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مقدمه
اختالل کاستی توجه -بیش فعالی يکی از متداولترين داليل برای ارجاع کودکان به مراکز
خدمات سالمت روانی است که با سطوح نامناسب نقص توجه ،تکانشگری ،بیش فعالی
توصیف میشود (کوارتر ،زيمرمن و ناشات .)4060 ،6در واقع در میان انواع اختاللهای دوران
کودکی ،اختالل کاستی توجه بیش فعال شايعترين اختالل عصبی -رفتاری است که در دوره
کودکی تشخیص داده میشود .پیچیدگی ماهیت اين اختالل ،تنوع راهبردهای تشخیصی و
سطوح مختلف مداخالت درمانی موجب شده است که بیشترين تعداد پژوهشهای علمی
صورت گرفته پیرامون مشکالت رفتاری شايع در کودکان به اين اختالل اختصاص يابد
(کیتکانرز و جت .)6327 ،والدين کودکان دارای  ADHDبه طور متناوب گزارش میکنند
که کودکان آنها حس ضعیفی از زمان دارند و به لحاظ بالینی دلیل خوبی برای بررسی سازه
ادراک زمان است (کواتر و همکاران .)4060 ،والدين اين کودکان اغلب گزارش میکنند که
کودکان آنها پاسخها را پیش از آنکه نوبت آنها برای پاسخ گويی فرا برسد بروز میدهند
(تاپالک و تاناک .)4002 ،4برخی پژوهشها به ادراک زمان به عنوان شکلی از نزديک بینی
زمانی اشاره میکنند .از سوی ديگر ،اين مطالعات نشان داده اند که در کودکان مبتال به
 ADHDمدت زمان بیشتری طول میکشد تا توانايیهای مختلف مرتبط با زمان را رشد و
توسعه دهند (کوارتر و همکاران .)4060 ،اين کودکان در قیاس با کودکان فاقد  ADHDکمتر
احتمال دارد که اطالعات درباره گذشته را بهمنظور برنامهريزی برای آينده در ذهن خود نگه
دارند .والدين اين کودکان اغلب گزارش میکنند که آنها شروع به پاسخ دادن میکنند پیش از
آنکه نوبت آنها برای پاسخ گفتن فرا برسد (تاپالک و تاناک .)4002 ،تحقیقات در مورد نحوه
ادراک زمان بسیار گسترده و جالب است .يکی از عالئم اولیهی انواع مختلف بیماری اين است
که ادراک بیمار از زمان به کل با افراد نرمال متفاوت میشود .کودکان هم از يک سنی به بعد
درکشان از زمان کامل میشود .مثالً زمان دو روز يا دو هفته در ذهن يک کودک  3ساله فرقی
ندارد .سن کامل شدن ادراک زمان در کودکان بین  7تا  64سال برآورد شده است (پیاژه،3
 .)6470بايد گفت يکی ديگر از عوامل موثر در نحوه ادارک زمان ،فاصله زمانی بین محرک و
1- Quartier, Zimmermann, & Nashat
2- Toplak & Tannock
3- Piaget
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زمان يک واقعه است .افراد معموال از فرآيند ادرک زمان در ساختار شناختی خود ،آگاهی
ندارند ،اما اين فرآيند به عنوان يک نیروی هدايتکننده در رفتار انسان عمل میکند و در
سازمان شناختی و عملکردی او نقش اساسی دارد .در واقع ادراک زمان نوعی فرآيند تطابقی
است که موجب سهولت پیشبینی رويدادها و نیز سازماندهی و طراحی رفتارهای آينده
میشود (اختیاری ،جنتی ،پرهیزگار ،بهزادی و مکری .)6324 ،ابداع تکنیکهای جديد در 62
سال اخیر موجب شده است پیرامون پردازش اطالعات زمانی پژوهش های دقیقتری در حوزه
های نوروساينس و نوروسايکولوژی صورت گیرد .نتايج اين پژوهشها شواهد بیشتری در
تأيید اين مدعا فراهم میآورد که ساختارهای ويژهای در مغز انسان در پردازش اطالعات زمانی
نقش ايفا می کنند .در واقع ،بازنمايی صحیح زمان وابسته به يکپارچگی سیستمهای عصبی
چندگانه است .ادراک زمان توانايی شناختی پیچیدهای است که مناطق مختلفی از مغز شامل
مخچه ،عقده های پايه و قشر پیشانی را درگیر میکند (گرندين .)4060 ،6بايد اشاره نمود که
اختالل کاستی توجه بیش فعالی ( )ADHDاختاللی است که شامل بیتوجهی و بیش فعالی،
