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Abstract 
 

Introduction: Attention deficit/hyperactivity disorder is a neurodevelopmental disorder that 

affects 3-7% of children.  

Aim: The aim of this study was to compare the effect of deductive-social feedback and attention 

instructions on the performance of targeting skills in children with attention deficit/ hyperactivity 

disorder. 

Method: This research is a semi-experimental type. Its statistical population was formed by male 

students suffering from attention/ hyperactivity disorder in Isfahan city with an age range of 7-10 

years in 2020. 48 right-handed students were randomly selected as a statistical sample based on 

the results of the Connors children's behavior rating scale and randomly divided into four groups 

of 12 people. In order to collect data Personal Information Questionnaire, Edinburgh Handedness 

Inventory, Ulrich's Gross Motor Development Test, Anderson's Over Shoulder Throw Scale 

(1999) and Luciana et al. (2012) Over Shoulder Throw Targeting Task were used. Data were 

analysis with using one-way ANOVA test and Bonferroni's post-hoc test using SPSS-18 

software. 

Results: The results showed that the studied groups had significant differences in the qualitative 

and quantitative development of hand targeting skills (P<0.05). The results of Bonferroni post 

hoc test showed that the positive analogical-social feedback group had better and significant 

external attention than the other groups (P<0.05), the other groups did not differ significantly in 

the retention stage (P>0.05). 

Conclusion: The results showed that the comparative-social positive-external attention group 

performed better, so it is suggested to use this method in teaching and learning goal-setting 

skills. 
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 پزشکی شناختمجله روانشناسی و روان

 1441، 4، شماره منهسال 

 28-44: صفحات

 

مهارت  کمي و کیفيو کانون توجه بر عملکرد  مثبت و منفي اجتماعي -قیاسيتاثیر بازخورد 

 يفعالبیش/ نقص توجه مبتال به اختاللگیری در کودکان  هدف
 

 3معصومه احمدی ،3گارفائزه بنده ،2، سید حسن هراتی1حمید محمدی
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 .انشگاه آزاد اسالمی، نقده، ایراناستادیار، گروه تربیت بدنی، واحد نقده، د. 8

 .ایران ،تهران ،الزهرادانشگاه  ،رفتار حرکتی، گروه کارشناس ارشد. 3

 

 40/40/1441 :تاریخ پذیرش مقاله                                    84/41/1441 :تاریخ دریافت مقاله

 

 چکیده 
 

 .گذارد درصد از کودکان اثر می 0-3اختاللی عصبی رشدی است که بر  ی،فعالبیش /توجه نقصاختالل  :مقدمه

مهارت کمی و کیفی توجه بر عملکرد  کانونو  مثبت و منفی اجتماعی -قیاسیهدف از انجام مطالعه حاضر تأثیر بازخورد  :هدف

 . فعالی بودبیش /نقص توجه مبتال به اختاللگیری در کودکان  هدف

جامعه آماری  .آزمایشی استآزمون با چهار گروه پس -آزمونبا طرح پیش تجربی نیمه تحقیق حاضر از نوع تحقیقات :روش

نفر راست  42بودند که  1444در سال  سال 14-0 فعال شهر اصفهان با دامنه سنیبیش /توجهنقص آموزان پسر مبتال به اختالل  دانش

به عنوان نمونه آماری انتخاب و به صورت بندی رفتار کودکان کانرز مقیاس درجهاساس نتایج برای به صورت تصادفی خوشهدست 

آوری اطالعات از پرسشنامه اطالعات فردی، پرسشنامه دست برتری  جهت جمع. نفری تقسیم شدند 18تصادفی به چهار گروه 

شانه گیری پرتاب از باالی  و تکلیف هدف( 1444)پرتاب از باالی شانه اندرسون قیاس ادینبرگ، آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ، م

و استفاده  و آزمون بونفرونی ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی عملکرد گروه. استفاده شد( 8418)لوسیانا و همکاران 

 . تحلیل شد 12 نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرم داده

داری داشتند  تفاوت معنیگیری با دست دفهای مورد مطالعه در پیشرفت کیفی و کمی مهارت ه نتایج نشان داد گروه :هایافته

(40/4P< .) توجه بیرونی دارای عملکرد بهتر و  -مثبتاجتماعی  -قیاسینتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد گروه بازخورد

 (. P>40/4)های مورد مطالعه اختالف معناداری با یکدیگر نداشتند ، سایر گروه(P<40/4)ها داشت معناداری نسبت به دیگر گروه

پیشنهاد  توجه بیرونی عملکرد بهتری داشت لذا -اجتماعی مثبت -گروه بازخورد قیاسی نشان داد نتایج مطالعه حاضر :گیرینتیجه

 .استفاده شود این روشاز  گیریهدفهای  تشود در آموزش و یادگیری مهار می

  گیریهدفمهارت ، کانون توجه، مثبت اجتماعی -قیاسی بازخورد  :هاکلیدواژه
 



 .است حمفوظ کردستان پزشکی علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق متامی
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 مقدمه 

اختاللی عصبی رشدی  ،1یفعالبیش /توجه نقصاختالل 

شیوع . گذاردمی درصد از کودکان اثر 0تا  3است که بر 

 برابر بیشتر از دختران است 0تا  3این اختالل در پسران 

طهماسیی و سنگاری،  شمس، شمسی پور دهکردی،)

