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ABSTRACT  

Background and Aim: The role of selective attention in promote of learning and memory 

particularly in academic success is very important. Computerized assessment of attention 

recently, due to the high precision and attractive are looking more by researchers. The purpose 

of this study was to determination factors influencing the computer based assessment of 

selective attention in children with 7 to 8 years old. 
 

Materials and Methods: In this descriptive study 20 experts in specialized fields related to 

cognitive sciences and computer science was invited and ask them to Complete picture banks 

including 600 pictures and questionnaire including 10 questions  related to type, shape, color, 

location, speed, orientation of target movement during watch picture on screen. 
 

Results: Score means of experts to each of the factors influencing selective attention and to any 

of the picture stimulus on computer based assessment had been carried all of experts accept with 

100% related to type ,size, color and the  color of target and background not accept by all of 

experts. 
 

Conclusion: To make the computer based assessment of selective attention in children is 

essential to consider the combination of impact factors. These factors can make to children's 

tasks or even computer games can be used for Inventors. 
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  چکیده

 مقدمه و اهداف
ای انواع توجه، به دلیل دقت باال و جذابیت بیشتر نقش توجه انتخابی در بهبود حافظه و یادگیری بخصوص در موفقیت تحصیلی بسیار حائز اهمیت است. اخیرا ارزیابی رایانه

 ای توجه انتخابی برای کودکان مقطع اول دبستان است.نظر محققان می باشد. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر در ارزیابی رایانه مورد

 مواد و روش ها
بر توجه  تأثیرگذار عوامل شد تا نمودند.از متخصصین خواسته شرکت ایو یا رایانه شناختی علوم آشنا با تخصصی و رشته پنج در متخصص ۰۲در این مطالعه توصیفی، 

سؤاله در مورد نوع، شکل و  ۱۲ی تصویر در رایانه بررسی نمایند و به ویژگیهای هر تصویر، بر طبق پرسشنامه0۲۲انتخابی را در حین تماشای بانک تصویری مشتمل بر 
 دهند.  ۲-۱۲۲ها و زمان الزم نمایش امتیازمحرک رنگ تصاویر، مکان ظهور، سرعت و جهت حرکت محرک هدف، رنگ پس زمینه، نوع و رنگ دیگر

  یافته ها

ای داده بودند میانگین گرفته شد. متخصصین از نمراتی که متخصصین به هریک از عوامل تأثیرگذار بر توجه انتخابی و همچنین به هر یک از تصاویر محرک در آزمون رایانه
درصد بودند؛ درحالیکه نسبت به عواملی چون رنگ محرک هدف،  ۱۲۲متحرک بودن و نوع حرکت آن، دارای توافق نسبت به نوع محرک هدف، مکان ارائه اولیه، ثابت یا

 زمینه و زمان ارائه محرک هدف توافق کامل بین آنها وجود نداشت. رنگ پس

 نتیجه گیری
ر ضروری است. این عوامل می تواند در ساخت تکالیف یا حتی بازی های رایانه جهت ساخت آزمون ارزیابی توجه انتخابی کودکان ،در نظر گرفتن ترکیبی از عوامل تأثیرگذا

 ای برای کودکان مورد استفاده مخترعین قرار بگیرد.

  واژگان کلیدی

 ای، توجه انتخابی، کودکارزیابی مبتنی بر رایانه
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 مقدمه و اهداف

ذهنی  تمرکز "حوزه، عبارت است از  این پیشگامان از جیمز یلیامو شناختی است ،که بر طبق تعریف های پایه ی مهارت از یکی عنوان به توجه
 و رخدادها از روشن برداشتی بطوریکه به همزمان؛ بطور اشیا یا افکار از ای مجموعه یا اشیا یا افکار و میان از شی یا فکر یک بر روشن و واضح