تکانشگری میشود .بیتوجهی با رفتارهايی چون بی دقتی ،فراموش کاری در فعالیتهای
روزمره ،و ساير مشکالت مربوط به توجه مشخص میشود .کودکان بیتوجه ،معموال متعلقات
خود را گم میکنند ،به راحتی دچار حواسپرتی میشوند ،نمیتوانند دستورالعملها را دنبال
کنند در سازمان دادن تکالیف مشکل دارند .معموالً بیش فعالی با ناآرامی ،بیقراری ،دويدن
نامناسب ،اشکال در بازی کردن آرام و پرحرفی مشخص میشوند .تکانشگری در افرادی
مشاهده میشود که پاسخها را از دهان میپرانند ،نمیتوانند منتظر نوبتشان بمانند و برای
ديگران مزاحمت ايجاد میکنند .تعجبآور نیست که کودکان عمدتا بیتوجه ،به نارسايیهای
تحصیلی جدی و مشکالت مرتبط با مدرسه دچار میشوند ،در حالی که کودکان عمدتا بیش
فعالی -تکانشگر بیشتر مورد طرد همساالن قرار میگیرند و در اثر تصادفات مجروح میشوند
(هالجین و کراس ويتبورن 4003 ،ترجمهی يحیی سیدمحمدی .)6340 ،در اواخر دهه 6420
پژوهشها پیرامون  ADHDبر روی الگوهای پردازش اطالعات متمرکز شده و پژوهشگران
تأکید کردند که مشکالت در ادراک زمان و پردازش زمانی در کودکان دارای اين اختالل آن
گونه که بايد و شايد مورد توجه قرار نگرفته است .در پژوهشی آزمون افتراق زمان در دو
1- Grondin
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سطح  6000و  4000میلی ثانیه بر روی تعداد  32نفر از دانشآموزان واجد اختالل کاستی
توجه -بیش فعالی و  36نفر از دانش آموزان که فاقد عاليم اين اختالل بودند اجرا شد.
يافتههای اين پژوهش نشان داد که گروه کودکان مبتال به  ADHDدر هر  1تکلیف زمانی (دو
سطح زمانی در سه سطح هیجانی) ادارک زمانی سريعتری داشتند که البته اين تفاوت فقط در
فاصله زمانی  4000سطح هیجانی خنثی معنا دار بود (میرلو .)6346 ،براساس مطالعه اختیاری و
همکاران ( )6324در هر سه تابع تخمین زمانی ،بازسازی زمانی و تخمین تأخیر با افزايش بازه
زمانی ،از ارزش بازه کاسته میشود و درصد زيرتخمین و زيربازسازی زمان افزايش میيابد .در
پژوهشی که بهمنظور بررسی حالتهای هیجانی به وسیله واژههای فارسی باعث ايجاد خطا در
ادراک زمان صورت گرفت محققان به اين نتیجه رسیدند که هیجان بر ادارک زمان تاثیر
میگذارد و اساس تفسیر اين نتايج مدلهای توجهی ادراک زمان و مدلهای مبتنی برانگیختگی
زمان است (نظری ،میرلو و اسدزاده .)6340 ،توصیفات بالینی داللت میکنند که کودکان مبتال
به  ADHDبا مشکالت برجستهای در تطبیق دادن با جهتها شامل پارامترهای زمانی ،مواجهه
با ضرباالجلها برای تکالیف ،تنظیم زمانبندی رفتار برای عمل مناسب با بافت (برای مثال
صدا کردن در کالس ،قطع مکالمه ،دشواری در رعايت نوبت) دارند .از سوی ديگر ،مجموعه
نتايج بهدستآمده از مطالعات پیرامون فرآيندهای شناختی درگیر در کنترل پاسخ حرکتی از اين
فرضیه که ادراک زمان در کودکان مبتال به  ADHDدچار نقص میشوند حمايت میکند که از
آن جمله میتوان به موارد زير اشاره کرد :نقص در حافظهکاری که به نظر میرسد نقش اصلی
را در ادراک زمان بازی میکند ،تولید پاسخهای آهسته و متغیر در تکالیف ادراک زمان و نرخ
باالی پاسخهای ناپخته در تکالیف ادراک زمان .مهارتهای پردازش زمانی ممکن است نقش
مهمی در نقصهايی که در  ADHDمشاهده میشود بازی کنند .تکانشگری به عنوان يک
سبک رفتاری زودرس و به لحاظ زمانی نامناسب ،که در آن پاسخها سريع ،بدون دقت و بدون
در نظر گرفتن پیامدهای آتی ايجاد میشوند .نقصها در برآورد زمانی يا يک احساس تغییر
يافته از زمان میتواند زمینه و مبنای مشکالت متعدد تکانشگری مانند مشکالت همراه با
انتظار ،پاسخهای تأخیری ،خشنودی تأخیری و ...شود (بارکلی .)4007 ،6پژوهشهای