های گذشته این باور غلط وجود اگر چه در سال. (8484

از نوجوانی بهبود های بعد داشت که این اختالل از سال

یابد ولی امروزه این واقعیت آشکار شده است که این می

درصد موارد تا دوران  00تا  04اختالل در بیش از 

-بالچ، آوفک و انگل-مونی می)یابد بزرگسالی ادامه می

آموزان مبتال به این اختالل، با دانش(. 8481، 8یگر

ی دامنه فعالی، تکانشگری و کوتاهعالیمی از قبیل؛ بیش

 رسولی، نمازی زاده و شمس،) شوندتوجه مشاهده می

-علل زیادی را برای پیدایش اختالالت مهارت. (1441

توان به تولد زودرس، اند که میهای حرکتی ذکر کرده

های پیش از تولد و مادرزادی مغز، ضربه مشکالت

ها و ها، عفونتهای سوخت و ساز، مسمومیتاختالل

، رضایی و دانا)مادر، اشاره کرد  وری تیروییدیکنش

ها نشان داده است که نتیجه پژوهش(. 1444 شمس،

-های مختلف مغز این کودکان دارای ناهنجاریقسمت

برای مثال در مغز . (8484شمس و همکاران، ) هایی است

که در عملکرد توجه و  3ایاین کودکان، دستگاه شبکه

از سوی  .کندهوشیاری نقش دارد به درستی عمل نمی

دهد که نشان می 4ایقاعدههای دیگر، مطالعه بر عقده

آسیب به این منطقه ممکن است به مشکالتی از قبیل 

از سوی دیگر، بررسی . فعالی منجر شودبیش

های عصبی نشان داده است که کودکان با تصویرنگاری

                                                           
1- Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD) 
2- Mimouni-Bloch, Offek & Engel-Yeger  
3- Network device 
4- Basal ganglia 

فعالی در مخچه و قطعه بیش/ اختالل نارسایی توجه

ریزی، ردهای اساسی در برنامهپیشانی که دارای کارک

گیری، ادراک زمان، بازداری و سازمان دهی، تصمیم

بالچ و همکاران، -مونی می)تفکر هستند مشکل دارند 

 .(8484، 0کریگ، ساوینو و فونیزا ؛8481

یادگیری  ههدف اغلب دانشمندان و پژوهشگران حیط

حرکتی، به اوج رساندن اجرای حرکتی و بهینه کردن 

در این (. 8488،  هوانگ، رُس و وو)یادگیری بوده است 

میان دانشمندان با دستکاری متغیرهای مختلف به بررسی 

توان یادگیری یک اند که چگونه میاین موضوع پرداخته

. مهارت حرکتی را به بهترین نحو ممکن بهبود بخشید

-از این متغیرها که همواره به دستکاری آن پرداختهیکی 

اجرای  هاند و به یقین بر کارایی یادگیری حرکتی و نحو

دراسما، وسل، )است  0گذارد، بازخوردمهارت تأثیر می

سمیت و ا ل،اداو ؛8488، 2موین، موریشیتا و هومل

شود بازخورد به اطالعاتی گفته می (.8410، 4اولوسکی

اعضای بدن مانند بینایی یا شنوایی یا از طریق که از طریق 

شود ابزارهای کمکی مانند فیلم اجرای فرد به وی ارائه می

 دارای در یادگیری بازخورد(. 8488اسما و همکاران، رد)

و انگیزشی  تقویتی توجهی، اطالعاتی، متفاوت هاینقش

 را بازخورد انگیزشی هایجنبه تا حدودی محققان. است

 انگیزش اثر که باورند این بر زیرا اند؛گرفته نادیده

 افزایش با حالت بهترین در و دارد بر عملکرد موقتی

خواهد  یادگیری بر غیرمستقیمی اثرات تمرین، مقدار

 محققان در مقابل،(. 8484، 14لیاشمیت و )داشت 

 به مربوط مسائل بررسی به که اجتماعی -شناختی

                                                           
5- Craig, Savino & Fanizza 
6- Hwang, Roth & Wu 
7 - Feedback 
8- Draaisma, Wessel, Moyne, Morishita & Hummel 
9- Dhawale, Smith & Olveczky 
10- Schmidt & Lee 
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 بر پردازند،های جسمانی میدر فعالیت انگیزش

