتخابي نيز از چند قسمت 
زمينه ارائه  يشپصداي  قسمت اول متني به همراه يك 

در  ها بچهبازي  ينزمشود (براي مثال صداي  يم
شود و متن داستان همراه آن  يمينه پخش زم پس

شوارتر اين قسمت از شود). در مرحله د يمخوانده 
شود كه  يمخوانده  زمان همدو داستان تكليف، 

بايد به داستان هدف (داستان طوطي و  آموز دانش
شود و  يمزمينه ارائه  يشپداستان  عنوان بهبازرگان 

داستان مرد ماهگير داستان هدف است) توجه كند و 
ي مرتبط با آن را پاسخگو باشد. در مرحله ها سؤال

شود.  يممرتبط با توجه متناوب ارائه  بعدي تكاليف
شده است. در   يلتشكاين تكاليف نيز از چندين بخش 

كه شكل  طور همانبايد  آموز دانشبخشي از تكاليف 
دلخواه تعداد شكل كند،  يمخاصي را در مسير دنبال 

را گزارش دهد. در ها  جهتو تغيير شمارش كند را 
خاصي   شكل بيمر فرمان  بهآموز  دانشبعدي، تكاليف 

آزمونگر بايد به  فرمان باو باز كند  پيدا ميرا در تصوير 
دنبال شكل ديگري بگردد. در بخش شنيداري، 

براي كلمه  ن نخستخواندن متآموز زمان  دانش
 تصميم مربي باآورد.  درخاصي بايد زنگ را به صدا 

 زمان خواند) آموز مي (فردي كه داستان را براي دانش
متن با شنيدن نام كلمهاي متفاوت از دادن به  گوش

كلمه قبلي بايد زنگ را به صدا در آورد (براي مثال در 
با شنيدن نام جغد بايد نخست داستان ماه، دانشآموز 

و بعد از خواندن قسمتي از آورد زنگ را به صدا در 
داستان با شنيدن نام سنجاب زنگ را به صدا در 

شده   يمتقستوجه  يت، تكاليف مرتبط بادرنها ورد).آمي
تكاليف بخش  زمان همدر اين تكاليف آزمودني  است.

متني براي او ؛ دهد يمشنيداري و ديداري را انجام 
ي مرتبط با ها سؤالدر پايان بايد به ؛ شود يمخوانده 

ينه زم دري پنهان ها شكل زمان همو  متن پاسخ دهد
در تكليف ديگر كند. يا ماز را تكميل كرده را پيدا 

ي ها نوشتهدر بايد  آموز دانشكه شود  يمني خوانده مت
 متن را مشخص كند.  هاياشتباهمقابل خود 

 راي هر بعد از توجهبي طراحي شده ها اي از بازي . خالصه5جدول
 تكاليف ابعاد توجه

 يافتن اشكال پنهان درزمينه 
 مازها پايدار

 داستان پول، سه بچه خوك)، كالغ و عقاببط در پايان داستان (مرتهاي  سؤالها و پاسخدهي به  داستانبه گوش دادن 
 ها ها و تفاوت يافتن شباهت

 انتخابي

 در شكل هدف با توجه به رنگ و شكلها  شكلجايگذاري 
نقليه و جواب دهي به وسايل ها، صداي  اي از صداهاي محيطي مانند صداي بازي بچه ها در پيشزمينه گوش دادن به داستان

 هاي مرتبط با داستان سؤال
 مرتبط با آن پاسخ داده شود.هاي  سؤالنقل دو داستان همزمان كه فقط بايد به داستان هدف توجه شود و 

براي مثال اعداد فرد دو رقمي در ، شنيدن اسم هدف زنگ را به صدا درآورد زمانآموز بايد  خواندن اسامي يا اعداد كه دانش
 از اعداد فهرستي 

مربي را پاسخگو  هايتوجه كند تا بتواند سؤالشود،  ميبايد به داستاني كه نقل  زمان با انجام تكاليف ديداري همموز آ دانش
 باشد.

 شده تقسيم

 هاي خاص در تصوير و تغيير تكليف بافرمان مربي با ويژگي ها پيدا كردن شكل

 متناوب
 هاي قرمز رنگ براي مثال شمارش تعداد ماشينتصوير،  موجود درهاي  جهتشمارش شكلي خاص در تصوير و بيان تغيير 

و در بين  او بايد زنگ را به صدا درآورد؛شد، شده بيان  هرگاه نامي از قبل مشخصشود.  ميآموز خوانده  داستاني براي دانش
 شود. عوض ميمشخص داستان با اشاره مربي نام 
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 گيري نتيجهبحث و 
توجه  آموزش برنامه تدوين هدف باپژوهش حاضر 

، از روش برنامه آموزش توجه تدوين در انجام شد.
با . شد) استفاده 2001تحليل مضمون استرلينگ (

 در ها مقالهتمام  الگو، نخستتوجه به مراحل اين 
 مرتبط با اختالل نقص توجه/هاي  مداخله زمينة
. از بين اين شدند بررسيفعالي و همچنين توجه  بيش
 آموزش توجهتوجه و ر ارتباط با كه دنكاتي ، ها مقاله
متفاوت  هاي نظريه. نقطه اشتراك شدندتحليل بود، 

توجه را  ها آنتوجه در اين بود كه همه با  در ارتباط
از  شده تشكيلبلكه  دانستند نميواحد سازوكار يك 

مختلف  هاي پژوهش .گرفتند ميچندين بعد در نظر 
 ايه برنامهكه  آموزش توجه نشان داد زمينه در

