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كامپيوتر  ي با كمكطراحي آموزش درارتباط بين الگوي بصري و توجه 

  ADHD با اختالل براي كودكان

 3ميو جواد حات 2، هاشم فردانش1نسرين محمدحسني

  

  چكيده

 يهامشكلرين اختالل دوران مدرسه با تكنشي به عنوان يكي از شايعيي توجه و فزوناختالل نارسا
كند. يكي از راهبردهاي ميمناسب را ايجاب  ه است كه لزوم استفاده از مداخله هايتحصيلي بسياري همرا

ل يافتن راه آموزشي براي اين كودكان آموزش مبتني بر كامپيوتر است. پژوهش حاضر به دنبا مينهموثر در ز
مذكور، يعني تشخيص زمان توجه يادگيرنده براي ارايه آموزش در بهترين  حلي براي چالش پيش روي راهبرد

زمان ممكن طرح ريزي شده است. بدين منظور طرح آزمايشي براي يافتن ارتباط بين الگوي بصري و توجه 
دادند ميسال در مقطع ابتدايي تشكيل  11-9 آموزدانش 702تدوين گرديد. جامعه آماري اين پژوهش را تعداد 

آموز مبتال به اين اختالل دانش 34فرم معلم، تعداد  ADHDاختالل كه از اين تعداد با اجراي آزمون تشخيص
آموز عادي به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در اين دانش 30به عنوان گروه آزمايش و 

صحيح به  هايو تعداد لغت FC ،FLده و به منظور يافتن الگوي ديداري ازبو eye trackerپژوهش 
يادآوردن در دو گروه آزمايش يادآورده شده استفاده شد.نتايج اين پژوهش همبستگي بااليي را بين ديدن و به

ده قرار هاي هوشمند براي اين كودكان مورد استفاتواند در طراحي آموزشميو گواه نشان داد كه اين يافته 
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   مقدمه

 - عصب هايترين اختالل) يكي از شايعADHD( 1كنشياختالل نارسايي توجه و فزون
). نوعي اختالل رشدي در 2013شكي آمريكا، پزروانانجمن ( رفتاري در دوران كودكي است

ه همراه اختالل در پيشرفت تحصيلي، شغلي و روابط اجتماعي است، كه با خطر افزايش طول عمر ب
؛ كياني و هاديان 2014، 2(انستپولس باشدميحقوقي همراه  يهامشكلهاي رواني و ابتال به آسيب

). اين اختالل به سه دسته كلي نارسايي توجه غالب، فزون كنشي غالب و نوع تركيبي 1395فرد، 
گردد كه از سه سالگي به بعد قابل تشخيص بوده، اما تا بدو ورود به مدرسه به علت ميتقسيم 

 ).1384، همكاران، به نقل از مرادي و 3( ماركز ماندميموقعيت خاص اين كودكان ناشناس باقي 

م اختالل ممكن است توانايي توجه دقيق به جزئيات را نداشته باشند يا در انجاافراد مبت� به اين 
(نريماني، شاهعلي  يا ساير فعاليت ها از روي بي احتياطي مرتكب اشتباه شوند تكاليف مدرسه، كار

  ).1393و كيامرثي، 
ADHD ميكنشي و تكانشگري مشخص از طريق سه نشانه اوليه شامل، نارسايي توجه، فزون

هاي قبل از اله ثابت نيست؛ اگرچه فزون كنشي بارزترين مشخصه در سميششود كه اين عاليم ه
هاي مدرسه در سالهاي اوليه دبستان بوده با اين وجود، نقص توجه به دليل روبرو شدن با خواسته

هاي يابد. عدم توجه و تكانشكري در بزرگسالي مخصوصا در موقعيتميتحصيلي، نمود بيشتري 
) اين در 2012 ،4كامپرسكاك( شودميي اين اختالل محسوب اجتماعي دردسرسازترين نشانه

روند، اما عاليم ناشي از ميحاليست كه اگرچه عاليم مربوط به بيش فعالي به مرور زمان از بين 
 كندمياي درگير اند و در تمام طول عمر، فرد را به گونهميتمركزي عمدتاً داي هايمشكل
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ويژه اي به ) و نيازمند آن است كه توجه 2012، كامپرسكاك، 2006؛2000، 1(بيدرمن و همكاران
  آن مبذول شود.