 رفتاری و شناختی هایجنبه به مربوط دستاوردهای

 را حرکتی انگیزش بر یادگیری تأثیر و اندمتمرکز شده

 برخی. (8481، 1کافر و چیویاکوفسکی) اندداده نشان

ممکن  بازخورد نقش انگیزشی دهندمی نشان مطالعات

 یادگیری بر آن غیرمستقیم تأثیر از بیشتر است چیزی

 یک حالت تواندمی که بازخورد ایگونه به باشد،

 این که کند ایجاد یادگیرنده در منفی و انگیزشی مثبت

اسالمی )خواهد داشت  بر یادگیری مستقیمی اثر حالت

 (.1340 نزاکت الحسینی و رهاوی، ،نصرت آبادی

گرفته  یکی از انواع بازخورد که اخیراً مورد بحث قرار

است و کارکردی انگیزشی به همراه دارد، بازخورد  

است که در آن اطالعاتی در مورد  8اجتماعی-قیاسی

وی با دیگر  هعملکرد یا پیشرفت اجرای فرد در مقایس

-ارائه می( مثبت یا منفی)همساالن، به صورت غیرواقعی 

این بازخورد شامل . (1340اسالمی و همکاران، ) شود

 هفرد با دیگران یا مقایس هخصوص مقایساطالعاتی در 

تواند انگیزه، اجرا و یادگیری اجتماعی است که می

 ، چیویاکوفسکیولف) یادگیرنده را تحت تأثیر قرار دهد

اثر بازخورد ( 8414)ولف و همکاران . (8414، 3و لیتویت

بر یادگیری یک تکلیف اجتماعی  -قیاسیبازخورد 

و گروه دانشجوی جوان در د 82بندی را روی زمان

. مثبت و منفی بررسی کردنداجتماعی  -قیاسیبازخورد 

ها پس از هر کوشش، یک بازخورد واقعی و بعد از آن

 -قیاسیکوششی، یک بازخورد  14پایان هر بلوک 

برای شرکت کنندگان ( غیرواقعی مثبت و منفی)اجتماعی 

تفاوت معناداری در اجرا و  این محققان. فراهم کردند

مشاهده نکردند، در ( مثبت و منفی)یادداری دو گروه 
                                                           

1- Kaefer & Chiviacowsky 
2- Social-Comparative Feedback 
3- Wulf, Chiviacowsky & Lewthwaite 

 -قیاسیحالی که در آزمون انتقال افراد گروه بازخورد 

مثبت، یادگیری بهتری نسبت به گروه بازخورد اجتماعی 

ولف و همکاران، )منفی نشان دادند اجتماعی  -قیاسی

8414.) 

توان به تاثیر کانون میه در این زمین از مباحث مهم دیگر

-این مبحث بر اجرا و یادگیری مهارت. توجه اشاره کرد

های اخیر مورد توجه بسیار قرار های حرکتی در سال

نوع جهت پژوهشگران و مربیان اعتقاد دارند . گرفته است

تواند تأثیر تقریباً فوری بر دهی کانون توجه افراد می

بدین معنی که در زمان اجرا، . ها داشته باشداجرای آن

با کانون توجه وی مرتبط  فرددقت و کیفیت حرکت 

اساس تعریف ولف و بر(. 8484شمس و همکاران، )است 

در کانون توجه درونی توجه فرد به ( 8413)همکاران 

حرکات بدن خود و در کانون توجه بیرونی توجه فرد به 

گذارد، متمرکز میاثری که حرکت در محیط بر جای 

 .شودمی

به منظور مطالعه تأثیر کانون توجه درونی و بیرونی بر اجرا 

ها کانون توجه را و یادگیری مهارت، تعدادی از پژوهش

های اجرایی و تعدادی دیگر از از طریق دستورالعمل

طریق ارائه بازخورد، بر عوامل درونی و بیرونی متمرکز 

به اعتقاد پژوهشگران (. 8413ولف و همکاران، )اند کرده

( دستورالعمل آموزشی)اگر چه هر نوع اطالعاتی در قبل 

تواند به یادگیری مهارت می( بازخورد)و پس از حرکت 

حرکتی کمک کند، این که این اطالعات چگونه توجه 

فرد را برای استفاده بهینه و مطلوب از اطالعات ارائه شده 

تأکید کانون توجه بر  کند بستگی به نوعبه خود جلب می

توجه )یا نتیجه و اثر حرکت ( توجه درونی)حرکت 

و مطالعات  با عنایت به مطالب ذکر شده. دارد( بیرونی

تأثیر  بررسی ، هدف این پژوهشاندک در این زمینه
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توجه بر  کانونو  مثبت و منفی اجتماعی -بازخورد قیاسی

گیری در کودکان  عملکرد کمی و کیفی مهارت هدف

 .فعالی بودبیش /نقص توجه تال به اختاللمب

 