تصويرنگاری عصبی در افراد دارای  ADHDشواهدی را فراهم میکند مبنیبر اين مسأله که
1- Barkley
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مناطق مغزی درگیر در ادراک زمان در واقع همان مناطق اصلی مغز هستند که در ADHD
آسیب میبینند .نقص ادراک زمان در کودکان مبتال به  ADHDاز طريق کاربرد تکالیف تولید
زمان (براون ،)6424 ،6بازتولید زمان (اسمیت )4004 ،4و افتراق زمان (يانگ 3و همکاران،
 )4007نشان داده شده است .نقص در مهارتهای پردازش زمانی ممکن است نقش مهمی در
نقصهايی که در  ADHDمشاهده میشود بازی کند .بارکلی و همکاران ( )6447در پژوهشی
به اين نتیجه دست يافتند که کودکان مبتال به  ADHDدر مقايسه با کودکان گروه کنترل در
تکلیف باز تولید زمانی  64تا  10ثانیه به واسطه حواسپرتی بهطور معنا داری بیشتر تحت تأثیر
قرار میگیرند .اسمیت و همکاران ( )4004به بررسی توانايیهای کودکان مبتال به  ADHDدر
مهارتهای ارزيابی زمان پرداختند و طیفی از تکالیف ادراک زمان را به کار بردند .نتايج نشان
میداد که کودکان مبتال به  ADHDبه طور معناداری در آستانه افتراق زمان آسیب ديده بودند.
همچنین يافتهها نشان میداد که اين کودکان در تکالیف مربوط به باز تولید زمان ضعیف عمل
میکنند .نکته قابل توجه اين بود که کودکان مبتال به  ADHDدر تکالیف برآورد زمان برای
فواصل زمانی طوالنی همانند گروه کنترل عمل کردهاند .اين پژوهشها برای نخستین بار به
صورت سیستماتیک و علمی نقص ادراک زمان را در کودکان پیشفعال نشان داده است.
تاپالک و تانناک ( )4002با بررسی ادراک زمان در کودکان مبتال به  ADHDبا و بدون هم
ابتاليی به دشواریهای خواندن به اين نتیجه دست يافتند که کاستیهای کودکان مبتال به
 ADHDدر تکالیف افتراق زمان و باز تولید زمان ممکن است تأثیرات آبشاری بر
سازمانبندی رفتاری کودک داشته باشد .مزيت اصلی تحقیق تاپالک و همکارانش در نظر
گرفتن فواصل کوتاه (هزارم ثانیه) و فواصل طوالنی (ثانیه) و تفکیک آنها در اندازهگیریها
بود .همچنین در افتراق زمان از محرک شنیداری (آهنگهای کوتاه) استفاده شده بود و فاصله
محرک هدف و فاصله محرک مقايسه از طريق  200هزارم ثانیه از هم متمايز شده بود.
يافتههای اين پژوهش پیشنهاد میکند که جنبههايی از ادراک زمان با حافظه کاری و حافظه
کوتاه مدت در ارتباط است .يانگ و همکاران ( )4007نشان دادند که کودکان مبتال به
 ADHDدارای آستانههای افتراق باالتر نسبت به کودکان گروه کنترل بودند .در واقع کودکان
1- Brown
2- Smith, Tyler, Rogeres, Newman, & Rubia
3- Yang, Chan, Zou, Jing, Mai, & et al
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دارای  ADHDبه تفاوت بیشتری میان فواصل هدف و مقايسه نیاز دارند تا مدت زمانهای
طوالنی ،متوسط و کوتاه را به طور قابل اعتماد پذيرتری تمیز دهند .همچنین ،يافتهها از وجود
يک نقص کلی ادراک زمان به دلیل بد کاری شبکه مخچهای ،مخطط ،پیشانی حمايت بیشتری
نمود .کواتر و همکاران ( )4060نشان دادند نقص در رشد نگهداری زمان در کودکان مبتال به
 ADHDمشهود است .بنابراين بنا به آنچه بیان شد ،مسئله مورد نظر تحقیق اين است که آيا
میان دقت ادارک زمان در کودکان دارای  ADHDو کودکان عادی شهر اهواز تفاوت وجود
دارد .بدينسان فرضیههای تحقیق شامل -6 :بازتولید زمان برای فواصل کوتاه مدت و بلند
مدت در کودکان دارای  ADHDدر مقايسه با کودکان عادی متفاوت است -4 .ضريب
تغییرات بازتولید زمانی برای فواصل کوتاهمدت و بلندمدت در کودکان دارای  ADHDدر
مقايسه با کودکان عادی متفاوت است.

