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Abstract
Background: Functions such as organizing, decision making, working memory, motor
control, perception of time, prediction of future, internal language, problem solving are
entitle as the most important executive functions. In daily life time reproduction deficits
may result in situations that require a timing component, such as waiting, planning, and
organizing reflected by impulsive behavior.
Purpose: Previous research indicated that cognitive enhancement might improve executive
functions. So, through two experiments we investigated the effectiveness of time perception
training.
Method: In experiment 1, intervention was performed on eight normal children. Time
reproduction task was used for assessing the changes in participants’ time processing
precision, and a computer-based game for time perception training as the intervention
purpose. Participants performed the time reproduction task in the following phases; (a) preintervention phase (baseline), (b) during the intervention sessions, (c) in the postintervention sessions and (d) in the one-month follow up sessions. In experiment 2, the
same task and the same game were utilized, but data gathered from two groups in an
experiment using an independent groups design: 1-experimental group (7 girls and 7 boys,
mean age=6.6), 2- control group (7 girls and 7 boys, mean age=6.4). Participants were
tested twice as pre-test and post-test.
Results: Experiment 1 revealed that although some improvements in time performance was
observed in some subjects, the effectiveness of game was unclear. Findings of experimental
2 indicated that the game had a significant effect on short (but not long) interval time
perception.
Conclusion: Based on results of two experiments it can concluded that time perception
training (via game) might enhance temporal processing precision, especially short interval
times. However, more research is needed for conclusion.
Keywords: Time Reproduction, computer-based game, Time Perception Training,
Temporal Processing
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چکیده
مقدمه :کارکردهایی همچون سازماندهی ،تصمیمگیری ،حافظه کاری ،کنترل حرکتی ،احساس و ادراک زمان ،پیشبینی
آینده ،زبان درونی و حل مسئله از جمله مهمترین کارکردهای اجرایی به شمار می آیند .کاستیهای بازتولید در زندگی
روزمره ،ممکن است سبب تولید مشکالتی در تکالیف گردند که نیازمند مولفههای زمانبندی نظیر انتظار ،برنامهریزی و
سازماندهی میباشند؛ زیرا مولفههای زمانبندی توسط رفتار تکانشی انعکاس مییابند.
هدف :بر اساس اینکه در پژوهشهای پیشین ،نشان داده شده که کارکردهای اجرایی با استفاده از آموزش شناختی ارتقا می-
یابد ،در این پژوهش ،با استفاده از دو آزمایش ،اثربخشی آموزش ادراک زمان مورد مداقه قرار گرفته است.
روش :در آزمایش اول ،در یک بررسی تک موردی ،مداخله بر روی  8کودک بهنجار انجام گردید .ابزارهای مورد استفاده
در پژوهش حاضر ،شامل یک تکلیف بازتولید زمان برای ارزیابی تغییرات شرکتکنندگان در دقت پردازش زمان و برنامه
رایانه ای در قالب بازی با هدف آموزش و تقویت بازتولید زمان به عنوان مداخله بود .شرکتکنندگان تکلیف بازتولید زمانی را
در مراحل؛ (الف) پیش از مداخله (خط پایه)( ،ب) در طی جلسات آموزش( ،ج) در مرحلهی پس آزمون و (د) در دورهی
پیگیری یک ماهه انجام دادند .در آزمایش دوم ،طرح پژوهش ازنوع پیش آزمون -پس آزمون با دوگروه آزمایش و کنترل بود.
ابزارهای پژوهش ،همان ابزارهایی بود که در آزمایش اول مورد استفاده قرار گرفت .چهارده نفر ( 7دختر و  7پسر) با میانگین
سنی  4/46به عنوان گروه آزمایش و چهارده نفر ( 7دختر و  7پسر) با میانگین سنی  4/61شرکت کننده به عنوان گروه کنترل،
شرکتکنندگانآزمایش دوم را تشکیل میدهد .تکلیف رایانهای سنجش بازتولید زمان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون بر
روی هر دو گروه اجرا گردید.
یافتهها :نتایج آزمایش اول نشان داد که اگرچه بهبودی عملکرد در برخی از شرکتکنندگان مشاهده گردید ،با این حال،
بلند) تاثیر معناداری دارد.
نتیجهگیری :براساس نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که آموزش ادراک زمان در قالب بازی ،بر دقت پردازش زمان
به ویژه در بازه زمانی کوتاه مدت ،میتواند اثربخش باشد .با این وجود ،برای نتیجهگیری قطعی ،به تحقیقات بیشتری نیاز است.
کلید واژه :بازتولید زمان؛ بازی رایانهای؛ آموزش ادراک زمان؛ پردازش زمان
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اثربخشی بازی ،ناروشن است .نتایج آزمایش دوم حاکی از این بود که بازی ،بر دقت پردازش بازه زمانی کوتاه (و نه بازه زمانی