 روش

با طرح پیش نیمه تجربی نوع تحقیقات ازتحقیق حاضر 

جامعه  .بودآزمون با چهار گروه آزمایشی آزمون و پس

نقص ر مبتال به اختالل آموزان پسآماری این تحقیق دانش

در  سال 14تا  0با دامنه سنی  اصفهانشهر  فعالبیش /توجه

، دو منطقه اصفهانابتدا از بین مناطق شهر . بود 1444سال 

صورت  مدرسه به 0انتخاب و از مدارس ابتدایی پسرانه 

تا  0آموزان دانش تمامبین . ای انتخاب شدتصادفی خوشه

بندی رفتار کودکان سال این مدارس مقیاس درجه 14

اساس نتایج نفر راست دست بر 42کانرز توزیع و تعداد 

 /توجهنقص رای باالترین درجه اختالل این مقیاس که دا

سپس به و فعالی بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب بیش

گروه شامل نفری  18صورت تصادفی به چهار گروه 

مثبت و کانون توجه درونی، اجتماعی  -قیاسیبازخورد 

منفی و نوع کانون توجه اجتماعی  -قیاسیگروه بازخورد 

مثبت و کانون اجتماعی  -قیاسیدرونی، گروه بازخورد 

منفی و اجتماعی  -قیاسیگروه بازخورد وتوجه بیرونی، 

  . تقسیم شدند نوع کانون توجه بیرونی

نقص داشتن اختالل  :شامل معیارهای ورود به مطالعه

رضایت  سال و 14تا  0، دامنه سنی یفعالبیش /توجه

معیارهای خروج نیز . بود والدین جهت شرکت در آزمون

آسیب دیدگی حین اجرای آزمون و عدم تکمیل  :شامل

فرم رضایت برای شرکت در سپس  .جلسات آزمون بود

مالحظات  .دشها تکمیل والدین آزمودنیتوسط پژوهش 

محرمانه بودن اطالعات  :اخالقی پژوهش حاضر شامل

 ر زمان و در صورت تمایلدر هترک مطالعه  ها،آزمودنی

آزمون از مرحله پیشدر  .خود بودنتایج آگاهی از و 

ها درخواست شد تکلیف پرتاب از باالی تمامی آزمودنی

را در دو ( 8418لوسیانا و همکاران، )شانه به طرف هدف 

در  اساس میزان دقتکوششی انجام و نمرات بر 14وک بل

اساس چک لیست ضربه به هدف و نمرات کیفی بر

ب الگوی پرتاب از باالی شانه و امتیازدهی به شکل پرتا

 .توسط دو متخصص ثبت شد

 -قیاسیبه گروه بازخورد . آزمایش شامل چهار گروه بود

مثبت و نوع کانون توجه درونی در هر جلسه اجتماعی 

شد که در حین پرتاب به دست خود توجه کنند اعالم می

و باالفاصله پس از اجرای مهارت، بازخورد مربوط به 

پایان هر بلوک شد، و در ها ارائه مینتیجه اجرا به آن

درصد باالتر از میزان عملکرد  84( کوششی 14)تمرینی 

به گروه بازخورد . کردندخود بازخورد دریافت می

منفی و نوع کانون توجه درونی در هر اجتماعی  -قیاسی

شد که در حین پرتاب به دست خود توجه جلسه اعالم می

و باالفاصله پس از اجرای مهارت، بازخورد مربوط به 

در پایان هر بلوک تمرینی . شدها ارائه یجه اجرا به آننت

تر از میزان عملکرد خود درصد پایین 84( کوششی 14)

 -قیاسیبه گروه بازخورد . کردندبازخورد دریافت می

هر جلسه مثبت و نوع کانون توجه بیرونی در اجتماعی 

که در حین پرتاب به هدف روبروی خود توجه  م شداعال

مهارت، بازخورد مربوط به نتیجه اجرا به  و پس از اجرای

 14)در پایان هر بلوک تمرینی  .شدها ارائه میآن

درصد باالتر از میزان عملکرد خود  84نیز ( کوششی

 -قیاسیبه گروه بازخورد . کردندبازخورد دریافت می

منفی و نوع کانون توجه بیرونی در هر جلسه اجتماعی 

هدف روبروی خود توجه اعالم شد که در حین پرتاب به 
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و پس از اجرای مهارت، بازخورد مربوط به نتیجه اجرا به 

 14)نی در پایان هر بلوک تمری. شدها ارائه میآن

تر از میزان عملکرد خود درصد پایین 84نیز ( کوششی

 ؛8418آویال و همکاران، )کردند بازخورد دریافت می

 14بلوک  14پس از (. 1340اسالمی و همکاران، 

 14یک بلوک )ها در آزمون اکتساب کوششی آزمودنی

ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین، در  84و ( کوششی

شرکت ( کوششی 14یک بلوک )آزمون یادداری 

 .کردند

آموز در در پروتکل آزمون اکتساب و یادداری هر دانش

. ایستاد می فاصله سه متری هدفی که در مقابل دیوار بود

همانند )گونه بازخورد استفاده از هیچپنج پرتاب بدون 

ها انجام برای گرم کردن آزمودنی (آزمونشرایط پیش

در آزمون یادداری ارزیابی کمی مهارت پرتاب از . شد

باالی شانه با استفاده از امتیازدهی تکلیف مورد استفاده 

انجام و ارزیابی کیفی ( 8418)لوسیانا و همکاران توسط 

دی پرتاب از باالی شانه اندرسون بناساس مقیاس درجهبر

توسط دو ارزیاب که به طور کامل به عناصر ( 1444)