توجه، روياپرداز و كودكاني كه در زير ريخت غلبه با نارسايي توجه قرار دارند، افرادي بي
خياالتي هستند كه سرعت پردازش اطالعات كندي دارند. پردازش اطالعات، بازيابي اطالعات از 

يير جهت توجه در آنها غفضايي، تمركز توجه و توجه انتخابي سرعت و ت -حافظه، حافظه ديداري
بيشتري  يهامشكل). كودكان اين زير ريخت، 0620، 2005 ،2( باركلي روبروست هاييبا مشكل

هاي يادگيري داشته و به طور كلي آهنگ شناختي كندتري نسبت در پردازش شناختي و ناتوانايي
  به ساير كودكان دارند.

امريكا و هم چنين پيامدهاي اختالل در شكي پزرواندقت در نشانگان اعالم شده توسط انجمن 
ميهاي اين اختالل ميدهد، عملكردهاي تحصيلي، اولين هدف ناكاميتوجه اين كودكان نشان 

 يهامشكلمدرسه باعث ايجاد «كند، مي، بيان 3ن دليل است كه لجزبورگميباشد. شايد به ه
). كودكاني كه فراخناي توجه 2012، 4ن، به نقل از برودي2010» ( شودميان آموزدانشتمركز در 

ميتوانند به مدت طوالني بر روي كارهاي مدرسه تمركز كنند پس به آساني ميكوتاه دارند، ن
). اختالل 1391(سونا،  آفرين استتوان دريافت كه چرا اختالل نارسايي توجه در مدرسه مشكل

ام دادن به موقع وظايف كاري، گوش دادن ل و به پايان رساندن تكاليف، انجميريزي، تكدر برنامه
ي، كمك خواستن از معلم، از گيرمميهاي ديگران، حفظ توجه هنگام خواندن، تصبه صحبت

اين كودكان در مدرسه است. زماني كه معلم در حال ارايه درس است توجه اين  يهامشكل
شود تا تكاليف درسي را يمشود و زماني كه از آنها خواسته ميكودكان به موارد نامرتبط پرت 

) اين در 2012(برودين،  اندافت نكردهه انجام آن نيستند چون آموزشي دريانجام دهند آنها قادر ب
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چنين  و هم دد مطلب هاست كه در يك كالس با حداقل جمعيت بيست نفر، تكرار مجا حالي
رود مشكل مييش آموز كه در نتيجه عدم توجه به سمت فزون كنشي پكنترل رفتارهاي دانش

كند و اين ميرفتاري اين كودكان با آموزش معلم تداخل پيدا  يهامشكلآفرين است. زيرا 
) اين امر باعث 2003و همكاران،  1(وي باي دهندميآموزان، رفتار معلم را تحت تاثير قرار دانش
آرام «، »بشين« هايمعلمان، پدر و مادر خود با جمله شود اين كودكان به طور مداوم توسطمي
(عزت  مورد خطاب قرار گيرند؛ اين رفتار در نهايت، كودك را به يك درك منفي از خود »باش

آموزان ) و بنابراين فضا براي رقابت اين دانش2012، 2كامپرسكاك( دهدمينفس پايين) سوق 
يه تحصيلي، افت شود كه با حس عدم امنيت همراه است و نتيجه آن، تكرار پاميتبديل به محيطي 

). بايد در 2006 ؛ باركلي،2007؛ دي پائول ، 2006(دي پائول و ويانت،  تحصيلي و مردودي است
متعدد تحصيلي  يهامشكلي اين اختالل به سبب داشتن نظر داشت كه براي يادگيرندگان دارا

( مك فارالن  بسيار سخت خواهد بود تا با روش هاي معمول به مانند يادگيرندگان عادي بياموزند
در جهت كاهش  در موقعيت مدرسه و ارائه مداخله هاييبنابراين رصد آنها  )2013، 3و ولفسون