 فرد که افتد می اتفاق زمانی تنها یادگیری است. یادگیری و حافظه صلیا پایه توجه ".]۱[منجر شود دیگران با مؤثر ارتباط منظور به ها پدیده
 های سال در حتی کودکی در توجه درمان و تشخیص . بنابراین]۰[شود درگیر کاربردی هدفمند فعالیت یک در داوطلبانه توجه با و فعال بطور
 یادگیری فعالی،اتیسم،آسپرگر،اختالل بیش مانند کودکان تاختالال از بسیاری کلیدی عالمت است. نقص توجه ضروری امری مدرسه از قبل

 است که می تواند با تاثیر بر یادگیری این کودکان عملکرد آنها در مدرسه را مختل نماید. وغیره
 برخوردار ای ویژه یتاهم از انتخابی انواع، توجه این بین از. توجه جابجایی و شده تقسیم انتخابی، ،ممتد توجه .است متفاوتی انواع دارای توجه 

 می نظر به بنابراین .]3[کند کمک کاری حافظه نگهداری به تواند می طریق، این از و شده کننده مخدوش عوامل حسی پردازش است زیرا  مانع
 رشد به نیشایا کمک بتواند مشکالت توجه زودهنگام تشخیص و کند ایفا کودک یادگیری در را نقش مهمی انتخابی کودکان توجه رسد ارتقا

 .نماید کودک تحصیلی های مهارت

 Ruffو ]Vigilance test ]4 جهت ارزیابی توجه انتخابی در ابتدا آزمون های کاغذی استفاده می شد. دو مورد از معروف ترین این آزمون ها

2 and 7 attention test ]5[ است. 

واکنش و یا سرعت فرد برای پاسخ  را می سنجیدند و قابلیت ثبت زماناین آزمون ها تعداد پاسخ صحیح و سرعت کلی فردبرای تکمیل آزمون 
ابزار های رایانه ای جهت تشخیص  .]0[به هر تکرار را نداشتند. بنابراین نمی توانستند به عنوان ارزیابی جامع برای توجه انتخابی مطرح شوند 

زمان واکنش آزمودنی و صحت پاسخ و حتی ارائه چندین محرک به  توجه انتخابی بسیار کمک کننده هستند به جهت اینکه قابلیت ثبت دقیق
 صورت همزمان را دارند.از طرفی در آزمون های کاغذی اثر نوشتن در نتیجه آزمون توجه مداخله می کند و بدین شیوه نمی توانیم توجه را به

دنی با فشار یک دکمه پاسخ خود را ثبت می کند، از این رو این در حالی است که در آزمون های رایانه ای اغلب آزمو .]7[صورت دقیق بسنجیم 
 نتیجه به دست آمده دقیق تر است. مید و دراسگو گزارش کردند نمره آزمون رایانه ای روایی بیشتری نسبت به نمره آزمون کاغذی برای بررسی

و توسط کاپویال و است  Stroopای توجه آزمون یانه. آزمون موجود جهت ارزیابی را]8[توانایی توجه فرد در یک زمان مشخص و محدود دارد
آزمودنی برای اجرای  توسط جان ریدلی به شکل کاغذی طراحی گردید.این آزمون بر مبنای طرح استروپ ، اولین بار . ]9[همکارانش ساخته شد

د. بنابراین جهت ارزیابی کودکان قبل از مدرسه این آزمون باید قادر به خواندن لغات باشد تا بتواند معانی لغات را با رنگ آنها هماهنگ کن
ی مناسب نیست. ضمن اینکه برای کودکان جذابیتی ندارد و نمی تواند همکاری آنها را در پی داشته باشد. با توجه به اهمیت ساخت ارزیابی ها

 ود.رایانه ای برای ارزیابی توجه انتخابی الزم است ابتدا عوامل موثر بر توجه انتخابی بررسی ش
، ]۱۲[مطالعات، عوامل متعددی را در ارزیابی توجه انتخابی به صورت کاغذی شناسایی نموده اند از جمله مکان ظهور محرک در وسط صفحه