کلیدی پرتاب از باالی شانه آشنایی داشته باشند، صورت 

ه طور جداگانه به هر که هر ارزیاب بطوریگرفت، به

ها از میانگین برای توصیف داده .نددادمینمره  آموزدانش

در سطح استنباطی و  .استفاده شدو انحراف استاندارد 

گروه از آزمون آمار پارامتریک تحلیل   4برای مقایسه 

ها از برای تعیین نرمال بودن گروه وواریانس یک راهه 

اطالعات بدست . ویلک  استفاده شد -آزمون شاپیرو

 .تحلیل شد 12نسخه  SPSSافزار آمده با استفاده از نرم
 

 ابزار

آوری اطالعات جهت جمع :1سشنامه اطالعات فردیپر

ها از پرسشنامه اطالعات فردی که شامل اولیه آزمودنی

سن، وزن، سابقه بیماری، میزان درآمد و  :سواالتی از قبیل

 . بود تحصیالت والدین، سابقه ورزش و فعالیت بدنی قبلی

جهت تعیین دست  :2دست برتری ادینبرگ هنامشپرس

استفاده  از پرسشنامه دست برتری ادینبرگ افراد یبرتر

 1401در سال  3اولفیلد .(8414سامرز و همکاران، ) شد

 .سؤال است 14دارای  این پرسشنامه را معرفی نمود که 

روایی و پایای این پرسشنامه را به  8481در سال  4تونا

 علی پور و آگاه. گزارش نمود 24/4و  1/4 ترتیب 

 در ایران روایی و پایایی نیز  132هریس در سال 

 .گزارش نمودند 44/4و  4/ 4به ترتیب  پرسشنامه را 

آزمون رشد :  3-آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ

زارهای معتبر برای یکی از اب 3-حرکتی درشت اولریخ

این آزمون را . های حرکتی درشت استارزیابی مهارت

های اساس مهارتبر 1420در سال اولین بار اولریخ 

حرکتی بنیادی طراحی نمود و روایی و پایایی آن را برای 

 48/4و  44/4به ترتیب ساله آمریکایی  14تا  3کودکان 

 . نمودگزارش 
برای ارزیابی   چک لیست الگوی پرتاب از باالی شانه

بندی پرتاب این چک لیست بر مبنای مقیاس درجه :کیفی

نحوه . دشطراحی  1444در سال  از باالی شانه اندرسون

باشد و به اساس رویکرد کل به جز میامتیازدهی آن بر

برای زمانی  1نمره . شودامتیازگذاری می 1و  4صورت 

برای  4دهد و نمره که کودک معیار مورد نظر را نشان می

. دهدزمانی است که کودک معیار مورد نظر را نشان نمی

                                                           
1- Personal Information Questionnaire 
2- Edinburgh Handedness Inventory 
3- Oldfield 
4- Tuna 
5- Test of gross motor development 
6- Checklist for Over hand throwing pattern  
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جمع هر پرتاب سه بار اجرا و نمره مهارت در پایان با 

 . شودنمرات معیار داده می
گیری مورد استفاده برای ارزیابی کمی تکلیف هدف

تکلیف مورد استفاده برای  :مهارت پرتاب از باالی شانه

اجرا و ارزیابی کمی مهارت پرتاب از باالی شانه، مهارت 

باشد که اجرا پرتاب یک دستی با توپ تنیس خاکی می

دست راست خود از  کننده پرتاب از باالی شانه را با

روی فرد فاصله سه متری به سمت صفحه هدفی که روبه

 .دهدنده به دیوار متصل است، انجام میاجرا کن

تکلیف مورد استفاده در این تحقیق  :گیریتکلیف هدف

( 8418)تکلیف استفاده شده در تحقیق لوسیانا و همکاران 

های دایره متحدالمرکز با شعاع 14هدف مورد نظر از  .بود

امتیاز دارد  14سانتیمتر که هر دایره  144، ...، 34، 84، 14

.شودها تشکیل میگیری دقت پرتابکه به منظور اندازه

 

 
 (2112برگرفته از تحقیق لوسیانا و همکاران، )هدف مورد نظر با نقاط مشخص شده  1 شکل

 

که زدن توپ در  شدکنندگان توضیح داده به شرکت

باشد و به می 144دایره وسطی امتیاز حداکثر را دارد که 

امتیاز دارد و ... ،04، 24، 44های بعدی ترتیب دایره

امتیاز  14باشد ترین دایره میآخرین دایره که خارجی

ها نباشد یعنی خارج اگر توپ پرتاب شده در دایره. دارد

 .گیرداز محدوده مورد نظر باشد، هیچ امتیازی تعلق نمی

مقیاس ارزیابی  :1مقیاس ارزیابی رفتار کودکان کانرز

توسط کانرز  1424رفتار کودکان نخستین بار در سال 

از چاپ چهارم با تغییرات پس  1444ساخته شد و در سال 

این مقیاس دارای دو شکل والد و . اندکی تجدید نظر شد

 24 باشد که روایی و پایایی آن در ایران بر روی معلم می

ساله شهر تهران توسط علی  14تا   آموزان نفر از دانش

                                                           
1- Conners Comprehensive Behavior Rating Scale 
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مورد بررسی قرار گرفت و ( 1324)پور و محمد اسماعیل 

. بیان شد 44/4و 43/4ترتیب پایایی فرم معلم و والدین به 

مقیاس . دوهش فقط از فرم والدین استفاده شدر این پژ

مقیاس هرگز، گاهی،  4ارزیابی رفتار کودکان دارای 

باشد که برای هرگز و گاهی نمره اغلب و بیشتر اوقات می

-در نظر گرفته می 1و برای اغلب و بیشتر اوقات نمره  4

سنجد و نمره معیار می فعالی رابیش 4تا  1سؤاالت . شود

 12تا  14سؤاالت . است  برای دارا بودن این اختالل 

باشد و نمره معیار برای دارا  مربوط به اختالل توجه می

 /توجهنقص نوع ترکیبی اختالل . است  بودن این اختالل 

شود و حداقل را شامل می 12تا  1فعالی سؤاالت بیش

تا  14سؤاالت . اشدبمی 18نمره برای داشتن این اختالل 

باشد و نمره معیار برای مربوط به اختالل نافرمانی می  8

مربوط به اختالل اضطراب  38تا  80سؤاالت . است 4آن 

 .باشدمی 3در این کودکان است که نمره معیار برای آن 
 

 هایافته

گروه  نشان داد هاآزمودنی مشخصات دموگرافیک

منفی توجه بیرونی دارای اجتماعی  -قیاسیبازخورد 

 -قیاسیو گروه بازخورد ( 2/2±4/4)  سن باالترین

 سن پایینتریندارای  درونیمثبت توجه اجتماعی 

اجتماعی  -قیاسیگروه بازخورد . باشندمی( 1/1±4/2)