  ت ويژه اي برخوردار است. مينشانگان اين اختالل براي رسيدن به پيشرفت تحصيلي از اه
كه در محيط تحصيلي براي  ) در يك بررسي جامع از مداخله هايي0620(4 پائول و ويانتدي

ميه اشاره مينپذيرد به چند راهبرد فعال در اين زميصورت ADHD آموزان داراي اختالل نشدا
است. منظور از راهبرد آموزش با  5كنند كه يكي از مهمترين آنها، آموزش با كمك كامپيوتر

اجازه  ADHDهاي آموزشي است كه به كودكان داراي اختالل )، شكلCAI( كمك كامپيوتر
براي رسيدن به  معموالً CAIهاي آموزشي متمركز كنند. خود را بروي محركدهد توجه مي
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شود و امكاناتي را براي رسيدن به اين اهداف مانند برجسته مياهداف آموزشي خاصي طراحي 
گيري از با استفاده از فونت درشت حروف، رنگ)، بهره (به عنوان مثال، كردن نكات ضروري

م محتوا به واحدهاي كوچكتر اطالعات، و ارائه بازخورد فوري در هاي حسي چندگانه، تقسيروش
(همان). به كارگيري استراتژي نامبرده در محيط  نمايدميمورد دقت و صحت پاسخ، را فراهم 

؛ 2006(دي پائول و ويانت،  شده است ADHDكالس سبب تاثيرات مثبتي بر آموزش كودكان 
) كه احتماال علت اين امر، مواجهه 2002ي پائول، و د 2؛ اُتا2002و همكاران،  1گرين وود

ان با محتواهاي است كه به روشني طراحي شده، واحدهاي يادگيري كه به خوبي آموزدانش
- ميزان پيچيدگي آن افزوده ميسازماندهي شده و توالي آنها به صورتي است كه در هر مرحله بر 

) و 2004و همكاران،  4( سوالمونيدو خود فرد ) يادگيري با سرعت3،2012( فابيو و آنتونيوتي شود
چنين دارا بودن قابليت هاي بسيار در پوشش نيازهاي انگيزشي فرد به سبب ارايه بهنگام  هم

هاي هاي ناخواسته، و ارايه مدل ها و روشبازخورد، فرصت آزمون و خطا بدون نگراني از قضاوت
  باشد.ميسازگار با ساليق يادگيرنده 

تواند مفيد باشد اما ويژگي ميدر جلب و هدايت توجه يادگيرنده CAI گيري از هرچند بهره
راهبري فاكتوري مهم در انتخاب اين نوع از آموزش هاست كه با وجود ظرفيت محدود اين  خود

، 1997، 5(باركلي كودكان در بازداري از برخوردهاي تكانشي در عمل كردن به صورت فوري
براي كنترل جريان آموزش كمك گرفت. از سوي ديگر هرچند  ميحا بايست از يكمي) 2008

تواند به يادگيري كودكان ميهاي ذكر شده در باال استفاده از آموزش مبتني بر كامپيوتر با مزيت
چنان در اين بين مطرح است، اين كه با وجود  كمك نمايد اما يك چالش هم ADHDبا اختالل 
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توان از زمان توجه اين ميچگونه  ADHDحافظه فعال در اختالل  اختالل در توجه و كاركردهاي
) مطلع شد؟ در فضاي آموزش رو در رو از راه 2010شانك، ( فرد به عنوان نقطه آغاز يادگيري

هاي مبتني بر كامپيوتر و نان يافت اما در آموزشميتوان از اين مهم اطميشاگرد  -معلم تعامل
- ميضروري به نظر  ها هايي براي اين نوع تعامليافتن جايگزين شبكه به دليل عدم حضور معلم،

ريزي يك فرايند هوشمند در يادگيري رسد. اين مساله جهت اين پژوهش را به سمت طرح
بايست مياي به منظور ارايه آموزش الكترونيكي هدايت كرد. آنچه پيش از طراحي يك چندرسانه