، بکارگیری ]۱۰[، نوع محرک وانتخاب تصاویر به عنوان محرک ]۱۱[اندازه اشیا و تاکید بر بزرگ تر بودن محرک هدف نسبت به دیگر محرک ها
، تصاویر جذاب و برانگیزاننده برای ]۱5[و  ]۱4[، استفاده از تصاویر رنگی با رنگ های گرم]۱3[آشنا و همسو با تجربیات مثبت کودک تصاویر 
. از طرفی در ]۱9[و جهت حرکت افقی برای تصاویر ]۱8[،استفاده از تصاویر متحرک]۱7[، افزایش تضاد بین محرک و رنگ پس زمینه ]۱0[کودک

و تعداد  ]۰۲[زمان ارائه محرک هدف به صورت اولیه  امون ارزیابی توجه انتخابی به صورت رایانه ای دو عامل مهم دانسته شد.مطالعات، پیر
 .]۰۱[محرک ها

در ارزیابی رایانه ای زمان فاکتور مهمی است و ممکن است هر یک از این عوامل در زمان محدود) الزمه ارزیابی های رایانه ای( دستخوش 
تی شوند با توجه به اینکه تا به حال هیچ پژوهش منسجمی از دیدگاه صاحب نظران مختلف انجام نشده است تا معلوم کند کدامیک از تغییرا

بر توجه اینها می تواند در ارزیابی توجه انتخابی به صورت رایانه ای در کودکان مقطع اول دبستان مهم باشد و نظر به اینکه دانستن عوامل موثر 
ی جهت ساخت آزمون ارزیابی توجه انتخابی به صورت رایانه ای، می تواند در ساخت تکالیف رایانه ای مناسب برای درمان کودکان با انتخاب

اختالالت توجه مفید باشد، هدف مقاله حاضر بررسی عوامل فوق از دیدگاه متخصصین مربوطه در آزمون های رایانه ای توجه انتخابی کودکان 
ن است، تا بتواند هم به عنوان راهنما مورد استفاده متخصصین و درمانگران در حوزه توجه کودکان قرار گیرد و هم به مخترعین مقطع اول دبستا

 در ساخت ابزارهای مناسب رایانه ای برای بهبود توجه انتخابی در کودکان کمک کند.

 ها مواد و روش
هر تهران، در رشته های کاردرمانی، علوم اعصاب شناختی، هوش کودکان، توجه کودکان خبره و واجد شرایط در ش از متخصصین حوزه

متخصص مایل به همکاری  ۰۲ روانشناسی و بازی سازی رایانه ای کودکان برای شرکت در این مطالعه توصیفی دعوت به همکاری گردید.
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سال سابقه کار، داشتن تجربه کار در حوزه  ۱۲اقل بودند. معیارهای ورود به مطالعه شامل: عضو هیئت علمی مراکز آموزشی و پژوهشی، حد
 آمده است.  ۱توزیع فراوانی متخصصین در نمودار باشد.توجه کودک می

 =n) ۱1(.توزيع فراواني متخصصین شرکت کننده در مطالعه۱نمودار 
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ی برای کودکان فعالیت می کنند انتخاب های مجازی که در زمینه ساخت بازی های آموزشی و شناخت تصویر از سایت 0۲۲تهیه بانک تصاویر: 

عدد(، حروف ۱5۲) عدد(، اشکال ۱5۲تصاویر انتخابی شامل انواع عکس حیوانات ، میوه، لباس و شخصیت کارتونی، اسباب بازی) .]۰۰-۰4[شد ،
ت آشنا ونا آشنا نیز جمع آوری تصویر به دو صور 0۲۲عدد(  بوده و با هدف بررسی نوع محرک تهیه شد.  همه این  ۱5۲)عدد(و اعداد  ۱5۲)

شد،تا متخصصین پس از انتخاب نوع محرک،هرکدام بتوانند انتخاب های خود را به صورت آشنا و نیز در یک فرم کامال ناآشنا برای کودکان 
تصویر  0۲۲همه این  مشاهده کنند و بدین طریق متخصصین بتوانند آشنا بودن محرک و یا ناآشنا بودن آن را برای کودکان بررسی کنند.سپس

به سه حالت سیاه و سفید،رنگی با رنگ های گرم و رنگی با رنگ های سرد تهیه شد، تا متخصصین بتوانند هرکدام بر اساس انتخاب هایشان در 
 بخش های قبل آنها را در غالب رنگ های مختلف ببیند و بدین طریق رنگ مناسب برای محرک را امتیاز دهی کنند.