محمد علی نظری و همکاران

مقدمه

1

زمانی کارآمدتری دارند .امروزه نقش کارکردهای اجرایی در

زمان یک عامل کلیدی برای انجام بسیاری از فعالیتهای

ادراک زمان روشنتر شده است به طوری که شرکت-

روزمره است .به عنوان مثال ،برآورد دقیق زمان برای مواجهه

کنندگانی با توجه بهتر و تواناییهای حافظه کاری باال،

شدن با انواع مختلف فعالیتهای اجتماعی از جمله آماده شدن

تواناییهای زمانی بهتری دارند .به طور خاص ،به نظر میرسد

به موقع سر جلسهی امتحان ،یا فشار دادن پدال گاز خودرو به

که توانایی پردازش زمان به سه حوزهی مختلف از

هنگام سبز شدن چراغ راهنما یا برنامه ریزی فعالیتهای

عملکردهای اجرایی ما از جمله حافظه کاری ،توجه و کنترل

روزمره ضروری است .علیرغم تحقیقات گستردهای که انجام

تکانه مربوط میشود (ویکاریو .)2031 ،30کودکان مانند

شده است ،هنوز هم این سوال جالب وجود دارد که افراد

حیوانات دارای یک مکانیسم اساسی هستند که به آنها در

چگونه زمان را درک میکنند؟

پردازش زمان اجازه میدهد اما پیشرفت توانایی برای قضاوت
اجرایی3

زمان در زمینههای مختلف وابسته به پیشرفت در توجه و

در ادراک زمان 2درگیرند (براون.)2004 ،1عملکردهای

عملکردهای اجرایی است .کاهش حساسیت به زمان در

اجرایی به فرآیندهای مراتب سطح باالتر از قبیل یکپارچه

کودکان را در درجهی اول میتوان به محدود بودن ظرفیت

سازی بسیاری از حوزه های عملکرد شناختی اشاره دارد که

شناختی آنان نسبت داد .منابع موجود علت این امر را به عدم

برای دادن پاسخ سازگارانه به خواسته های در حال تغییر از

پیشرفت توجه و عملکردهای اجرایی که به رشد آهستهی قشر

محیط حیاتی است (هانا پالدی .)2007 ،6عملکردهای اجرایی

پره فرونتال مغزاست ،مربوط میدانند .در واقع ،تحریف اصلی

وظایف زیر را به عهده دارند -3 :عملهای خودجهت دهی

در قضاوت زمان در کودکان به علت عملکردهای توجه /

شده -2 .سازماندهی وابستگیهای رفتاری در طول زمان-1 .

اجرایی است که به اندازه کافی رشد نیافته تا پردازش درست

استفاده از گفتار خود جهت دهی ،قاعدهها یا طرحها -6 .به

از زمان را در هر زمینه ارائه دهد (درویت ولت.)2032 ،33

نتایج تحقیقات نشان داده است که عملکردهای

زمان آینده)  -1عملهای خودجهت دهی شده ،معطوف به

تخمین زمان و بازتولید زمان را نشان میدهد که بیشتر نقش

آینده ،هدف مدار ،یا از روی اراده (علیزاده .)3184 ،در واقع،

قشر فرونتال در این جنبه از حس زمان را مطرح میکند

افراد سالم با کارکردهای اجرایی پایین در قیاس با افراد با

(پاستور ،آرتیدا ،جهانشاهی و اوبسا  .)3332 ،32درگیری قشر

عمکرد باال  ،اغلب خطاهای بیشتری در زمانبندی را ارائه می-

پره فرونتال خلفی جانبی در بازتولید زمان ممکن است ناشی از

دهند (بارکلی ،کپلویتز ،اندرسون و مک مورای3337 ،1؛

این واقعیت باشد که تخمین طول مدت زمان و استفاده از آنها

رامسایر3333 ،4؛ کرنز و پرایس2003 ،7؛ لویس و میل،8

برای تنظیم پاسخ حرکتی ،نیاز به حفظ سلسله ای از اطالعات

2001؛ ویلکات ،دیل ،نیگ ،فارائون و پنینگتون .)2001 ،3از

در حافظهی کوتاه مدت و حافظه ی فعال دارد (براون،)3330 ،

طرفی دیگر ،بزرگساالن در مقایسه با کودکان تواناییهای

از طرفی دیگر ،نشان داده شده است (بارکلی )3336 ،که

1.executive functions
2. time perception
3. Brown
4. Hanna-Pladdy
5. Barkley, Koplowitz, Anderson, & McMurray
6. Rammsayer
7. Kerns & Price
8. Lewis &Miall
9. Willcutt, Doyle, Nigg, Faraone, & Pennington

حافظهی فعال در کودکان دارای نقص توجه همراه با بیش
فعالی نقص دارد .بنابراین میتوان این فرضیه را مطرح کرد که
اگر ادراک زمان با حافظهی فعال ارتباط دارد پس انتظار می-
10 .Vicario
11. Sylvie Droit-Volet
12. Pastor, Artieda, Jahanshahi&Obeso
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تعویق انداختن خشنودی ( شکیبایی برای دریافت تقویت در

تحقیق بر روی بیماران مبتال به پارکینسون ،اختالل در

6

اثربخشی آموزش ادراک زمان از طریق بازی رایانهای در دقت پردازش زمان

رود ادراک زمان در کودکان دارای  ADHDمختل باشد

مطالعهی صورت گرفته در این زمینه میتوان اشاره نمود .در

(بارکلی و همکاران.)3337 ،

تحقیق صالحی ،نظری و عظیمی راد ( )3131یک بازی با

اکثر یافتههای بدست آمده از مدلهای ادراک زمان،

هدف تقویت بازتولید زمان طراحی ،و طی مطالعه مقدماتی

وجود فرایندهای شناختی زیر بنایی در ادراک زمان را تائید

اثر بازی مذکور را بر عملکرد بازتولید زمان مورد بررسی قرار

میکند .از طرفی دیگر ،تحقیقات زیادی بهبود این فرایندهای

دادند .نتیجهی بررسی اولیه بر روی چهار شرکت کننده حاکی

شناختی را از طریق آموزش شناختی نشان دادهاند .به عنوان

از این بود که اثر بازی بر بهبودی ادراک زمان نامشخص

مثال ،نشان داده شده است که تقویت حافظه کاری کودکان

است .بنابراین نویسندگان پیشنهاد نمودند که برای بررسی

دوره ابتدایی و دبیرستان با استفاده از بازیهای کامپیوتری بهبود

نحوهی اثر تقویت ادراک زمان بر عملکرد افراد به بررسیهای

قابل مالحظهای را در هوش سیال در کودکان گروه آزمایشی

بیشتری نیاز است .تحقیق حاضر در راستای تحقیق مذکور بوده

در مقایسه با گروه کنترل داشته است که این بهبود تا سه ماه

و به باز بررسی این سوال میپردازد که آیا تقویت بازتولید

ادامه داشت (کلینبرگ ،فرنل ،اولسون ،جانسون ،گوستافسون،

زمان از طریق بازی بر پردازش زمان موثر است؟ بدین منظور

داهسترون ،گیلبرگ ،فراسبرگ و وستربرگ2001، 31؛ ثورل،

دو آزمایش صورت گرفت :آزمایش اول طی طرح تک

لینکوویست ،ناتلی ،بولین و کلینگبرگ .)2003 ،36همچنین از

آزمودنی و آزمایش دوم با دو گروه آزمایشی و کنترل با پیش

بازیهای استراتژیک برای بهبود عملکردهای اجرایی مثل

آزمون و پس آزمون .در ادامه به جزئیات روش و نتایج هر دو

حافظه کاری و کوتاه مدت و استدالل در افراد بزرگسال

آزمایش پرداخته میشود.