هاي الكترونيكي بود تا ضمن رد يادگيرندگان با محيطگرفت، نحوه برخوميمورد بررسي قرار 
 هايي كسب كرد.دست يافتن به الگوهاي ديداري اين كودكان، در مورد نمود بصري توجه سرنخ

گرفته شد: الگوهاي ديداري ها پيبدين ترتيب روند پژوهش در يافتن پاسخ براي اين پرسش
) آيا ارتباطي بين 2ان عادي چگونه است؟ در مقايسه با كودك ADHD يادگيرندگان با اختالل

 نمود بصري و توجه وجود دارد؟

  روش 

روش مورد استفاده اين پژوهش طرح آزمايشي است. كه در آن محقق عالقمند به بررسي اثر 
 متغير مستقل بر متغير وابسته است. 

دو در  11- 9سنين  آموزدانش 702اين پژوهش را   جامعه، نمونه و روش نمونه گيري:
حجم  دهد.ميتشكيل  2015جزيره سيسيلي و رجيوكاالبريا در جنوب ايتاليا در سال  شهر مسينا در

كه در پژوهش حاضر شركت داشتند پس از  آموزدانش 702گيري:  از تعداد نمونه و شيوه نمونه
از جامعه رفتاري،  بندي اختالل هايانجام دو آزمون اختالل نارسايي توجه فرم معلم و سياهه رتبه

 30زير رخت نارسا توجه و تركيبي و تعداد   ADHDآموز با اختاللدانش 34مورد نظر تعداد 
عادي به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند. متغير جنس و سن در اين آزمون به عنوان  آموزدانش

  متغير كنترل در نظر گرفته شد. جهت گردآوري اطالعات از ابزار زير استفاده شد: 
 -iAble“مدل   eye trackerي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتابزار
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MyTobii” ميچشم، امكان ثبت همزمان تصوير را فراهم  بود كه عالوه بر ثبت حركت هاي 
چنين نمود بصري آن در چهره، ابتدا يك طرح آزمايشي  ساخت. براي تشخيص و ثبت توجه و هم

 ي يازده اساليد پاورپوينت، كلمه هايي) تدوين گرديد. ط1980،(پوسنر1بر مبناي نظري توجه پنهان
با سه بخش (سيالب) تهيه و از آزمودني ها خواسته شد بعد از قرائت كلمات در مدت زمان 
مشخص، آنها را بياد آورند. طرح اين پژوهش سه عامل گروه (نارسا توجه غالب، تركيبي و نرمال) 

ت راست باال، پايين، سمت چپ باال، پايين) را طي آزمون اساليد) موقعيت مكاني (سم 11رنگ (
مورد بررسي قرار داد. براي بررسي  2گيري مكرر) با اندازهANOVAآماري تحليل واريانس (

انگين ها ميبه ياد آورده شده از مقايسه  وقعيت مكاني صفحه مانيتور و كلمه هايرابطه بين م
و  ) به كلمه ها3بطه بين مدت زمان نگاه كردن (زل زدنزان رامياستفاده شد. در آخر براي بررسي 

  . يادآوري آنها از همبستگي پيرسون استفاده شد

  نتايج

با توجه به هدف پژوهش مبني بر يافتن اطالعاتي از زمان توجه يادگيرنده به منظور ارايه آموزش 
رندگان ارايه در زمان مناسب، طرحي براي كسب اطالعات مزبور بر حسب الگوي ديداري يادگي

شد. بدين منظور ابتدا الزم بود نمود بصري توجه تعيين و سپس ارتباط آن با فرايندهاي شناختيِ 
معرف توجه برقرار گردد تا درستي فرض حاضر مبني بر ارتباط ديدن و توجه آزمون شود. بنابراين 

ل قرار گرفت. سه فاكتور توجه، حافظه كاري و حركات چشم در يك طرح چند عاملي مورد تحلي
بايست الگوهاي ديداري در اين طرح، با پيش فرض ارتباط توجه و يادآوري در ابتدا مي