روش
جامعه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی -مقايسهای بود .جامعه آماری اين پژوهش
شامل دانشآموزان دختر و پسر عادی مقطع دبستان شهر اهواز و همچنین کودکان دارای
 ADHDمراجعهکننده به مراکز و کلینیکهای درمانی شهر اهواز بود .نمونه تحقیق شامل 41
نفر از کودکان عادی و  42نفر از کودکان  ADHDمیباشد که به صورت در دسترس انتخاب
شدند.

ابزار پژوهش
آزمون رایانهای سنجش ادراک زمان :آزمون بازتولید زمانی .در آزمون بازتولید زمانی،
يک محرک به مدت زمان مشخص به آزمودنی عرضه میشود و از او خواسته میشود تنها
مدت زمان حضور اين محرک ديداری را بازتولید کند .آزمون بازتولید زمانی قبال ساخته شده
و با استفاده از آن باز تولید زمانی واژگان فارسی مورد بررسی قرار گرفته است (نظری و
همکاران .)6340 ،در اين پژوهش از اين ابزار استفاده شد اما محرک مورد نظر برای بررسی
شکل هندسی بود نه واژه .در اين پژوهش ،در تکلیف بازتولید زمانی يک بیضی در صفحه
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مانیتور به مدت زمانی معین ظاهر گرديد ،پس از ارائه محرک ،آزمودنی با فشار دادن کلید
 space barمدت زمان حضور دايره را بازتولید میکرد.
نحوه محاسبه نمرهی بازتولید زمانی .همانگونه که گفته شد در اين پژوهش بازتولید زمان
به میزانی گفته میشود که آزمودنی مدت زمان ارائه محرک را برآورد میکند .قبل از تجزيه و
تحلیل آماری ،نمره خام متغیر بازتولید زمان بر اساس فرمول زير تصحیح شد (براون6424 ،؛
نولهیان ،مال ،سامسون ،راگوت و پادس.)4007 ،6
)(Tcorrected = Testimated – Tstandard / Tstandard
در گزارهی باال Tcorrected ،نمره تصحیح شده متغیر بازتولید زمان Testimated ،بیانگر طول زمان
تخمینی نمايش محرک و  Tstandardنیز مدت زمان ارائه محرک است که انتظار میرود برآورد
آزمودنی از طول مدت ارائه محرک به همان اندازه باشد .اين تبديل باعث میشود میزان و
جهت خطای برآورد زمان مشخص شود .مقادير منفی بیانگر کوتاهتر بودن زمان بازتولید شده
از زمان مورد انتظار (برآورد پايین) و مقادير مثبت نیز نشاندهنده طوالنیتر بودن زمان بازتولید
شده از زمان مورد انتظار (برآورد باال) است .نزديک شدن نمره تصحیح شده به عدد صفر ،دال
بر اين است که فاصله بین  Testimatedبا  Tstandardبه کمترين میزان خود میرسد .اجرای اين
آزمون در محیطی آرام و در حالیکه کودک در مقابل کامپیوتر قرار داشت ،انجام شد .پیش از
اجرای آزمون بهمنظور آشنايی کودک با فرآيند اجرای آزمون توضیحات پیرامون روند اجرای
آزمون و نحوه پاسخ دهی کودک ارائه شد و پیش از اجرای آزمون اصلی ،چند کوشش به
صورت آزمايشی و فقط جهت آشنايی و آمادگی بهتر آزمودنی ارائه شد و تا زمانی که آزمودنی
به طور کامل با فرآيند اجرای آزمون آشنا نشده بود آزمون اجرا نشد .ضمناً هیچ بازخوردی
درباره خطاها و فرايند و میزان افزايش و کاهش مدت زمانها به آزمودنی داده نشد.