(باساک،بووت ،واس و کرامر )2008،31و بهبود حافظه و توجه

آزمایش اول

(مرفی و اسپنسر2003،34؛ آراماکی و یاسودا2033،37؛ لیم ،لیو،

شرکت کنندگان

چانگ ،کیو ،لی و ینگ تانگ2033 ،38؛ کیشاف ،اندرسون،
اسمیت ،بارچ و جیکوب2032،33؛) استفاده کردهاند که نتیجه
این تحقیقات نیز حاکی از بهبود قابل توجهی در این
عملکردها بوده است.
با توجه به اینکه تحقیقات قبلی اثر آموزش شناختی را در
بهبود عملکردهای اجرایی و مهارت های شناختی نشان داده-
اجرایی است بنابراین میتوان این فرضیه را مطرح کرد که
آموزش شناختی با محتوای تقویت فرآیند مربوط به پردازش
زمان بتوان ادراک زمان را بهبود بخشید .در این راستا به تنها
13. Klingberg, Fernell, Olesen, Johnson, Gustafsson,
Dahstr€om, Gillberg, Forssberg& Westerberg
14. Thorell, Lindqvist, Nutley, Bohlin , Klingberg
15. Basak, Boot, Voss, Kramer
16. Murphy, Spencer
17. Aramaki, Yassuda
18. Lim , Liu , Cheung , Kuo , Li , Ying Tong
19. Kirchhoff , Anderson , Smith, Barch , Jacoby

آزمایشی تک آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت .اگرچه این
طرحها را میتوان با گروههایی از مشارکتکنندگان نیز به
کار برد ،با این حال ،مزیت خاص این طرحها در این است که
به پژوهشگران امکان جمعآوری دادهها و تعبیر و تفسیر در
موقعیتهایی که یک فرد واحد مورد مداخله ،مشاهده و
اندازهگیری قرار میگیرد را فراهم مینمایند (گراوتر و
فورزانو  2003،ترجمه رضایی .)3183،متغیر مستقل در این
پژوهش ،مداخله یعنی آموزش ادراک زمان و متغیر وابسته نیز
تغییرات بازتولید زمان طی جلسات مداخله بود .تعداد هشت
کودک بهنجار  1تا  7ساله به صورت در دسترس بعنوان
شرکتکننده انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند (جدول )3
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اند ،و از آنجایی که ادراک زمان بخشی ار عملکردهای

آزمایش اول این پژوهش در چارچوب یک مطالعه
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1

.
جدول  :1مشخصات جمعیت شناختی شرکتکنندگان مورد مطالعه در آزمایش اول
شرکت کننده

سن

جنسیت

مقطع تحصیلی

سطح اقتصادی-اجتماعی

اول

1

دختر

پیش دبستانی

متوسط-باال

دوم

4

پسر

پیش دبستانی

متوسط-پایین

سوم

7

پسر

دوم دبستان

متوسط-پایین

چهارم

7

دختر

دوم دبستان

متوسط-باال

پنجم

1

پسر

پیش دبستانی

متوسط-پایین

ششم

7

پسر

دوم دبستان

متوسط-باال

هفتم

4

پسر

پیش دبستانی

متوسط-پایین

هشتم

4

دختر

پیش دبستانی

متوسط-پایین

Tstandard/Tcorrected = Treproduced – Tstandard

ابزار

بالفاصله بعد از رفتن دایره ،مدت زمان حضور آن را با فشار

ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل الف)

دادن کلید ( )spaceو نگه داشتن آن به همان میزان ،بازتولید

تکلیف بازتولید زمان برای ارزیابی تغییرات شرکتکنندگان

کنند .در یک بازآزمایی  20الی  10روزه بر روی  23نفر،

در ادراک زمان و ب) برنامه رایانهای با هدف آموزش و

ضریب پایایی  0/57برای بازهی زمانی کوتاه ،و  0/75برای

تقویت بازتولید زمان به عنوان مداخله بود.

بازهی زمانی بلند به دست آمد.

الف) تکلیف رایانهای سنجش بازتولید زمان:
این تکلیف با اقتباس از آزمونهای به کار رفته در

برای تجزیه و تحلیل آماری ،نمره خام متغیر بازتولید زمان
بر اساس فرمول زیر تصحیح شد:

بازتولید زمان تهیه شد .منطق این آزمون ،اجرای یک تکلیف

بازتولید زمان Treproduced ،بیانگر زمان بازتولید شده توسط

مشخص در طول زمانی مساوی با زمان ارائه یک محرک می-

شرکت کننده و  Tstandardمدت زمان ارائه دایره است که

باشد .در پژوهش حاضر از تکلیف بازتولید زمان که قبال در

انتظار میرود که زمان بازتولید شده توسط شرکت کننده به

ایران توسط نظری ،میرلو و اسدزاده ( )3130ساخته شده است،

اندازۀ مدت زمان ارائه ی دایره باشد .برآورد شرکت کننده از

استفاده گردید .در این تکلیف ،محرک یک دایره سیاه رنگ

طول مدت ارائه دایره همان اندازه باشد .این تبدیل باعث می-

در مرکز مانیتور با زمینه ی خاکستری در بازهی زمانی کوتاه

شود میزان خطای بازتولید زمان مشخص شود .نزدیک شدن

(700 ،400یا  800میلی ثانیه) و بازه ی زمانی بلند (،2800

نمره تصحیح شده به عدد صفر ،دال بر این است که فاصله بین

1000یا  1200میلی ثانیه) ارائه شد .قبل از ثبت ،یک مرحله

 Treproducedبا  Tstandardبه کمترین میزان خود میرسد

تمرینی ارائه شد که در آن همهی توضیحات الزم به شرکت

(پردازش زمان دقیقتر میشود).