عامل اساسی و محوری استخراج  ۱۲ه: با مروری بر شواهد در دسترس در حوزه ارزیابی توجه انتخابی کودکان مقطع اول دبستان تهیه پرسشنام
ی تصاویر، مکان، شکل، رنگ، سرعت و جهت حرکت محرک هدف و رنگ پس زمینه و گردید. این عوامل در قالب پرسشهایی در مورد سوژه

مان الزم برای هر تکرار، ظهور محرک هدف با نشستی مشتمل بر پنج متخصص در حیطه علوم اعصاب نوع ورنگ دیگر محرک ها و نیز ز
سؤاله به تفکیک می  ۱۲شناختی تهیه و روایی آن به تایید آنان رسید.درادامه به بررسی اهداف محوری هر یک از سؤاالت این پرسشنامه 

 پردازیم.
)با توجه به  ، شکل7، 0،  5،  4، 3سؤال مکان اولیه ارائه محرک هدف، ۰سؤال  تصاویر( ،بررسی نوع محرک)با توجه به بانک ۱ هدف سوال

 ۱۲و  9درباره رنگ پس زمینه و سؤال  8سرعت و جهت و لزوم حرکت  محرک هدف و سؤال )با توجه به بانک تصاویر(، رنگ بانک تصاویر(،
در کودکان مقطع اول دبستان است.الزم به ذکر است از متخصصین خواسته  مبحث زمان مناسب درارزیابی توجه انتخابی به صورت رایانه ای

پاسخدهی به سؤاالت و دیدن همزمان بانک تصاویر توسط متخصصین به منظور جلوگیری از خستگی  امتیاز دهند. ۱۲۲تا  ۲شد به سؤاالت از 
شد و از متر نمایش داده میسانتی 5۲ایانه به فاصله اینچی ر ۱5در سه جلسه با حضور پژوهشگر انجام شد. هر تصویر در صفحه نمایش 

 دهند. ۱۲۲تا  ۲متخصصین خواسته می شد تا همزمان با ارائه تصاویر به سؤاالت مربوطه در پرسشنامه امتیاز 

 ها یافته

عوامل مؤثر  صد( پذیرفته شدند.در 95)توافق بیش از  به باال 95از  نمره متخصصین به هر سؤال میانگیری شد وگزینه هایی که دارای میانگین 
 بر ارزیابی رایانه ای توجه انتخابی که توسط متخصصین مربوطه بدست آمده به شرح زیر است:

دادند که میانگین  ۱۲۲تا  ۲نمره  ۱اشکال هندسی و اعداد ارائه شده به آنها در بانک تصویر  تصاویر، عالئم، متخصصین به هریک از حروف،
 مقایسه شده است. ۱ز اشکال به تفکیک تخصص شان در جدول نمره آنها به هریک ا

 =n) 01( . نتايج مقايسه میانگین نمره متخصصین به نوع محرک ها۱جدول 

 تخصص حروف عالئم عکس اشکال هندسي اعداد

 کاردرماني ۰۲ ۱۲ ۱۲۲ 0۲ 8۲

 علوم اعصاب ۱۲ 4۲ ۱۲۲ 7۲ 9۲

 هوش کودکان ۲ ۲ ۱۲۲ 55 4۲

 ناسيروانش ۲ ۲ ۱۲۲ 4۲ ۱۲

 سازنده بازی های کودکان ۱۲ 3۲ ۱۲۲ 3۲ ۲

 میانگین کل ۱3 ۱7/5 ۱۲۲ 75/49 48
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 نشان داده شده است تمامی متخصصین تصاویر را به عنوان محرک مناسب در ارزیابی توجه انتخابی برگزیدند.  ۱همانطور که در جدول
در پایین  8۲، در باال صفحه ۱۲۲به ارائه محرک هدف در وسط صفحهمکان برای ارائه اولیه محرک هدف میانگین پاسخ متخصصین  5از بین 
 بود. 04و در سمت راست  55در سمت چپ  3۲صفحه 