یافتهها
در جدول  6میانگین و انحراف استاندارد بازتولید زمان با توجه به فواصل زمانی آنها در افراد
مورد مطالعه آورده شده است.
1- Noulhiane, Mella, Samson, Ragot, & Pouthas
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جدول  .1میانگین و انحراف استاندارد بازتولید زمان با توجه به فواصل زمانی آنها در افراد مورد
مطالعه
میانگین انحراف استاندارد تعداد
حداکثر
حداقل
گروه
فواصل زمانی
41
0/37632
0/0666
0/2
-0/27
نرمال
بلندمدت
42
0/22274
0/0727
6/62
-0/17
ADHD
22
0/26203
0/0226
6/62
0/17
کل
کوتاهمدت

نرمال
ADHD
کل

-0/4
-0/4
-0/4

-0/42
-0/03
-0/03

-0/2226
-0/2134
-0/2243

0/64162
0/42464
0/44222

41
42
22

بررسی مفروضه تجانس واريانسها به عنوان پیش فرض تحلیل واريانس چندمتغیره نشان
داد که تجانس متغیرهای تحقیق در سطح اطمینان  42درصد ( )α= 0/02برقرار است.
در جدول  4نتايج تحلیل واريانس چند متغیری برای مقايسه میانگین بازتولید زمان در
گروههای مورد مطالعه آورده شده است .همانطور که در جدول مشخص است ،نسبت F
بدست آمده در سطح اطمینان  42درصد معنادار نمیباشد .در نتیجه گروهها (کودکان عادی و
 )ADHDدر هیچ يک از متغیرهای وابسته (بازتولید فواصل زمانی کوتاهمدت و بلندمدت) با
هم متفاوت نبوده و تفاوت معناداری ندارند.
جدول  .2نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه میانگین بازتولید زمان در گروههای
مورد مطالعه
درجه آزادی درجه آزادی معناداری
مقدار
ارزش
اثر
آزمونها
()P
خطا
اثر
F
0/761
26
4
0/337
0/063
اثر پیاليی
0/761
26
4
0/337
0/427
المبدای ويلکز
گروه
0/761
26
4
0/337
0/063
اثر هتلینگ
0/761
26
4
0/337
بزرگترين ريشه روی 0/063

جدول  . 3جدول میانگین و انحراف استاندارد ضريب تغییرات بازتولید زمان با توجه به
فواصل زمانی آنها در افراد مورد مطالعه آورده شده است .در جدول  2نتايج تحلیل واريانس
چند متغیری برای مقايسه ضريب تغییرات بازتولید زمان در گروههای مورد مطالعه آورده شده
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است .همانطور که درجدول مشخص است ،نسبت  Fبهدستآمده در سطح اطمینان  42درصد
( )α= 0/02معنادار میباشد .در نتیجه ضريب تغییرپذيری گروهها (کودکان عادی و )ADHD
حداقل در يکی از متغیرهای وابسته (فواصل زمانی کوتاهمدت و بلندمدت) با هم متفاوت بوده
و تفاوت معناداری دارند .لذا به بررسی اين موضوع پرداخته میشود که کدام يک از متغیرهای
وابسته (فواصل زمانی بلندمدت و کوتاهمدت) ،بهطور جداگانه از متغیر مستقل (گروهها) اثر
پذيرفته است .در ادامه نتیجه آزمون تحلیل واريانس تک متغیره آورده شده است.
جدول  .3جدول میانگین و انحراف استاندارد ضریب تغییرات بازتولید زمان با توجه به فواصل
زمانی آنها در افراد مورد مطالعه
میانگین انحراف استاندارد تعداد
حداکثر
حداقل
گروه
فواصل زمانی
41
0/04
0/34
0/20
0/67
نرمال
42
0/40
0/21
0/44
0/62
بلندمدت
ADHD
22
0/67
0/20
0/44
0/62
کل
نرمال
کوتاهمدت

ADHD
کل

0/43
0/04
0/04

0/12
0/42
0/42

0/32
0/23
0/34

0/04
0/62
0/62

41
42
22

جدول  4نتایج تحلیل واریانس چند متغیری برای مقایسه ضریب تغییرات بازتولید زمان در
گروههای مورد مطالعه
درجه آزادی درجه آزادی معناداری
مقدار
ارزش
اثر
آزمونها
()P
خطا
اثر
F
0/062
26
4
2/222
0/624
اثر پیاليی
0/062
26
4
2/222
0/222
المبدای ويلکز
گروه
0/062
26
4
2/222
0/620
اثر هتلینگ
0/062
26
4
2/222
بزرگترين ريشه روی 0/620