کنندگان داده شد و به آنها گفته شد که باید مدت زمان

ب) برنامه رایانهای با هدف آموزش و تقویت

حضور دایره در صفحه مانیتور را باید به خاطر بسپارند و

بازتولید زمان:

20. Broadway & Engle
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در گزاره باال Tcorrected ،نمره تصحیح شده متغیر
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هر یک از شرکتکنندگان هر روز به مدت بیست دقیقه،

به مرحلهی اجرا در آمد .متغیر وابسته در چند زمان متوالی

طی ده جلسهی متوالی تحت مداخله روش توانمندسازی

مورد اندازهگیری قرار گرفت .بدین صورت که تکلیف

شناختی قرار گرفتند .ابزار این مداخله توسط صالحی و

بازتولید زمانی به صورت مراحل زیر بر روی شرکتکنندگان

همکاران ( )3131طراحی شده است .فرآیند مداخله به این

اجرا شد؛ الف) سه بار اندازهگیری پیش از مداخله (به عنوان

صورت است که در صفحه ی بازی دو قورباغه وجود دارد که

خط پایه) ،که بالفاصله بعد از اتمام خط پایه مرحله ی مداخله

باید به ترتیب از جلبکی به جلبک دیگر بپرند .شرکتکننده

آغاز شد .ب) پنج بار اندازهگیری در طی جلسات آموزش (هر

باید با توجه کردن به مدت زمان خیزشی که قورباغهی مادر،

دو جلسه یکبار) ،که بالفاصله بعد از اتمام مداخله مرحلهی

جهت پرش صحیح به جلبک دیگر میکند و همچنین میزان

پس آزمون آغاز شد .ج) سه بار اندازهگیری پس از مداخله به

صوتی که هنگام خیزش تولید میشود (صدای قورباغه) ،همان

عنوان مرحلهی پس آزمون و د) سه بار اندازهگیری یک ماه

میزان خیزش را برای قورباغهی کوچک نیز از طریق فشار

پس از مداخله به عنوان مرحلهی پیگیری .نهایتا دادههای

دادن دگمه موس باز تولید کند .پرش قورباغه مادر را سیستم و

بدست آمده استخراج ،و تحلیلهای الزم صورت گرفت.

پرش قورباغه کوچک را شرکتکننده کنترل میکند (سیستم
یکی از بازههای زمانی ذکر شده را بعنوان مالک میزان

روش تجزیه و تحلیل

خیزش ،به صورت تصادفی تعیین میکند) .اساس کار این

برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از روش تحلیل چشمی

سیستم به این صورت است که بالفاصله پس از برقرار بودن

نمودارها و محاسبه اندازه اثر استفاده شد .جهت اندازهگیری

شرایط مورد نظر (باز تولید در بازهی تعیین شده) هنگام اجرای

اندازه اثر از رایجترین شاخص که مقیاس  dکوهن میباشد،

بازی ،عمل تقویت را با ارائه شکالت و فیدبک مثبت به

استفاده به عمل آمد .برای اندازهگیری درصد بهبودی نیز از
23

 PNDاستفاده شد PND .درصدی از دادههای

کودک انجام میدهد .به عبارت دیگر ،در صورتی که عمل

شاخص

بازتولید در بازهی مجاز (برحسب میانگین و انحراف استاندارد

مرحله مداخله است که از باالترین نقطه مرحله خط پایه بیشتر

تعیین شده متناسب با سن کودک) انجام گیرد ،قورباغه

است و مقدار آن بین صفر تا  300در نوسان است .مقادیرباالی

کوچک روی جلبک دوم قرار گرفته و پاداش داده میشود.

 %70حاکی از تأثیر باالی مداخله ،مقادیربین  10تا  %70نشان

پاداش به دو صورت؛ هم از طریق ارائه شکالت و هم به

دهنده اثربخشی متوسط و مقادیرکمتراز  %10نیز حاکی از عدم

وسیلهی فیدبک مثبت توسط نرم افزار ارائه میشود .در

اثربخشی درمان است.

قورباغه در آب افتاده و هیچ پاداشی ارائه نمیگردد.

یافتهها
در نمودارهای ذیل سیر تغییرات شرکتکنندگان در

شیوهی اجرا
پس از اخذ مجوزهای الزم از اداره کل آموزش و پرورش

پردازش زمان نشان داده شده است .به گونهای که در نمودارها

شهرستان تبریز از یکی از مدارس پیش دبستانی و دبستان

میتوان دید ،شرکتکننده اول تغییر محسوسی را در بازتولید

منطقهی  6این شهر و کسب رضایت از والدین ،هشت کودک

زمان کوتاه نشان داده به طوری که نمرات کاهش قابل توجهی

به صورت در دسترس انتخاب شدند و سپس متغیر مستقل به

در جهت هدف درمان داشته است اما در زمان بلند تغییری

صورت انفرادی به مدت  30جلسهی بیست دقیقه ای اجرا

حاصل نشده است .در شرکتکننده دوم ،نوسانهایی در

گردید .این پژوهش در اسفند  32و فروردین و اردیبهشت 31

)21.percentage of non-overlapping data (PND
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صورت باز تولید کمتر یا بیشتر از بازهی زمانی مورد انتظار،
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نمرات در مرحله مداخله مشاهده میشود به طوری که ابتدا

کوتاه تغییری نکرده است .در شرکتکننده ششم نمرات زمان

نمرات کاهش یافته سپس مجددا در جهت عکس درمان در

کوتاه در مرحله مداخله کاهش یافته اما مجددا تا مرحله ی

مرحله پس آزمون و پیگیری افزایش پیدا کرده است ،اما در

پیگیری افزایش یافته است و زمان بلند شیب مالیمی در جهت

زمان بلند همچنان تغییری ایجاد نشده است .در نمودار مربوط

عکس هدف درمان داشته است .در نمودار زمان کوتاه مربوط

به شرکتکننده سوم یک روند کاهشی مالیم آشکار است.