و  (1/130±8/ ) قد باالتریندارای  درونیتوجه  مثبت

 بیرونیمثبت و توجه اجتماعی  -قیاسیگروه بازخورد 

گروه . باشندمی( 2/134±0/40) قد پایینتریندارای 

دارای  بیرونیمثبت توجه اجتماعی  -قیاسیبازخورد 

 -قیاسیو گروه بازخورد  (3/30± /8)وزن  باالترین

 وزنترین پایینمنفی توجه بیرونی دارای اجتماعی 

 و کیفی میانگین عملکرد کمی. باشندمی (1/8±0/33)

های دست به تفکیک در گروهگیری با مهارت هدف

با کانون توجه  اجتماعی -قیاسیبازخورد آزمایشی 

ارائه شده  1در جدول  درونی و بیرونی و گروه کنترل

. است

 
 های مورد مطالعهگیری با دست در گروههدف و کیفی های توصیفی عملکرد کمییافته 1جدول 

 

 متغیر
 آزمون یادداری آزمون اکتساب آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

 

 

 کمی

 2/11  3 /88 10/10 0 /18 11/13 33/48 اجتماعی مثبت توجه درونی -گروه بازخورد قیاسی

 0/18  40/00 2/14  83/24 80/11 11/44 اجتماعی مثبت توجه بیرونی -گروه بازخورد قیاسی

 42/18 80/04 81/13 4 /84 84/10 80/41 اجتماعی منفی توجه درونی -بازخورد قیاسیگروه 

 00/18 4 /34 11/14 8 /80 83/18 82/43 اجتماعی منفی توجه بیرونی -گروه بازخورد قیاسی

 

 

 کیفی

 88/4 48/1 84/4 40/1 88/4 40/4 اجتماعی مثبت توجه درونی -گروه بازخورد قیاسی

 84/4 44/8 81/4 4/8  31/4 41/4 اجتماعی مثبت توجه بیرونی -قیاسیگروه بازخورد 

 80/4 84/1 84/4 80/1 84/4 24/4 اجتماعی منفی توجه درونی -گروه بازخورد قیاسی

 31/4 38/1 30/4 32/1 80/4 48/4 اجتماعی منفی توجه بیرونی -گروه بازخورد قیاسی
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 -قیاسیبراساس اطالعات این جدول گروه بازخورد 

مثبت توجه بیرونی دارای بهترین عملکرد در اجتماعی 

همچنین گروه . باشندآزمون اکتساب و یادداری می

منفی توجه درونی دارای اجتماعی  -قیاسیبازخورد 

 .باشندپایینترین عملکرد در آزمون اکتساب و یادداری می

آزمون از توزیع متغیرها در پیش برای بررسی نرمال بودن

 8نتایج در جدول . ویلک استفاده شد -آزمون شاپیرو

 .ارائه شده است

 
 ویلک برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش-نتایج آزمون شاپیرو 2جدول   

 گروه وضعیت متغیر
 آماره

 ویلک-شاپیرو

سطح 

 داریمعنی

کمی  عملکرد

 مهارت

 گیری با دستهدف

 آزمونپیش

 041/4 1/4 2 مثبت توجه درونیاجتماعی  -قیاسیبازخورد 

 08/4  02/4  مثبت توجه بیرونیاجتماعی  -قیاسیبازخورد 

 240/4 441/4 منفی توجه درونیاجتماعی  -قیاسیبازخورد 

 048/4 240/4 منفی توجه بیرونیاجتماعی  -قیاسیبازخورد 

کیفی  عملکرد

 مهارت

 گیری با دستهدف

 آزمونپیش

 4/4 8 201/4 مثبت توجه درونیاجتماعی  -قیاسیبازخورد 

 081/4 004/4 بیرونیمثبت توجه اجتماعی  -قیاسیبازخورد 

 4/4 4 80/4  منفی توجه درونیاجتماعی  -قیاسیبازخورد 

 004/4 240/4 منفی توجه بیرونیاجتماعی  -قیاسیبازخورد 

 

نشانگر نرمال بودن توزیع  8ارائه شده در جدول نتایج 

توان با توجه به این نتایج می. (P>40/4)باشد متغیرها می

بنابراین . باشد نتیجه گرفت که توزیع متغیرها نرمال می

توان در مورد این متغیرها از آزمون پارامتریک مانند می

قبل از تحلیل . تحلیل واریانس یک راهه استفاده نمود

آزمون مورد ها در مرحله پیش، عملکرد گروهنتایج

نتایج آزمون تحلیل واریانس یک . ارزیابی قرار گرفت

ها در این مرحله معناداری راهه نشان داد عملکرد گروه

در ادامه جهت بررسی عملکرد (. P>40/4)باشد نمی

لیل از آزمون تح و یادداری ها در آزمون اکتسابگروه

 .واریانس یک راهه استفاده شد

 
 و یادداری در مرحله اکتساب هاراهه جهت بررسی عملکرد گروه نتایج تحلیل واریانس یک 3جدول 