در جدول  2نتايج آزمون تحلیل واريانس تک متغیره آورده شده است .همانطور که در
جدول مشاهده میشود نتیجه آزمون تحلیل واريانس تکمتغیری برای فواصل کوتاهمدت و
بلندمدت نشان میدهد که ضريب تغییرپذيری (ضريب پراکندگی) برای فاصله زمانی بلندمدت
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بین کودکان عادی و  ADHDدارای تفاوت معنیدار بوده اما برای فواصل زمانی کوتاهمدت
دارای تفاوت معنادار نمیباشد و با توجه به میانگینها ،ضريب تغییرپذيری برای فاصله
زمانی بلندمدت در کودکان  ADHDبیشتر است.
جدول  .3نتایج آزمون تحلیل واریانس تک متغیره
مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین
مجذورات

مقدار F

سطح
معناداری

بلندمدت

6/330

6

6/330

4/324

0/002

کوتاهمدت

0/362

6

0/362

4/461

0/623

بلندمدت

7/2

24

0/624

کوتاهمدت

7/342

24

0/624

بلندمدت

14/262

22

کوتاهمدت

10/472

22

منبع تغییرات متغیر وابسته
گروه
خطا
کل

بحث و نتیجهگیری
زمانی میتوان از وقوع امری در يک زمان و يا در زمانهای متفاوت سخن به میان آورد که
مفهوم زمان را از پیش فرض کرد .با وجود حضور فراگیر زمان در جهان تجربی ،احساس زمان
احساس ويژه ای به شمار میآيد .ناملموس بودن ،فقدان وجود اندام حسی خاص برای ادراک
زمان و عدم متناظر بودن زمان ادراکی با زمان فیزيکی موجب شده است که عوامل بسیاری
مانند توجه ،حافظه ،انگیختگی و حالتهای هیجانی همگی تعديلکنندههای بالقوه ادراک زمان
در نظر گرفته شوند (ويتمن و واسن هوو.)4004 ،6
هدف از تحقیق حاضر ،مقايسه دقت ادارک زمان در کودکان دارای  ADHDو کودکان
عادی بود .در تحقیق حاضر مشخص شد که از حیث دقت بازتولید زمان ،خواه برای فواصل
کوتاهمدت خواه برای بلندمدت ،بین کودکان دارای  ADHDبا کودکان عادی تفاوتی وجود
ندارد .اين در حالی است که بین ضريب تغییرات بازتولید زمان برای فواصل بلندمدت در
کودکان دارای  ADHDبا کودکان عادی تفاوت وجود دارد .يافته جالب اينکه ضريب
1- Wittmann, & Van Wassenhove

مقایسه دقت ادارک زمان در کودکان دارای  ADHDبا کودکان عادی شهر اهواز...