به شرکتکننده هفتم تغییرات محسوسی در جهت هدف

درشرکت کننده چهارم ،برآورد زمان کوتاه در جهت عکس

درمان نشان داده شده اما زمان بلند همچنان تغییری نکرده

هدف درمان بوده و زمان بلند تغییری نکرده است .شرکت-

است .شرکتکننده هشتم نیز تقریبا مانند شرکتکننده هفتم

کننده پنجم در برآورد زمان بلند بهتر شده اما در برآورد زمان

عمل کرده است.
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نمودار  :1الگوی تغییرات بازتولید بازه های زمانی کوتاه و بلند در مراحل خط پایه ،آموزش ،پس آزمون و پیگیری

نتیجهگیری آزمایش اول

(صالحی و همکاران .)3131 ،بنابراین ،در آزمایش اول این

با توجه به نظریه یکپارچه سازی بارکلی در مورد کودکان
بیش فعال که ادراک زمان در این کودکان مختل است از این

مطالعه با تعداد  8کودک دیگر ،اثربخشی این برنامهی رایانهای
مورد مطالعه قرار گرفت.

اجرایی است (بارکلی  .)3337،بنابراین ،میتوان پیشبینی نمود

میتوان گفت که آموزش و تقویت ادراک زمان در برخی

که توانبخشی شناختی می تواند ادراک زمان را تقویت کند.

شرکتکنندگان موجب کاهش خطا در بازتولید زمان شده

همانگونه که در مقدمه اشاره شد ،پژوهش حاضر در راستای

است و میزان این کاهش خطا و درصد بهبودی در بازتولید

پژوهشی بود که برنامهی رایانهای برای تقویت ادراک زمان

زمان کوتاه ،بیشتر از بازتولید زمان بلند است .شرکتکنندهی

طراحی و در قالب یک مطالعه مقدماتی و با طرح تک

پنجم بیشترین و شرکتکنندهی دوم کمترین درصد بهبودی

آزمودنی با  6کودک اثربخشی اولیه آن مورد بررسی قرار

را داشتهاند .به طور کلی در پاسخ به سوال پژوهشی باید گفت

گرفت .نگارندگان نتیجه گرفتند که نمیتوان در خصوص

اثر آموزش ادراک زمان بر بهبودی دقت پردازش زمان دارای

اثربخشی یا عدم اثربخشی بازی طراحی شده برای تقویت

تغییرپذیری باالیی بوده و اثربخشی برنامه ناروشن است.

ادراک زمان با تعداد  6شرکتکننده نتیجهگیری نمود
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ایده میتوان نتیجه گرفت که ادراک زمان یک عملکرد

به عنوان جمعبندی نتایج آزمایش اول پژوهش حاضر
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در مورد اثربخشی توانبخشی شناختی بر ادراک زمان

چهارده شرکتکننده به عنوان گروه آزمایش که  7دختر و 7

تاکنون گزارشی در ادبیات پژوهشی مشاهده نشده است .اما

پسر با میانگین سنی  4/46و انحراف استاندارد  3/08و چهارده

با توجه به پژوهش قبلی و این پژوهش باید اظهار داشت که به

شرکتکننده به عنوان گروه کنترل که  7دختر و  7پسر با

نظر میرسد ادراک زمان مسئلهی پیچیدهای است که به عوامل

میانگین سنی  4/61و انحراف استاندارد  0/136تشکیل دادند.

متعددی بستگی دارد .به نظر میرسد که در آموزش ادراک

ابزارهای پژوهش ،همان ابزارهایی است که در آزمایش اول

زمان ،به دلیل ماهیت چند فرایندی بودن آن از یک سو و نیز

مورد استفاده قرار گرفت .تکلیف رایانهای سنجش بازتولید

امکان تحریف زمان توسط عوامل مختلف از سویی دیگر،

زمان در مراحل پیش آزمون و پس آزمون بر روی هر دوگروه

باید عوامل زیادی مدنظر قرار گرفته و همچنین شرایط

اجرا گردید .برنامهی رایانهای آموزش بازتولید زمان برای

آموزش به نحوی فراهم شود که حداکثر امکان کنترل برای

گروه آزمایشی به مدت ده جلسه اجرا گردید ولی برای گروه

متغیرهای مزاحم فراهم آید تا با اطمینان بیشتری بتوان گفت

کنترل اعمال نشد .دادههای حاصل برای بازهی زمانی کوتاه و

که نتایج ناشی از چه عواملی بوده است .بدین منظور ،آزمایش

بلند توسط روش تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.

دوم با تعداد نمونه بیشتر با گروه کنترل صورت گرفت.

نتایج آزمایش دوم

جدول  2میانگین و انحراف معیار نمره بازتولید زمان در

آزمایش دوم

طرح پژوهش آزمایش دوم ازنوع پیش آزمون -پس
آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود .آزمایش حاضر را

مراحل پیش وپس آزمون را به تفکیک بازهی زمانی کوتاه و
بلند نشان میدهد.

