مراحل رشد کنترل توجه
ترجمه
دکتر مجید اوریادی زنجانی
دکترای گفتاردرمانی ،استادیار دانشگاه علوم پسشکی شیراز
 سطح  1-0( 1سالگی) :نهایت حواس پرتی

تًخٍ کًدک از یک ضیء ،ضخص یا ريیذاد بٍ مًرد دیگر مىتقل می ضًدَ .ر ريیذاد خذیذ ،از قبیل ضخصی کٍ در حال راٌ رفته است،
بالفاصلٍ مىدر بٍ حًاس پرتی کًدک می ضًد .تًخٍ غیرارادی بًدٌ ي تًسط محرکات تسخیر می ضًد.
 سطح  2-1( 2سالگی) :توجه تک کاناله

کًدک می تًاوذ بٍ اوتخاب خًدش بر ريی یک تکلیف عیىی متمرکس ضًد .کًدک قادر بٍ تحمل مذاخلٍ کالمی یا بیىایی از سًی فرد
بسرگسال ومی باضذ .کًدک ممکه است لدًج یا خًدسر وطان دَذ ،اما در ياقع خُت تمرکس بر تکلیف در حال اودام ،ویاز بٍ وادیذٌ گرفته
محرکات وامربًط دارد .تًخٍ کًدک ارادی است.
 سطح  3-2( 3سالگی) :هنوز توجه تک کاناله

کًدک قادر بٍ تًخٍ کردن بٍ محرکات ضىیذاری ي بیىایی رقابت کىىذٌ واضی از مىابع مختلف ومی باضذ؛ برای مثال ،ومی تًاوذ َمسمان با
بازی ،بٍ دستًر فرد بسرگسال گًش دَذ .اما ،می تًاوذ با کمک فرد بسرگسال تًخٍ کامل خًد را بٍ گًیىذٌ معطًف ساختٍ ي سپس ديبارٌ
بٍ بازی مطغًل ضًد.
 سطح  4-3( 4سالگی) :هنوز توجه متناوب بین گوینده و تکلیف

در ایه مرحلٍ کًدک می تًاوذ بذين کمک فرد بسرگسال ،بٍ طًر خًداوگیختٍ تًخُص را بیه گًیىذٌ ي تکلیف در حال اودام مىتقل سازد.
 سطح  5-4( 5سالگی) :توجه دو کاناله

کًدک قادر است بذين ایه کٍ ویازی بٍ وگاٌ کردن بٍ فرد بسرگسال داضتٍ باضذ ،راَىمایی َای کالمی يی در رابطٍ با آن فعالیت را درک
ومایذ .ممکه است دامىٍ تمرکس َىًز کًتاٌ باضذ ،اما امکان آمًزش گريَی يخًد دارد .در ایه مرحلٍ کًدک قادر است تا دست بٍ برداضت
اوتخابی اطالعات بسوذَ .مچىیه ،می تًاوذ بر ريی یک خىبٍ از یک مًقعیت پیچیذٌ متمرکس ضًد.
 سطح  6- 5( 6ساله) :مرحله نهایی

کاوال َای ضىیذاری ،بیىایی ي دستی بٍ طًر کامل یکپارچٍ می ضًوذ .تًخٍ بٍ خًبی برقرار ضذٌ ي حفظ می ضًد .کًدک بٍ تذریح قادر بٍ
وادیذٌ گرفته اطالعات واخًاستٍ ي وامربًط ضذٌ ي تىُا بر ريی خىبٍ َای اصلی متمرکس می ضًد.
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