مجذور  متغیر

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

F  سطح

 معناداری

 مرحله اکتساب

 ارزیابی کمی

 2/ 22 411/1214 3 440/0 بین گروهی

 

441/4 

 240/844 44 4 120/114 درون گروهی 

 40 482 414/1 کل

 مرحله یادداری

 ارزیابی کمی

 0/ 3  2/224 4 3 08 840/8 بین گروهی

 

448/4 

  208/10 44 284/2024 درون گروهی 

 40 434/11430 کل

 مرحله اکتساب

 ارزیابی کیفی

 441/4  801/2  /44  3 442/14 بین گروهی

 400/4 44 4/ 31 درون گروهی
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 40 4/84 8 کل

 مرحله یادداری

 ارزیابی کیفی

 441/4 411/03 313/0 3 444/10 بین گروهی

 403/4 44 400/4 درون گروهی

 40 84/ 41 کل

 

نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد گروه بازخورد 

مثبت توجه بیرونی دارای عملکرد بهتر اجتماعی  -قیاسی

، سایر (P<40/4)های دیگر بود و معناداری با گروه

های مورد مطالعه اختالف معناداری با یکدیگر گروه

آزمون تحلیل واریانس یک نتایج (. P>40/4)نداشتند 

در مراحل اکتساب و یادداری ارزیابی کیفی مهارت راهه 

نشان داد که در پیشرفت کیفی مهارت  گیری هدف

-های مورد مطالعه تفاوت معنیگیری با دست گروههدف

لذا جهت تعیین محل (. >40/4P)داری با یکدیگر داشتند 

نتایج  .شدداری از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده یمعن

 -قیاسیآزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد گروه بازخورد 

مثبت توجه بیرونی دارای عملکرد بهتر و اجتماعی 

-، سایر گروه(P<40/4)های دیگر بود معناداری با گروه

های مورد مطالعه در مرحله یادداری اختالف معناداری 

 (. P>40/4)با یکدیگر نداشتند 

 

 بحث

اجتماعی و  -تاثیر بازخورد قیاسیهدف از مطالعه حاضر 

عمکلکرد کیفی و کمی بیرونی بر  -کانون توجه درونی

الل تاخ مبتال به گیری با دست در کودکانمهارت هدف

نتایج نشان داد عملکرد گروه  .فعالی بودبیش /نقص توجه

مثبت و توجه بیرونی دارای  اجتماعی -قیاسیبازخورد 

عملکرد بهتر و معناداری در آزمون اکتساب و یادداری 

همراستا با  نتایج بدست آمده. ها بودنسبت با سایر گروه

کالف و غریب  ؛(8484)های شمس و همکاران پژوهش

چارچوبی  .بود( 1348) عبدلی و همکارانو  (8414)

کانون توجه توان تاثیر جهت دهی بنظری که براساس آن 

کننده را تبیین نمود، فرضیه عمل محدود  بیرونی اجرا

کننده سعی  این محققان بیان نمودند هر زمان اجرا. است

کند به طور آگاهانه حرکات خود را کنترل کند می

، دخالت آگاهانه باعث ایجاد (کانون توجه درونی)

محدودیت در سیستم حرکتی و مانع استفاده از 

اما در کانون توجه . شودل خودکار میفرآیندهای کنتر

بیرونی، تمرکز روی اثرات حرکت بوده، در نتیجه 

خودکاری، کنترل حرکتی را بهبود بخشیده و افزایش 

کارایی و اثربخشی در عملکرد حرکتی را در پی دارد 

ر برای دلیل احتمالی دیگ(. 8413صائمی و همکاران، )

رین معطوف طی جلسات تم توجیه برتری بازخورد توجه

ای دورتر کردن توجه یادگیرنده توسط بازخورد به نقطه

اند افزایش مسافت های پژوهشی نشان دادهیافته .است

تواند اثرات یادگیری را افزایش دهد تمرکز بیرونی، می

 (. 8484و همکاران،  شمس)

نتایج تحقیق در مرحله یادداری از فرضیه پردازش آشکار 

توجهی بیرونی ممکن است مطالبات مبنی بر اینکه کانون 

توجهی یا فشار بر حافظه کاری را به حداقل برساند، 

های پژوهش در مرحله یادداری اما یافته. کندحمایت می

و همکاران  شمسو ( 8442)ولف  های پژوهشیبا یافته

احتماال تفاوت در سطح دشواری . مغایر است( 8484)

گیری دلیل این اندازهبحر فراگیران و نوع ابزار تکالیف، ت

معتقدند ( 8440)زیرا ولف و همکاران  .مغایرت است
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-کانون توجه بیرونی در تکالیف دشوارتر و در آزمودنی