تعداد بیستوهشت شرکتکننده در سنین  1تا 32سال؛

گروه

جدول  :2شاخصهای آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
N
بازه یزمانی کوتاه

بازهی زمانی بلند

پیش آزمون

آزمایش

36

0/1226

0/3661

0/1766

0/3811

پیش آزمون

کنترل

36

0/1012

0/3831

0/1330

0/0711

کل

28

0/1318

0/3433

0/1827

0/3172

پس آزمون

آزمایش

36

0/3161

0/3171

0/6483

0/2063

پس آزمون

کنترل

36

0/2741

0/3133

0/1433

0/3133

کل

28

0/2016

0/3163

0/1384

0/3748

قبل از تحلیل کوواریانس ،ابتدا مفروضههای آن بررسی

نتیجه آزمون لون جهت بررسی همسانی واریانسها نیز نشان

گردید .بدین منظور ،نرمال بودن توزیع دادههای پیش آزمون

داد که تجانس واریانسهای دو گروه برقرار است

و پس آزمون بازه زمانی کوتاه در هر دو گروه با استفاده از

( .(p=0/334در جدول  1نتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون

آزمون کالموگروف -اسمیرنوف بررسی شد که نتایج حاکی

نمرات زمان کوتاه آورده شده است .با توجه به نتایج بدست

از سطح معناداری به دست آمده بزرگتر از  0/01میباشد.

آمده ( )F=7/881, df=1, 25; P=0/01پس ازحذف اثر پیش
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آزمون از پس آزمون ،تفاوت بین گروهها در سطح معناداری

گرفت که اثر برنامهی رایانهای آموزش بازتولید زمان بر دقت

 33درصد اطمینان معنادار میباشد .بنابراین میتوان نتیجه

پردازش بازهی زمانی کوتاه موثراست.

جدول :3نتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون زمان کوتاه پس از تعدیل پیش آزمون
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

پیش آزمون

0/023

3

0/023

3/141

0/221

گروه

0/368

3

0/368

7/883

0/03

خطا

0/670

21

0/033

کل

3/821

28

در خصوص دادههای بازه زمانی بلند نیز نتایج آزمون

آزمون نمرات زمان بلند،تفاوت بین گروهها معنادار نیست

کالموگروف – اسمیرنوف و آزمون لون حاکی ازنرمال بودن

( .)F=2/4, df=1, 25; P=0/134بنابراین میتوان نتیجه گرفت

توزیع دادهها و همسانی واریانسها است .همانگونه که در

که اثر برنامهی رایانهای آموزش بازتولید زمان بر دقت

جدول  6آمده است ،پس از حذف اثر پیش آزمون از پس

پردازش بازهی زمانی بلند موثر نیست.

جدول :4نتایج تحلیل کوواریانس پس آزمون زمان بلند پس از تعدیل پیش آزمون
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

سطح معناداری

پیش آزمون

0/346

3

0/346

4/713

0/031

گروه

0/018

3

0/018

2 /6

0/316

خطا

0/408

21

0/026

کل

8/176

28

بحث

هامبورگ و

ویلسون21

 ،)2004 ،بر افزایش مقدار بازده

مداخلهای تشکیل شده که به منظور توانمندسازی فرایندهای

مارسیسک و ریبوک )2004 ،26و حافظهی کاری (وستربرگ

شناختی صورت میگیرد .پژوهشهای متعددی دربارهی

و کلینگبرگ )2007 ،21و افزایش کارایی توجه در کودکان

اثربخشی این روش صورت گرفته که از آن جمله میتوان به

پیش دبستانی (روئدا و لینا  )2032 ،24اشاره کرد.

تاثیر توانمندسازی در ارتقای عملکردهای اجرایی در کودکان

عملکردهای اجرایی بعنوان عوامل پایهای درگیر در بعضی

پیش دبستانی (برگمن ،ثورل ،لینگویست ،بالین و

از فرایندهای ذهن نظیر ادراک زمان میباشد .این فرایند به

کلینگبرگ ،)2003 ،22بر روی نارساخوانی نوجوانان با عقب
ماندگی ذهنی خفیف (کوهن ،پالز ،پرز دیاز ،النتییر ،چاوین،
22. Bergman, Thorell, Lindqvist, Balin, Klingberge

23. Cohen, Plaze, Perez Diaz, Lanthier, Chouvin,
Hambourg, Wilson
24. Elias, Willis, Ball, Morris, Rebok
25. Westerberg & Klingberg
26. Rueda, Lina
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آموزش شناختی از مجموعهای از روشها یا راهبردهای

کارکرد روزانه سالمندان (الیس ،ویلیس ،بال ،موریس،

محمد علی نظری و همکاران

33

درک ذهنی زمان سپری شده توسط افراد اشاره دارد .در طول

متغیر بوده است .گرچه برخی از شرکتکنندگان در هر دو

تاریخ مطالعۀ ادراک زمان ،مدلهای مختلفی برای درک زمان

بازۀ زمانی کوتاه و بلند خوب عمل کردهاند ولی این نتایج در

ارائه شده است که این مدلها با گذر زمان تکامل پیدا کرده-

مورد همهی شرکتکنندگان صادق نبود .عالوه براین ،برخی

اند و با جزئیات کامل نسبت به نسخههای قدیمیتر ارائه شده-

از شرکتکنندگان با وجود عملکرد خوب در یک بازهی

اند که فرایندهای اساسی را در خود ادغام کردهاند .برای مثال،

زمانی (کوتاه یا بلند) در بازه دیگر پیشرفتی نشان ندادند .این

طبق مدل دروازه توجه( 27زاکای و بالک )3336 ،که یکی از

در حالی است که نتیجه آزمایش دوم حاکی از تاثیر مثبت

مدلهای مطرح در ادراک زمان میباشد؛ درک زمان حاصل

آموزش ادراک زمان بر دقت پردازش بازهی زمانی کوتاه (و

عملکرد فرایندهایی نظیر توجه ،حافظه کوتاه مدت و نیز

نه بازهی زمانی بلند) بود.