بزرگتر بودن محرک هدف از دیگر محرک ها را در ارائه اولیه به آزمودنی تایید کردند. میانگین نمره در  99همچنین متخصصین با میانگین نمره 
 بود.  3۲و کوچکتر از دیگر محرک ها  80دیگر محرک ها اندازه محرک هدف برابر با 

(  معتقد ۱۲۲ضمن اینکه همه آنها )میانگین بود. 5/97میانگین نمره متخصصین جهت ارائه دوباره محرک هدف، همزمان با دیگر محرک ها 
یری محرک هدف در پایین دیگر محرک ها بودند باید محرک هدف در باالی دیگر محرک ها قرار بگیرد. این در حالی است که میانگین قرارگ

 صفر بود.
به باال آورده و پذیرفته شد.همه این تصاویر  95تصویر میانگین نمره ۱5۲با بررسی نمره متخصصین در بین تصاویر موجود در بانک تصویر ، 

 ال شناخته شده اند.  برگزیده یک خصوصیت مشترک داشتند، اینکه برای کودکان مقطع اول دبستان از دیدگاه متخصصین کام
بود.  9۲رنگی با رنگ های سرد ،۱۲۲رنگی با رنگ های گرم ،۱۲در تایید رنگ تصاویر،میانگین نمره متخصصین به تصاویر سیاه و سفید

صین متخصصین کاردرمانی،علوم اعصاب و بازی سازان ترکیب رنگهای سرد و گرم با غلبه بر رنگهای گرم را برای محرک ها مناسب، اما متخص
میانگین نمره متخصصین به زمان ارائه اولیه محرک هدف در . استفاده نشود روانشناسی معتقد بودند از رنگهای قهوه ای خاکستری و آبی اصالً

 به تفکیک تخصص شان مقایسه شده است. ۰جدول
 =n) 01(. مقايسه میانگین نمره متخصصین به زمان ارائه اولیه محرک هدف0جدول 

 تخصص میلي ثانیه 0111 میلي ثانیه ۱۵11 یهمیلي ثان ۱111

 کاردرماني 98 ۱۲۲ 3۲

 علوم اعصاب 9۲ 99 5۲

 روانشناسي ۱۲۲ 99 ۲

 هوش کودکان 5۲ ۱۲۲ ۲

 سازنده بازی های کودکان 7۲ ۱۲۲ ۲

 میانگین کلي 8050 9958 ۱855

میلی ثانیه مناسب دانسته   ۱5۲۲ل از ظهور سایر محرک ها با توجه به نظرات متخصصین زمان ارائه اولیه محرک هدف در ابتدا هر تکرار،قب
 شد.

کردند  انتخاب (۱۲۲متحرک)میانگین نمره  صورت به را ها محرک متخصصین تمامی آنها، حرکت جهت و ها متغیر دیگر حرکت  بررسی در
در جهت ارزیابی توجه انتخابی کودکان مقطع  ار افقی حرکت آنها تمامی از طرفی. بدیهی است که میانگین نمره ثابت بودن محرک ها صفر بود

 ( و میانگین نمره جهت حرکت عمودی صفر شد.۱۲۲اول دبستان مناسب دانستند)میانگین نمره
میانگین نمره بقیه موارد در  .( ۱۲۲داشت )میانگین نمره قرار دبستان اول مقطع کودکان برای تکرار هر در محرک 5 ارائه بر  خبرگان کلی توافق

 توافق دقیقه ۱5 در متخصصین انتخابی توجه ارزیابی جهت مناسب زمان بررسی ( صفر محاسبه شد. در9،8،7،0) سی تعداد محرک هابرر
 از این رو  میانگین دیگر زمان های بررسی شده در این بخش صفر شد.  داشتند. (۱۲۲نظر)میانگین نمره