31

تغییرپذيری برای فاصله زمانی بلندمدت در کودکان  ADHDبیشتر است ولی بین ضريب
تغییرات بازتولید زمان برای فواصل کوتاهمدت در کودکان دارای  ADHDبا کودکان عادی
تفاوتی وجود ندارد .نتايج بهدستآمده با نتايج پژوهشهای يانگ و همکاران ()4007؛ بارکلی
()6447؛ اسمیت و همکاران ()4004؛ تاپالک و تانناک ()4002؛ مکگی ،برودر ،سیمونز ،آندرا
و فاهیه )4002( 6و يانگ و همکاران ( )4007همسو و با نتايج وربال )4004( 4و کواتر و
همکاران ( )4060ناهمسو میباشد.
بارکلی ( )6447در پژوهشی به اين نتیجه دست يافتند که کودکان مبتال به  ADHDدر
مقايسه با کودکان گروه کنترل در تکلیف باز تولید زمانی  64تا  10ثانیه به واسطه حواسپرتی
بهطور معناداری بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرند .اسمیت و همکاران ( )4004به بررسی
توانايیهای کودکان مبتال به  ADHDدر مهارتهای ارزيابی زمان پرداختند و طیفی از تکالیف
ادراک زمان را به کار بردند .نتايج نشان میداد که کودکان مبتال به  ADHDبهطور معناداری در
آستانه افتراق زمان آسیب ديده بودند .همچنین يافتهها نشان میدادکه اين کودکان در تکالیف
مربوط به باز تولید زمان ضعیف عمل میکنند .نکته قابل توجه اين بود که کودکان مبتال به
 ADHDدر تکالیف برآورد زمان برای فواصل زمانی طوالنی همانند گروه کنترل عمل کردهاند.
اين پژوهشها برای نخستین بار به صورت سیستماتیک و علمی نقص ادراک زمان را در
کودکان پیشفعال نشان داده است .يافتهها نشان میداد که تکالیف باز تولید زمان
خستهکنندهترين و دشوارترين جنبه تعیین زمان ذهنی است ،زيرا به شدت بر حافظهکاری،
توجه و فرآيندهای بازداری بارگذاری میشود ،فرآيندهايی که به عنوان نقص در ADHD
تشخیص داده میشود .يانگ و همکاران ( )4007از طريق تکلیف افتراق زمان به بررسی ادراک
زمان خالص پرداختند و در عین حال ،ساير توانايیهای مرتبط با ادراک زمان يعنی بازداری،
توجه و حافظهکاری را نیز اندازه گرفتند .نتايج بهدستآمده يافتههای پیشین را تأيید میکرد.
حافظه متغیر مهمی است که در پردازش زمان نقش دارد .ارسطو  330سال قبل از میالد
گفته است تنها جاندارانی که توانايی به خاطر سپردن را دارند میتوانند زمان را درک کنند .از
نظر او محل ضبط خاطرات و درک زمان میتواند يکی باشد .اخیراً روانشناسان شناختی نیز به
1- Mcgee, Brodeur, Symons, Andrade, & Fahie
2- Verbel
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نقش حافظه در ادراک زمان پی بردهاند .حافظهکاری سیستمی برای حفظ ،دستکاری و
دردسترس نگه داشتن بازنمايیهای ذهنی هنگام انجام فعالیت ذهنی و عملی است .بر طبق
مدل بدلی ( ،)4003حافظهکاری ،مقدار محدودی از اطالعات را در مدت زمان محدود مثال دو
ثانیه حفظ میکند .حافظهکاری از طريق توجه ،به کنترل اجرايی شناختی و عملکردی کمک
کرده و توجه میتواند دروازهای برای حافظهکاری باشد ،تا اينکه محتوای حافظهکاری در
انباره محدود آن برای انجام مداخالت حفظ شود .ظرفیت حافظهکاری با توجه به حاالت
درونی و موقعیتهای بیرونی يک فرد میتواند متفاوت بوده و افراد مختلف دارای ظرفیت
حافظهکاری متفاوت هستند .حافظهکاری با توجه ارتباط تنگاتنگ دارد و در تکالیفی که به
تمرکز و حفظ توجه نیاز است ،ظرفیت حافظهکاری میتواند تأثیرگذار باشد (برادوی و انگل،6
 .)4066بنابراين ،از میان چهار تکلیف ممکن برای اندازهگیری ادراک زمان (برآورد زمان ،تولید
زمان ،بازتولید زمان و افتراق زمان) تکلیف بازتولید زمانی يکی از بهترين روشها برای ارزيابی
قضاوت زمانی کودکان محسوب میشود ،زيرا نیازی به دانستن واحدهای زمانی وجود ندارد
(پوتاس به نقل از بالک ،زاکای و هانکوک.)6444 ،4
مسألهی اساسی که در اينجا بايد به آن پرداخته شود اين است که چگونه میتوان يافتههای
پژوهش حاضر را تبیین نمود؟ يافتههای پژوهشهای قبلی که شرح آن گذشت ،پیشبینی
میکنند که ارتباط قوی بین توجه انتخابی و ظرفیت حافظهکاری وجود دارد که موجب
همبستگی بین ظرفیت حافظهکاری فرد و توانايیهايش در به کار بردن کنترل نزولی هنگام