ها بررسي گردد، كه بدين منظور براي ثبت مدت زمان نگاه كردن به يك كلمه خاص آزمودني
هاي رفت برگشتي كه آزمودني به هر واژه اختصاص ميبروي صفحه مانيتور و هم چنين زمان

                                                                                                                            
1. covert attention 
2. mixed factorial design ANOVA with repeated measures 
3. gaze 
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استفاده گرديد. در طراحي هر اساليد فاكتورهايي مانند رنگ و موقعيت  2FCو  1FLاز  دهد،
 گرفت.بايست مورد توجه قرار ميبود كه به دليل تاثير بر الگوهاي ديداري مي صفحه موارد مهمي

   01/0ي مانيتور تفاوت معناداري را نشان داد در بررسي صورت گرفته، عامل موقعيت صفحه
p<33/12)=60/3(Fها مشاهده تري توسط آزمودني؛ موقعيت سمت چپ باال در مدت طوالني

ها( گروه * موقعيت) معنادار نبود. اهميت اين يافته شده بود. البته اين تفاوت در بررسي بين گروه
سازد گروه آزمايش و گواه به طرق يكسان در هنگام مشاهده از اين روست كه مشخص مي

كند، يعني همگي ابتدا موقعيت چپ باال را مشاهده كرده و بيشترين زمان را اساليدها عمل مي
  اند.صرف اين بخش كرده

 
  .ترجيح گروه هاي آزمايش براي قسمت هاي مختلف صفحه نمايش1 رسم توضيحي

  

و تعداد   FCبه مقايسه »آيا ارتباطي بين الگوي بصري و توجه وجود دارد؟«در پاسخ به سوال 
د آورده شده پرداخته شد تا در حقيقت وضعيت مطلوب (لغات صحيح به يادآورده لغات به يا

در سطح  F) 60/2= ( 27/3شده) در ارتباط بين نگاه كردن و به يادآوردن مشخص شود نتايج 
                                                                                                                            
1. fixation length 
2. Fixation count 
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05/0 p<  مشخص است ما به يك  1 معنادار شد. از اين بررسي همچنان كه در داده هاي جدول
يديم كه بيانگر اين مطلب بوده كه در صورتي كه مدت زمان و تعداد الگوي ديداري و شناختي رس

دفعات نگاه كردن به يك كلمه بيشتر باشد امكان يادآوري آن در هر دو گروه آزمايش و گواه 
 بيشتر است.  

 
و لغات صحيح به يادآورده شده در دو گروه با اختالل نارسايي توجه غالب و  FC. همبستگي بين 1جدول 

 تركيبي

ميانگين كلمات مشاهده   اساليدها
  بار 5شده بيشتر از 

ميانگين كلمات صحيح به 
  يادآورده شده

  همبستگي

85/3  1اساليد   ( 18/1 ) 24/1  ( 21/1 ) 67/0  ** 

30/3  2اساليد   ( 22/1 ) 52/1  ( 41/1 ) 58/0 ** 

65/2  3اساليد   ( 33/1 ) 14/1  ( 01/1 ) 59/0 ** 

95/2  4اساليد   ( 15/1 ) 48/1  ( 47/1 ) 51/0 ** 

75/2  5اساليد   ( 12/1 ) 62/1  ( 93/0 ) 35/0 * 

) 3  6اساليد  20/1 ) 48/1  ( 14/1 ) 58/0 ** 

55/2  7اساليد   ( 12/1 ) 19/1  ( 87/0 ) 39/0 * 

75/2  8اساليد   ( 28/1 ) 29/1  ( 78/0 ) 67/0 ** 

45/2  9اساليد   ( 99/0 ) 52/1  ( 12/1 ) 53/0 ** 

05/3  10اساليد  ( 12/1 ) 14/1  ( 09/1 ) 34/0 * 

30/2  11اساليد   ( 22/1 ) 86/0 ( 34/0 ) 37/0 * 
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  و لغات صحيح به يادآورده شده در گروه گواه FCهمبستگي بين  .2جدول 