حافظه بلند مدت میباشد .پژوهش حاضر مبتنی بر این است

مطالعات بسیاری ،پیشرفت در قضاوتهای زمانی در طول

که این فرآیندهای شناختی (توجه ،حافظه ی کاری و )...اثر

رشد را نشان دادهاند .در یک مطالعه که از تکلیف بازتولید

قابل توجهی بر فرآیند زمانبندی دارند .همچنین مبتنی بر مدل-

زمانی استفاده شد ،مشخص گردید که با افزایش سن ،دقت در

های ذهنی و اختصاصی ادراک زمان ،درک زمان حاصل

تخمین زمان افزایش یافته و تغییرپذیری در این تخمین کاهش

عملکرد فرایندهایی نظیر مخچه (ایوری و دیگران،)2002 ،28

مییابد (بالک ،زاکای و هانکوک .)3333 ،12حساسیت به

هستههای قاعدهای (رائو و دیگران )2003 ، 23مناطق حسی-

زمان در کودکان سالم به طور وسیع نیز با استفاده از تکالیف

حرکتی اولیه (ماکار و دیگران )2004،10و قشر پیش پیشانی

افتراق زمانی مطالعه شده و شاخص دقیقی به نام نسبت

وبر11

بخصوص در نیمکره راست (لویس و میل )2004 ،میباشد.

برای این حساسیت تعیین شده است .با وجود اینکه کودکان از

همانگونه که ذکر شد هرکدام از این مناطق در یک یا چند

همان ابتدا حس اولیه از زمان را دارند که براساس ویژگیهای

عملکرد اجرایی درگیرند؛ برای مثال قشر پیش پیشانی راست و

عددی قانون وبر است اما پژوهشها نشان میدهد که قضاوت

چپ و قشر آهیانهای چپ در عملکردهایی چون توجه و

زمانی کودکان در طول کودکی بهبود مییابد( .درویت ولت،

حافظهیکاری نقش دارند (روبرتز و گاراوان .)2030،13با در

.)2032

نظر گرفتن یافتههای فوق ،در این پژوهش طی دو آزمایش این

چند عامل وجود دارد که این یافتهها را توجیه میکنند-3 :

فرضیه بررسی شد که ادراک زمان بعنوان فرایندی که حاصل

ناتوانی کودکان از بازداری پاسخهای حرکتی : 16عملکرد

عملکرد تعدادی از فرایندهای شناختی نامبرده است ،میتواند

ضعیف کودکان در تکالیف زمانی که در آن نیازهای حرکتی

نتیجه آزمایش اول پژوهش حاضر نشان داد که با وجود

خصیصهای در کودکان کوچک که توضیحی برای عملکرد

اثربخشی نسبی مداخله (آموزش و تقویت ادراک زمان از

ضعیف آنها در تکایف زمانی متفاوت میباشد (درویت

طریق برنامهی رایانهای) بر عملکرد شرکتکنندگان در

ولت2030 ،؛ روبیا ،هاالری ،کریستاکو و تایلور-1 .)2003 ،14

ادراک زمان ،نتایج ارزیابی هم برای خود شرکتکننده (درون

بیشتر پژوهشها پردازش زمانی دقیق را وابسته به توجه و

گروهی) و هم در مقایسه با سایر افراد (بین گروهی) بسیار

حافظه کاری میدانند (ویکاریو .)2031 ،مسلم است که

)27 . Attentional Gate Model (AGM
28 . Ivry, R.B., et al
29 .Rao, S.M., et al
30 . Macar, F., et al
31 .Roberts, Garavan,

32 .Block, Zakay & Hancock
33. Weber ratio
34. motor response
35. impulsivity
36. Rubia, Halari, Christakou & Taylor
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از طریق آموزش شناختی تقویت شود.

بر بازده کار اثر میگذارد-2 ،

تکانشگری11

کودکان:

32
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مکانیسم کنترل توجه کودکان سالم محدود است و توجه آنها

تقویت و ارزیابی ،میتواند دلیل احتمالی تغییر پذیری باالی

به راحتی توسط عوامل مزاحم و نامربوط با تکالیف زمان

نتایج باشد.

منحرف میشود .ضعف آنها در حفظ انتخابی توجه به محرک

البته نکتهی مهم دیگری که باید ذکر کرد این است که

مورد نظر ،نادیده گرفتن اطالعات مزاحم و حفظ اطالعات در

اکثر مطالعات موفقیتآمیز برنامههای آموزش شناختی از

حافظه کاری ممکن است موجب قطع یا انحراف در

محدودهی زمانی  6تا  32هفته یا بیشتر بوده است (زلینسکی،

رمزگشایی زمان شود (درویت ولت .)2032 ،با توجه به این

اسپینا ،یف و دیگران .)2033 ،13از آنجا که تعداد جلسات

موضوع و حساسیت کم کودکان به زمان که در باال بدان

مداخلهی این پژوهش کم بوده (ده جلسه) این عامل نیز

اشاره شد ،ادراک زمان کودکان مورد مطالعه در این پژوهش

احتماال اثربخشی کم درمان را در بعضی شرکتکنندگان

متفاوت بوده و نوسانات زیادی داشته و اثربخشی نسبی و در

توجیه میکند.

عین حال کم مداخله را بر عملکرد شرکتکنندگان در
ادراک زمان نشان میدهد.

اما یافتهی جالب توجه پژوهش حاضر اثربخشی نسبی
آموزش ادراک زمان بر بازهی زمانی کوتاه مدت و عدم

اثر17

که دیدگاه عصب شناختی دارند بر تمایز بازههای طوالنی تر و

است .نتایج مطالعاتی که در آنها هم از محرک دیداری و هم

کوتاهتر از یک ثانیه تاکید دارند .پردازش زمانهای کوتاه تر

از محرک شنیداری به طور همزمان برای سنجش ادراک زمان

در حرکات اتوماتیک دخیل است و مدارهای حرکتی نقش

بکار برده شده ،نشان داده است که ادراک بازههای زمانی

اساسی دارد ولی پردازش زمانهای طوالنی تر نیازمند کنترل

محرکهای شنیداری با محرکهای دیداری یکسان نیست.