یک احتمال برای تاثیر  .های ماهرتر، موثرتر است

توجه بیرونی بر عملکرد مثبت اجتماعی  -قیاسیبازخورد 

این است که ممکن است توجه   مهارت پرتاب دست

ونی به طور مستقیم  فوایدی را برای یادگیری مهارت با بیر

افزایش رابطه بین بازخورد محیطی و بکارگیری واحد 

هایی ناشی اساس این دیدگاه از یافته. حرکتی داشته باشد

دهند کنترل حرکتی محصول ارتباط بین شده که نشان می

با کنترل ماهرانه  1بازخورد حسی و تکان فیزیولوژیکی

ممکن است منعکس کننده درجه باالتری از است که 

به عنوان یک نوسان غیر ارادی،  8تکان. انسجام باشد

هماهنگ و مکانیکی بخشی از بدن که دارای یک دامنه و 

مدارک و شواهد . فرکانس منظم است تعریف شده است

برای این نتیجه از مطالعه انجام شده توسط مارسدن، 

ناشی شد ( 8444)اون و بر اشبی، لیموزین دوسی، روول

که در مطالعه خود وجود رابطه خطی بین فعالیت نوسانی 

ثبت شده در سیستم مخچه و قسمتی از مناطق حسی و 

های یافته. حرکتی در قشر و عضالت را گزارش کردند

های ها یک مکانیزم مشترک برای نمونه زمانی فعالیتآن

 هایمربوط به حرکت در قشر حسی و حرکتی و سیستم

کند که انسجام بین این مخچه را نشان داده و پیشنهاد می

 ها،  بکارگیری بهینه واحد حرکتی را در پی داردسیستم

 .(8414ولف و همکاران، )

های متعدد دیگری برای  همچنین ممکن است مکانیسم

یک مکانیسم ممکن است . یادگیری وجود داشته باشد

به تثبیت در مربوط به مکانیسم یادگیری فوری باشد که 

این اثر احتماال با محل تالقی . حافظه مربوط است

حرکتی  -های حسیپاسخ های مربوط به حرکت، ورودی

                                                           
1- Physiological tremor 
2- Tremor 

های  در راه 3های دوپامین و انگیزش که مرتبط با سیستم

است، در ارتباط  0و کورتیکواستریاتال 4نوروپالستی سیتی

در این سیستم بسیاری از انواع متغیرهای . باشد می

پولی و  های ، از پاداش(هم بیرونی و هم درونی)یزشی انگ

توانند به  شناختی می -اجتماعیغذایی گرفته تا تاثیرات 

عنوان یک محرک با نفوذ در سیستم دوپامین بر روی 

رسد دوپامین یکی از  به نظر می. یادگیری اثر بگذارند

های عصبی باشد که بتواند یادگیری را در نواحی ناقل

ماده . بر روی حافظه، تحت تاثیر قرار دهداصلی موثر 

های مغزی وجود دارد و  شیمیایی دوپامین که در سلول

ها از نورونی به نورون  عامل انتقال دهنده شیمیایی پیام

دیگر است در ایجاد تمرکز بر روی اهداف نقش اساسی 

در حقیقت، میزان آزاد سازی دوپامین در . کند ایفا می

بادامی و )ویت یادگیری مهم است ساختار مغزی برای تق

 (. 1340ارشم و همکاران،  ؛8411همکاران، 

 

 گیرینتیجه

بدون توجه به نقش ، تمرکز توجه حیطهتحقیقات اغلب 

مطالعه حاضر تالش کرده  اند، لذاانجام شدهبازخورد 

 است تا درک درستی از نحوه کانونی کردن توجه اجرا

نتایج . ایجاد نماید کننده با استفاده از تکالیف حرکتی

نشان داد که هدایت کانون توجه از طریق بازخورد و 

دستورالعمل نقش اساسی در اثربخشی اجرا و یادگیری 

اساس نتایج پژوهش حاضر، بر. کندمهارت ایفا می

هایی که بر تمرکز توجه درونی تاکید دارند دستورالعمل

 بر اجرا و یادگیری مهارت تاثیر ندارند، در مقابل،
                                                           

1- Dopamine 
2- Neuroplasticity 
3- Corticostriatal 
4- Frey, Huang & Kandel 
5- Mesolimbic 
6- Hippocampus 
7- Cortex 
8- Internal Temporal Lobe 
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 -قیاسیدستورالعمل و بازخورد تمرکز بیرونی و بازخورد 

مثبت بر یادگیری و عملکرد کیفی و کمی اجتماعی 

 بنابراین. های پرتابی با دست بسیار سودمند استمهارت

های کالمی و نیز بازخورد به ارائه دستورالعمل

یادگیرندگان با تاکید بر استفاده از کانون توجه بیرونی 

بهره وری تمرین را از طریق ایجاد سطح اثربخشی و 

. دهدمی عملکرد باالتر در یک دوره زمانی کوتاه افزایش

آزمون بررسی عدم  شامل های تحقیق حاضرمحدودیت

مرحله اکتساب  های تمرینی در، تعداد کم کوششانتقال

شود در ، لذا پیشنهاد میعدم بررسی جنسیت بود و

 .ررسی قرار گیرندمطالعات آینده این موارد مورد ب

 

 سپاسگزاری

مجوز  یدارا مستخرج از کار تحقیقاتی مقاله حاضر

دانشکده  یاز معاونت پژوهش  4124به شماره  یپژوهش

-یتهران شمال مآزاد اسالمی واحد دانشگاه  یعلوم انسان

از تمامی افرادی که در انجام این پژوهش همچنین  .باشد

نویسندگان  .شودهمکاری نمودند تقدیر و تشکر می

 .گونه تعارض منافعی ندارندهیچ
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