  اساليدها
نگين كلمات مشاهده شده ميا

  بار 5بيشتر از 
ميانگين كلمات صحيح به 

  يادآورده شده
  همبستگي

41/3  1اساليد   ( 18/1 ) 1,35 ( 78/0 ) 37/0 * 

35/3  2اساليد   ( 11/1 ) 1,41 ( 97/0 ) 37/0 * 

82/2  3اساليد  ( 99/0 ) 1,41 ( 04/1 ) 54/0 ** 

59/3  4اساليد   ( 56/1 ) 1,59 ( 21/1 ) 50/0 ** 

82/2  5اساليد   ( 12/1 ) 0,94 ( 78/0 ) 35/0 * 

59/2  6اساليد  ( 89/0 ) 0,82 ( 07/1 ) 55/0 ** 

35/2  7اساليد   ( 27/1 ) 06/1(1,24 ) 69/0 ** 

82/2  8اساليد  ( 62/1 ) 0,71 ( 68/0 ) 63/0 ** 

65/2  9يداسال  ( 45/1 ) 1,18 ( 78/0 ) 43/0 ** 

18/3  10اساليد  ( 89/1 ) 1,24 ( 78/0 ) 36/0 * 

76/2  11اساليد  ( 99/0 ) 1,06 ( 78/0 ) 55/0 ** 
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   مدت زمان نگاه كردن به هر اساليد به تفكيك گروه-2رسم توضيحي    

 
  كلمات صحيح به يادآورده شده به تفكيك گروه و اساليد-3رسم توضيحي

  

كه مدت زماني كه گروه نارسا توجه  يسه دو رسم باال به اين نتيجه رسيديم كه با وجود اينبا مقا
صحيح به  وه ديگر بوده است اما تعداد كلمه هايغالب به اساليدها نگاه كرده بيشتر از دو گر

اي يادآورده شده كمتر از دو گروه ديگر است. به منظور يافتن علت در انتها با مقايسه تفاوت الگوه
ديداري در بين كودكان عادي و داراي نارسايي توجه به اين نتيجه رسيديم كه برخالف كودكان 

كنند الگوي مي) در نگاه كردن استفاده 2(شكل شماره عادي كه از يك طرح منظم و سريالي
  كند. مي) پيروي 3(شكل شماره ديداري در كودكان داراي نارسايي توجه از يك طرح فازي
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  در كودكان عادي الگوي دنبال كردن كلمه ها .1شكل 

  

  
     ADHD در كودكان . الگوي دنبال كردن كلمه ها2شكل 

هاي زمودني و قسمتآهاي چنين با مقايسه و تركيب اين يافته با تفاوت اساليدها براي گروه هم
ير عامل ( ) اين يافته حاصل شد كه تفاوت معناداري در هر ز2(رسم توضيحي  مختلف صفحه نمايش

  .توان با متغير رنگ تبيين كردميوجود دارد كه علت آن را  اساليد* گروه* موقعيت)
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  گيريبحث و نتيجه

در سرعت پردازش اطالعات، بازيابي  ADHDچنان كه گفته شد يادگيرندگان با اختالل  هم
روبرو  ييهامشكلوجه و توجه انتخابي با فضايي، تمركز ت - اطالعات از حافظه، حافظه ديداري

 يهامشكلساز همينتواند زميهاي شناختي هاي كاركردي در قابليتهستند كه وجود اين نقص
مبتني بر مدرسه، از جمله آموزش با كمك كامپيوتر  لي براي آنها باشد. اگرچه مداخله هاييتحصي
؛ گرين 2006(دي پائول و ويانت،  آموزشي اين كودكان موثر باشد يهامشكلتواند در كاهش مي
بايست به  ميها )  اما در طراحي اين نوع آموزش2002و دي پائول،  2؛ اُتا2002و همكاران،  1وود
تي تكيه كرد تا حمايت هاي شناختي مناسبي را براي آنها فراهم سازد. از جمله مهمترين ميماتص

باشد، ميآنها اطالعاتي كه در حين آموزش اين كودكان مورد نياز است آگاهي از زمان توجه 
ميهاي مبتني بر كامپيوتر دنبال تالشي كه اين پژوهش براي يافتن نمود بصري توجه در آموزش