 گیری نتیجه و بحث

کودکان مقطع  انتخابی به صورت رایانه ای برای توجه آزمون ساخت جهت الزم های متغیر تعریف و اطالعات آوری جمع حاضر، پژوهش هدف
با مروری که بر موتورهای جست و جوی در دسترس در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد، مقاالت و مطالعات محدودی . است اول دبستان

چندین عامل می تواند در ارزیابی توجه انتخابی کودکان به طور کل  شد، اشاره نیز تر پیش در این زمینه  وجود داشت و بر این اساس، چنانکه
 مکان و ها محرک دیگر با همزمان هدف محرک ارائه لزوم هدف، محرک اولیه ارائه اندازه و مکان ها، محرک مؤثر باشد که شامل: نوع

 محرک اولیه ارائه زمان زمینه، پس رنگ و ها محرک محرک،رنگ نعنوا به رفته بکار تصاویر بندی گروه آنها، به نسبت اش قرارگیری
در این پژوهش هریک از . ارزیابی توجه انتخابی هستند جهت مفید زمان مدت آنها و حرکت نوع و ها محرک بودن متحرک یا هدف،ثابت

د. حال در این بخش به بررسی دالیل احتمالی عوامل را در ارزیابی توجه انتخابی به صورت رایانه ای از دیدگاه متخصصین مربوطه بررسی ش
 انتخاب هریک از متخصصین می پردازیم.



  

 ...................تعیین عوامل مؤثر بر ارزیابی                                                                                                                                                          
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با بررسی نظرات متخصصین در این پژوهش محرک هدف جهت ارزیابی رایانه ای توجه انتخابی کودکان مقطع اول دبستان در وسط صفحه و 
ان برای تمرکز و تثبیت چشم در دامنه بینایی در وسط آن است و اشیا به صورت بزرگ در نظر گرفته شد شاید به دلیل این باشد که بهترین مک

 .]۰5[بزرگ زمان کمتری برای پردازش نیازمندند
اکثریت متخصصین بر تصویر بودن محرک و نیز آشنا بودن آن برای کودکان اتفاق نظر داشتند، ممکن است دلیل این توافق این باشد که ، 

 .]۰0[حروف ، اعداد و...،و همینطور معنای تصاویر آشنا سریعتر از تصاویر نا آشنا درک می شود معنای تصاویر سریع تر از معنای
ی با توجه به معیار رایانه ای بودن ارزیابی اهمیت پردازش و ادراک سریع امری بدیهی است از این رو بنا به نظر متخصصین بهترین حالت برا

 ارائه محرک ها ،تصاویر آشنا است.
ن به اعداد به عنوان محرک در بین سایر متخصصین کمترین میانگین نمره را دادند، که احتماال میزان جذابیت و داشتن تجربیات روانشناسا

 مثبت کودک با محرک مد نظر آنها بوده است.

ردرمانی بر این باور تمامی متخصصین بر این باور بودند که رنگ های گرم برای نوع محرک مناسب تر است اما متخصصین علوم اعصاب و کا
بودند که ترکیب رنگ های گرم و سرد با غلبه رنگ های گرم مناسب تر است ، اما روانشناسان بیان کردند از رنگ های سرد اصال استفاده 

اه و سفید ، نشود و این رنگ ها همکاری کودکان را به شدت پایین می آورد.در یک قاعده کلی در پردازش پیچیده تصاویر رنگی سریع تر از سی
زش تصاویر با رنگ های گرم سریع تر از رنگ های سرد و تضاد باال بین تصاویر با پس زمینه سریع تر از تضاد کم بین تصاویر و پس زمینه پردا

ال با رنگ پس های گرم و با تضاد با از این رو پیشنهاد می شود جهت ارزیابی توجه به صورت رایانه ای تصاویر رنگی با غلبه رنگ .]۰0[می شود
 زمینه به صورت محرک انتخاب شود.