شناختی است (رامسایر .)2008 ،شواهد بدست آمده از

بدین معنی که ادراک زمان در مدالیتههای حسی مختلف،

مطالعات الکتروفیزیولوژیک نیز تمایز بین دو نوع ادراک زمان

متفاوت است (چن و یه .)2003 ،18از طرفی دیگر محرکهای

را تایید میکند (چن ،هانگ ،لیو ،پنگ و لی .)2030 ،60در

دیداری نسبت به محرکهای شنیداری برای کدگذاری به

زمانهای طوالنی تر از  3200میلی ثانیه از استراتژی بخشبندی

توجه بیشتری نیاز دارند (درویت ولت .)2032 ،در پژوهش

مانند شمارش استفاده میشود (گروندین ،میلر ولز و

حاضر بازی طراحی شده به گونهای بود که آموزش هم

الچانس .)3333 ،63بنابراین شاید بتوان تاثیر پذیری متفاوت دو

بصورت شنیداری و هم دیداری صورت میگرفت ،در حالی

بازهی زمانی از آموزش ادراک زمان را با یافتههای فوق توجیه

که اندازهگیری متغیر وابسته فقط بصورت دیداری بود.

نمود .با این وجود به پژوهشهای بیشتری نیاز است تا تفاوت

بنابراین ،این احتمال وجود دارد که بدلیل سهولت توجه به

در میزان آموزش پذیری دو نوع بازهی زمانی را مورد مداقه

محرکهای شنیداری ،آموزش اکثرا از مسیر شنیداری اتفاق

قرار داد.

آموزش ادراک زمان بدان اشاره نمود ،مفهوم انتقال

افتاده است ،درحالی که تکلیف ارزیابی بصورت دیداری بوده

از جمله نکتهی بسیار مهمی که در پژوهشهای بعدی باید

است .بنابراین تفاوت در ماهیت تکلیف و به تبع آن درگیر

بدان توجه نمود ،مسالهی "الگوریتم تقویت" است .تعریف

کردن و به چالش کشیدن نواحی مختلف مغزی در دو فرایند

"برد" و مالک برای ارایه ی تقویت ،نکته ی بسیار ظریفی
بوده و هستهی اصلی در طراحی بازی با هدف آموزش ادراک

37. transmission effect
38. Chen & Yeh

39. Zelinski, Spina, Yaffe, et al
40. Chen, Huang, Luo, Peng, Liu
41. Grondin, Meilleur-Wells, & Lachance
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دلیل مهم دیگری که میتوان در توجیه اثربخشی نسبی

اثربخشی آن بر بازهی زمانی بلند مدت بود .بسیاری از محققین
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 خطای ادراک.)3130( ،. س، اسدزاده،. م، میرلو،. م،نظری

 میانگین و، در این پژوهش مالک ارایهی تقویت.زمان است

 فصلنامه.زمان درپردازش واژههای فارسی دارای بار هیجانی

انحراف معیارهای استخراج شده به تفکیک سنین مختلف بود

.63،31-14،)6(،تازههاى علوم شناختى

که از سلسله پژوهشهای قبلی مولف دوم مقاله حاضر به

Aramaki, F. O., Yassuda ,M.S.(2011). Cognitive

 در نظراست در پژوهشهای بعدی الگوریتم.دست آمده بود

training based on metamemory and mental
images, Follow-up evaluation and booster
training effects. Dement Neuropsychol , (1),
5,48-53.
Barkley, R.A. (1994). Impaired delayed
responding: A unified theory of attention deficit
hyperactivity disorder. In D.K. Routh (Ed.),
Disruptive behavior disorders: Essays in honor
of Herbert Quay (pp. 11–57). New York:
Plenum.
Barkley,
R.A.
(1997)
Attention-deficit
hyperactive disorder: A handbook For diagnosis
and treatment (2nd ed).New York: Guilford, 6
(1), 12-16.
Barkley, R., Kopolowitz, S., Andersson, T., &
McMurray, M. (1997). Sense of time in children
with ADHD: Effects of duration, distraction and
stimulant
medication.
Journal
of
the
International Neuropsychological Society, 3,
359-369.
Basak, C., Boot, W. R., Voss, M. W., Kramer A.
F. (2008). Can Training in a Real-Time Strategy
Video Game Attenuate Cognitive Decline in
Older Adults? .Psychology and Aging, (4) ,
23,765–777.
Bergman, N. Thorell, L, B. Lindqvist, S. Balin,
G. Klingberge, T. (2009). Training and transfer
effects of executive functions in preschool
children. Developmental Science, 12(1), 106113.
Block, R. A., Zakay, D., & Hancock, P. A.
(1999). Developmental changes in human
duration judgments: a meta-analytic review.
Developmental Review, 19, 183-211.
Block, R. A., & Zakay, D. (2006). Prospective
remembering involves time estimation and
memory processes. In Glickson J, and
Myslobodsky M (Eds.), Timing the Future: The
Case of Time-based Prospective Memory (pp.
25-49). New York: World Scientific Publishing.
Broadway, J. M., & Engle, R.W. (2011). Lapsed
attention to elapsed time? Individual differences
in working-memory capacity and temporal
reproduction. ActaPsychologica, 137, 115-126.

دیگری مورد مطالعه قرار گیرد تا اثربخشی آموزش ادراک
.زمان به صورت عمیق مورد بررسی قرار گیرد
در پایان خاطر نشان میگردد که در زمینهی نحوهی
اثربخشی بازی رایانهای ارایه شده برای تقویت ادراک زمان
.در این پژوهش نمیتوان دربارهی اثربخشی آن قضاوت نمود
 چشمانداز نوینی ایجاد میشود تا با ارائۀ پسخوراند،با این حال
مثبت و منفی از طریق بازی طراحی شده بتوان از یک سو
 و از سویی دیگر نحوۀ تغییر ادراک،امکان یا عدم امکان
- نتایج اینگونه پژوهشها می.زمان را مورد بررسی قرار داد
 نظر به متاثر شدن.تواند ارزش نظری و کاربردی داشته باشد
 کنترل، حافظهی کاری،ادراک زمان از عواملی چون توجه
- می، نوع مدالیتهی حسی و الگوریتم ارایه تقویت،شناختی
.بایست در پژوهشهای بعدی این متغیر ها مدنظر قرار گیرند
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