نمايد، در جايي كه به سبب عدم حضور عامل انساني، نياز به هوشمندسازي فرايند آموزش را براي 
هاي اين پژوهش  يافته سازد.ميهاي زمان توجه امكان پذيرهاي تعاملي بر اساس يافتهخلق موقعيت

 ADHDاي براي طراحي يك فضاي يادگيري مبتني بر كامپيوتر براي كودكان با اختالل مقدمه

است تا ضمن ايجاد يك محيط هوشمند در جهت فابق آمدن بر ضعف تعاملي اين محيط، آموزش 
ثال بهترين هاي اين پژوهش به طور مرا تنها در زمان دامنه توجه كودك ارايه دهد. طبق يافته

. با وجود اينكه رابطه معناداري بين 3باشدمي قسمت صفحه نمايش براي ارايه محتوا سمت چپ باال
(مانند برجسته  بنابراين بهتر است عالوه بر استفاده از نشان هايي ،ديدن و به يادآوردن وجود دارد

 . اين يافته همكردن، حروف چشمك زن، فونت درشت و ...) بر مطالب مهم محتوا تاكيد شود

-ميچنين فرض اصلي اين پژوهش را مبني بر استفاده از الگوها ديداري به عنوان نشانه توجه تاييد 

                                                                                                                            
1. Green wood 
2. Ota 

  باال مي باشد.  . براي يادگيرندگان ايراني سمت راست و 3
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به عنوان ورودي اطالعات از كاربر به طراحي دست  ميتوان با ثبت تماس چشميكند. بنابراين 
هدايت توجه يادگيرنده يافت كه به طور هوشمند توصيه هايي را براي ادامه مسير آموزش؛ جلب و 

چنان اطالعات خوبي را ه؛ ارايه دهد. نتايج اين پژوهش همبا حذف متغيرهاي مخل توجه يادگيرند
هاي هوشمند آموزشي به عنوان يك عنصر اجتماعي و پشتيبان شناختي بمنظور طراحي عامل
ان محدوديت پژوهش دهد. در انتها به عنوميهاي يادگيري الكترونيكي ارايه يادگيرنده در محيط

و  ها تتاهي قد در برخي كودكان و يا حركحاضر، ذكر اين مطلب الزم است كه به دليل كو
در برخي موارد  eyetrackerي آنها در هنگام قرار گرفتن در جلوي دستگاه هاي ناخواستهتكان

 ييهامشكلرا با  AOIآنها از دست رفته و اين مطلب، تحليل  ميچشهاي ت اطالعاتي ازحرك
  در اين موارد تا حدودي نتايج را تحت تاثير قرار داده است. FCساخت كه عدم ثبت ميهمراه 
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The link between visual pattern and attention for computer 
assistant instructional design for student with ADHD  

N. Mohammadhasani1, H. Fardanesh2 & J. Hatami3 

 
Abstract 
Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) as the most prevalent 
deficit in school age associated with many impairment in educational 
attainment requires the use of appropriate interventions. One of the most 
effective strategies in the field of education for these students is computer-
based instruction (CAI). This study aims to offer a solution to use such a 
strategy: identifying the time a learner needs for attention in order to prepare 
and design an appropriate timeframe for instruction. To analyze the 
connection between visual pattern and attention, the present study, using an 
experimental design, attempted to find the link between visual attention and 
memory in ADHD students. The population included 702 students (aged 9-
11) and the sample consisted of 34 ADHD students who were selected 
according to the ADHD diagnostic test (teacher's scale) and 30 normally 
developing students as the control group. In order to get to our end, we used 
Word Memory Test, analyzed FL (fixation length), FC (fixation count) and 
the number of correct remembered words (CRW) parameters which were 
recorded with an eye-tracking instrument. The results indicated a higher 
index of coherence between what is seen and what is recalled in both 
clinical and non-clinical children. The findings could be used in the design 
of instructional materials for ADHD students. 
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