د در پردازش سلسله مراتبی درک بینایی ابتدا حرکات چشم رشد کرده سپس توجه بینایی و پس از آن حافظه بینایی تکمیل می شود،از این رو بای

جهت ارزیابی توجه انتخابی برای کودکان  . بنابراین]۰5[است 7±۰در آزمون توجه اثر حافظه کاری تا حد امکان کم شود،ظرفیت حافظه کاری
را به عنوان تعداد محرک های ارائه شده در نظر بگیریم.همچنین به دلیل اینکه بازشناسی محرک هدف  5بهتر است حداقل تعداد محرک، یعنی 

 پایان تکرار باقی بماند. بین محرک های دیگر که مرحله اول توجه انتخابی است بر اساس حافظه کاری نیست باید تصویر محرک هدف تا
.جهت ارائه محرک ها ]۰7[اشیا متحرک توجه را در لوب تمپورال داخلی تحریک می کنند این در حالی است که اشیا ثابت چنین قابلیتی را ندارند

ی را جلب کنند ، این امر را به صورت رایانه ای اشیا متحرک توصیه می شود زیرا می توانند مناطق بیشتری را در مغز درگیر کرده و توجه بیشتر
 تمامی متخصصین موجود در مطالعه تایید کردند.

سال تکمیل می  8سال و جهت حرکت عمودی در سن  7تا  0جهت حرکت محرک ها به دو صورت قابلیت ارائه دارد. جهت حرکت افقی در سن
دیدگاه های جداگانه خود حرکت افقی را برای کودکان  بسته به سن آزمودنی جهت حرکت را انتخاب می گردد.تمامی متخصصین با .]۰5[شود

 مقطع اول دبستان مناسب دانستند.
د نیز در این مطالعه عوامل مؤثر جهت ارزیابی توجه انتخابی به صورت رایانه ای بررسی شد.این عوامل می تواند مورد استفاده ارزیابی توجه ممت

توجه مناسب نیست .آنها عوامل دیگری در ارزیابی شان به صورت رایانه ای دخیل است ،که در قرار بگیرد اما برای توجه تقسیم شده و جابجایی 
از این رو پیشنهاد می شود تا مطالعه ای جهت بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی توجه تقسیم شده و جابجایی  این مطالعه در نظر گرفته نشده است،

 توجه صورت بگیرد.

 ارائه اندازه و مکان ها، محرک ندین عامل در ارزیابی توجه انتخابی به صورت رایانه ای مؤثر بوده که شامل نوعاین مطالعه نشان می دهد که چ
 به رفته بکار تصاویر بندی گروه آنها، به نسبت اش قرارگیری مکان و ها محرک دیگر با همزمان هدف محرک ارائه لزوم هدف، محرک اولیه

 مدت آنها و حرکت نوع و ها محرک بودن متحرک یا هدف،ثابت محرک اولیه ارائه زمان زمینه، پس رنگ و ها محرک محرک،رنگ عنوان
ارزیابی توجه انتخابی هستند.در ساخت آزمون به صورت رایانه ای برای کودکان در مقطع اول دبستان باید مجموع این عوامل  جهت مفید زمان

رت دقیق و صحیح بسنجد.از طرفی این عوامل می تواند در ساخت تکالیف رایانه ای توجه در نظر گرفته شود تا بتواند توجه انتخابی را به صو
دون جهت درمان کودکان در کلینیک ها استفاده شود. این مقاله برای اولین بار مراحل سایکوفیزیک آزمون ارزیابی توجه انتخابی را به صورتی م

امید است بتواند پایه ای برای پژوهش های بیشتر  خصوصا کاردرمانگران قرار گیرد. جمع آوری کرده تا بتواند مورد استفاده متخصصین کودک
 در زمینه ساخت آزمون های مناسب در کلینیک های کاردرمانی و روانشناسی شود.
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ران با عنوان طراحی،ساخت و بررسی روایی و پزشکی ای علوم این مقاله گزارش بخشی از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد کاردرمانی از دانشگاه
پایایی آزمون رایانه ای توجه انتخابی و ممتد برای کودکان مقطع اول دبستان می باشد. که با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 

 ر این مطالعه قدردانی نمایند.پزشکی ایران انجام گرفته است. نویسندگان بر خود الزم می دانند که از تمامی متخصصین شرکت کننده د
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