آموزشي اين توان را دارد كه كاركردهاي توجه را در 
كودكان با اختالل نقص توجه/بيش فعالي بهبود 

در اين پژوهش براي مضمون فراگير توجه بخشد. ب
مضمون سازمان دهنده توجه پايدار، توجه چهار 

و  انتخابي، توجه تقسيم شده و توجه متناوب
ان جيمز ز زما .دست آمد به مضمون پايهدو  و بيست

توجه را چندين بعد در نظر  ها ) نظريه1890(
سه  به) توجه را 1990و همكارانش ( پوسنر. اند گرفته

يابي و توجه  شياري، جهتوه شاملشبكه مجزا 
. )2016(پنگ و ميلر،  اند تقسيم كرده اجرايي

توجه كردند: بعد توجه را بيان پنج و متيير  سولبرگ
. شده و متناوب يمبي، تقسمتمركز، پايدار، انتخا

سه  )2014، به نقل از كوهن، 1993همچنين كوهن (
و تقسيم شده  بعد توجه شامل توجه متمركز، انتخابي

يكي از اين ابعاد بيشتر هاي توجه  تمرين .را بيان كرد
كار  هاي به از برنامه يا بسياري گيرد و را در نظر مي

نظر  اين موضوع را درتوجه، رفته در جهت آموزش 
ي كلي در جهت آموزش توجه ها و به تمرين اند رفتهنگ

اساس  هاي موجود بر همچنين برنامه. اند پرداخته
) براي بازتواني توجه 1987نظريه سولبرگ و متيير (

) 2012باشد. لن ( ديده مغزي مي آسيب افراد بزرگسال
هايي را براي آموزش توجه كودكان طراحي كرد  تمرين

 فقط در بعد ديداري هدف جه راكه ابعاد متفاوت تو
 آموزش توجه . اما در پژوهش حاضر برنامهدهد قرار مي

چهار جهت آموزش  كودكان هاي متناسب  شامل بازي
راساس بعد توجه در دو بخش ديداري و شنيداري ب

 شد. تدوينهاي متفاوت  مضامين بدست آمده از نظريه
 هاي درمان تواند ميتوجه  آموزش هاي برنامه

جانبي داروهاي آثار  از دور  بهرا  مؤثري و اميدبخش
، النگه النگه، توچا، هوسر،( كندمحرك فراهم 

 ها پژوهش ). همچنين نتايج2012، توچا واستاسيك
 آموزش در مستقيم درمان رويكرد كه دهد مي نشان
 انتخابي پايدار، توجه عملكرد بهبود در تواند مي توجه

 انسجيرو آزمون چندين در توجه باالي سطوح و
 عالوه به .)1999و همكاران  كرنز( باشد مؤثر مرتبط
با اختالل نقص توجه/بيش  ها بچهبراي  ها بازيكاربرد 
). 2012 و همكاران،النگه جالب باشد ( تواند ميفعالي 

درماني  هاي برنامهزمينه  درپيشين كه  هاي پژوهش
  انجام اختالل نقص توجه/بيشفعاليبابراي كودكان 

كه والدين تمايل دارند هر چه  دهد يمنشان شد، 
، اين از اين رو .دخيل باشند ها برنامهبيشتر در اجراي 

تا تدوين شود  هايي برنامهكه  آيد مينياز به وجود 
تام و (بيشتر باشد  ها آننقش والدين در اجراي 

برنامه  طراحي پژوهشگرانهدف . )2013همكاران، 
و مربيان  ها دهخانوا راحتي  بهبود كه  مداد و كاغذي

فعالي بتوانند از  بيش اختالل نقص توجه/با كودكان 
با اتمام اين پژوهش يك  در نتيجه .آن استفاده كنند

با آموزش كودكان  برايبرنامه عملياتي و آسان 
براي والدين تدوين  بيشفعالي اختالل نقص توجه/

توانند از اين بسته  والدين و درمانگران ميشدكه 
بعد چهار هبود توان توجه كودكان در آموزشي جهت ب

در دو بعد شده  تقسيمتوجه پايدار، انتخابي، متناوب و 
محدوديت برنامه را  ديداري و شنيداري استفاده كنند.

توجه و  ارتباطكه با توجه به دانست توان در اين  مي
توان ادعا كرد كه اين برنامه تنها به  حافظه كاري نمي

 ابعادزيرا كه جداسازي اين پردازد،  ميآموزش توجه 
بررسي اثربخشي برنامه براي  شناختي آسان نيست.



ستثناي كودكانفصلنامه  ستم سال ،يا  73-86، 1399، 1ه شمار ،بي
__________________________________________________________________________________________ 

84 

آموزان  بر گروهي از دانش برنامهتا شود  پيشنهاد مي
 . شودو بهبود توجه آنها بررسي شده ابتدايي اجرا 

 ها نوشت پي
1. Focused Attention 
2. Sustained Attention 
3. Selective Attention 
4. Alternative Attention 
5. Divided Attention 
6. Alerting Network 
7. Orienting Network 
8. Executive Attention Network  
9. Neurocognitive 
10. Executive Functioning 
11. Working Memory 
12. Self-regulation 
13. Content Validity Ratio 
14. Content Validity Index 
15. Criterion-based Sampling 

 منابع
). بررسي روايي و پايايي 1392( .امي، شدلشاد، م، حيدرنيا، ع و نيكن

كننده از عفونت  ابزار سنجش متغيرهاي تدوام رفتارهاي پيشگيري
ناشي از هپاتيت ب در كاركنان خدمات بهداشتي درماني. مجله 
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قيق در علوم هاي تح ). روش1379( .سرمد، ز، بازرگان، ع و حجازي، ا
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