رمزگشايی اطالعات جديد میشود .از طرف ديگر ،اختالل بیش فعالی و کمبود توجه
( )ADHDيک سندرم است که بیش فعالی حرکتی ،تکانشگری ،حواسپرتی و اختالل در
توجه و حافظه کاری را در بر میگیرد (بارکلی .)6442 ،براون ( )6447چنین مطرح میکند که
براساس فرضیه انحراف توجه (انزورث ،رديک ،لیکی و يانگ ،)4066 ،3بازتولید زمانی افراد
با ظرفیت حافظهکاری پايین بايد کوتاهتر از بازتولید افراد با ظرفیت حافظهکاری باال باشد .اما
انحراف توجه يا توزيع توجه همیشه موجب برآورد کوتاه زمان نمیشود (عدم تفاوت در دقت
1- Broadway & Engle
2- Block, Zakay, & Hancock
3- Unsworth, Redick, Lakey, & Young
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بازتولید زمان) ،گاهی آن را بسیار متغیر میسازد (باال بودن ضريب تغییرات) .بنابراين ،فرضیه
انحراف توجه ضعیف پیشبینی میکند که بازتولید افراد با حافظهکاری پايین در مقايسه با افراد
با ظرفیت حافظهکاری باال بسیار متغیر است؛ اين همان يافتهای است که در پژوهش حاضر
مالحظه گرديد.
يافته جالب پژوهش حاضر اين بود که بین ضريب تغییرات بازتولید زمان برای فواصل
کوتاه مدت در کودکان دارای  ADHDبا کودکان عادی تفاوت وجود نداشت ولی ضريب
تغییرپذيری برای فاصله زمانی بلندمدت در کودکان  ADHDباال بود .بر اساس کنترل شناختی
زمان( 6لويس و میال ،)4001 ،4اطالعات زمانی زير يک ثانیه بهطور اتوماتیک و با فرايندهای
سطح پايینتر مغز پردازش می شوند اما اطالعات زمانی باالی يک ثانیه با سطوح باالتر مغز و
فرآيندهای شناختی پردازش میشوند .بنابراين ،فرضیه کنترل شناختی زمان پیشبینی میکند که
ظرفیت حافظه کاری تنها در بازتولید طول زمانهای فراتر از يک ثانیه تاثیر دارد .تاپالک و تانناک
( )4002بررسی ادراک زمان در کودکان مبتال به  ADHDبا و بدون هم ابتاليی به دشواریهای
خواندن به اين نتیجه دست يافتند که کاستیهای کودکان مبتال به  ADHDدر تکالیف افتراق
زمان و باز تولید زمان ممکن است تأثیرات آبشاری بر سازمانبندی رفتاری کودک داشته باشد.
مزيت اصلی تحقیق تاپالک و همکارانش همانند تحقیق حاضر ،در نظر گرفتن فواصل کوتاه
(هزارم ثانیه) و فواصل طوالنی (باالی ثانیه) و تفکیک آنها در اندازهگیریها بود .يافتههای آنان
پیشنهاد میکند که جنبه هايی از ادراک زمان با حافظهکاری و حافظه کوتاه مدت در ارتباط
است.
براساس فرضیه کنترل شناختی زمان (لويس و میال ،)4001 ،اطالعات زمانی زير يک ثانیه
بهطور اتوماتیک و با فرآيندهای سطح پايینتر مغز پردازش شده و بیشتر با يک مکانیسم
زمانبندی درونی يا فرآيند مخچهای مرتبط است اما اطالعات زمانی باالی يک ثانیه با سطوح
باالتر مغز و فرآيندهای شناختی (مانند فرآيندهای حافظهکاری) پردازش میشوند .بنابراين،
فرضیه کنترلشناختی زمان پیشبینی میکند که ظرفیت حافظهکاری تنها در بازتولید طول
زمانهای فراتر از يک ثانیه تأثیر دارد .بنابراين ،باال بودن ضريب تغییرپذيری برای فاصله زمانی
1- cognitively controlled timing
2- Lewis & Miall
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بلندمدت (و نه کوتاه مدت) در کودکان  ADHDبا محتمل دانستن وجود نقص در
ج

حافظهکاری اين کودکان با فرضیه کنترل شناختی زمان قابل توجیه است.
محدوديتهای پژوهش شامل عدم کنترل همبودی (بهويژه اضطراب) در گروه کودکان
دارای  ADHDاز جمله محدوديتهای پژوهش بود .در اين پژوهش صرفاً از محرک ديداری
استفاده شده و محرک شنیداری مورد استفاده قرار نگرفت .عدم ارزيابی حافظهکاری کودکان
در هر دو گروه بهويژه گروه کودکان  ADHDازجمله محدوديتهای پژوهش بود .عدم
گروهبندی کودکان دارای  ADHDبر اساس زيرگروههای کمبود توجه ،بیش فعال و تکانشگر.
در انتها پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی از محرک شنیداری نیز در کنار محرک ديداری
استفاده شود و همچنین پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی حافظه کاری کودکان به ويژه
گروه مبتال به  ADHDنیز مورد ارزيابی قرار گیرد.
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