اثر تغییر محرک حسی بر ادراک زمان کودکان با و بدون اختالل بیشفعالی/نارسایی توجه
در دیرشهای زمانی مختلف
احمد علی پور  ،1مهتا خزیمه  ، 2محدثه کاکوجویباری
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مقاله پژوهشی
چكيده

زمینه و هدف :با توجه به شیوع اختالل بیشفعالی/نارسایی  ،هدف مطالعۀ حاضرآزمودن اثر تغییر حسیی در ارائیهی محیر بیر ادرا
زمان ،در کودکان مبتال و غیرمبتال به بیشفعالی/نارسایی توجه ،با استفاده از تکالیف بازتولید زمان در دیرشهای زمانی مختلف است.

مواد و روشها 51 :کود مبتال به نقص توجه/بیشفعالی از مراجعان یک مطب روانپزشکی اطفال در مشهد و  51کود غیرمبتال از
دو مدرسه در مشهد ،با توجه به نتایج مقیاس کانرز فرم والدینی و مقیاس درجهبندی بیشفعالی/نارسایی توجه ،انتخاب شدند و تکیالیف
بازتولید زمان را در سه تغییر حسی ارائهی محر (ارائهی دیداری ،ارائهی شنیداری و ارائهی دوگانۀ دیداری-شنیداری) و در  6دیرش
زمانی ( 66،،،،5،،5،،6و  ،،ثانیه) کامل کردند.

بیشفعال از گروه عادی بهطور معنیداری بزرگتر نبود.
نتیجهگیری :افراد مبتال به بیشفعالی در بازتولید فواصل زمانی ،از آزمودنیهای غیرمبتال کمدقتترهستند و با دیرش زمانی بیشتر،
اختالف آنها نیز بیشتر میشود .همچنین عملکرد بهطور معنیداری تحت تأثیر تغییر حسی ارائهی محر قرار نگرفت و تفاوت بین دو
گروه نیز در تغییر حسی معنیدار نبود.
واژههای كلیدی :بیشفعالی/نارسایی توجه ،ادرا

زمان ،تغییر حسی ارائهی محر  ،دیرش زمانی ،تکالیف بازتولید زمان

ارجاع :علی پور احمد ،خزیمه مهتا ،کاکوجویباری محدثه .اثر تغییر محرک حسی بر ادراک زمان كودكان با و بدون اختالل بیشفعالی/نارساایی
توجه در دیرشهای زمانی مختلف .مجله تحقیقات علوم رفتاری 561،؛ 1،-66 :)5(56
دریافت مقاله5616/4،/65 :
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پذیرش مقاله561،/4،/،، :

گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران (نویسنده مسؤول)
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یافتهها :نتایج نشان داد که اثرات اصلی گروه و دیرش زمانی تکلیف (کاهش دقت عملکرد با افزایش طول مدت تکلیف) معنیدار
است ،اما دقت عملکرد در ارایههای حسی مختلف تفاوت معنیداری با هم نداشت .بهعالوه تعامل بین گروه ودیرش زمانی تکلیف
(یعنی افزایش اختالف عملکرد بین دو گروه با افزایش دیرش زمانی تکلیف) تأیید شد ،اما اثر تغییر حسی ارائهی محر در گروه

Email: alipor@pnu.ac.ir
 .،کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

( ADHDیا
اختالل
،)Attention-Deficit Hyperactivity Disorder
الگوی کاهش توجه پایدار و  /یا بيشفعالي و رفتارهای
تکانشي است .در حال حاضر تشخيص  ADHDطبق

25

قابل مشاهدۀ اختالل یعني بيتوجهي ،بيشفعالي و
کمتوجهي/بيشفعالي (نوع مرکب) است .برای مطرح کردن
این تشخيص باید برخي عالیم پيش از  7سالگي ظاهر شوند،
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مقدمه
بيشفعالي/نارسایي توجه

( DSM- IV-TRیا Diagnosis and Statistical
 )Manual of Mental Disorderشامل سه زیرطبقه

احمد عليپور و همکاران
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هرچند در بسياری از کودکان ADHD ،در سن باالی 7
سالگي تشخيص داده ميشود .برای تأیيد تشخيص ،تخریب
ناشي از بيتوجهي و/یا بيشفعالي /تکانشگری باید دستکم
در دو زمينه و موقعيت قابل مشاهده بوده و در کارکرد
اجتماعي ،تحصيلي یا فعاليتهای خارج درسي متناسب با رشد
کودک ،تداخل کند .ميزان بروز حدود  3تا  7درصد کودکان
مدارس ابتدایي ،در سنين پيش از بلوغ است ADHD .در
پسرها به نسبت  2بر  1تا  9بر  1از دخترها شایعتر است.
مشخص شده که عالیم تقریباً در  05درصد موارد تا نوجواني
یا بزرگسالي ادامه ميیابد و در  05درصد مابقي ،عالیم در
زمان بلوغ یا اوایل بزرگسالي فروکش ميکنند (.)1
مطالعات شناختي  ،ADHDادراک زمان ( Time
 )perceptionرا که به ادراک طول فواصل زماني ،اطالق
ميشود به عنوان نارسایي شناختي بالقوۀ مهمي در ADHD
معرفي کردهاند ( .)2یافتههای اخير نشان ميدهند که کودکان
و نوجوانان مبتال به اختالل بيشفعالي/نارسایي توجه ،نسبت
به گروه کنترل ،حجم مخچۀ کمتری دارند .شواهدی همگرا
در علوم شناختي نشان ميدهند که که مخچه ممکن است در
ادراک زمان دخيل باشد .نقص ادراک زمان در کودکان
اختالل بيشفعالي/نارسایي توجه از طریق کاربرد تکاليف توليد
زمان ( ، )Time production taskبازتوليد زمان ( Time
 )reproduction taskو افتراق زمان (Duration
 )discrimination taskتأیيد شده است ( .)3-8این
مطالعات نشان ميدهند که کودکان دچار اختالل
بيشفعالي/نارسایي توجه نسبت به گروه شاهد مشکالت
بيشتری در تميز فواصل زماني و تکاليف بازتوليدی زمان دارند
و به ميزان کمتری نيز در تکاليف برآورد زمان ( Time
 )estimationمشکل دارند .در تکاليف برآورد زمان ،گرایش
به بيشبرآورد مدتهای کوتاه و کمبرآورد مدتهای طوالني
وجود دارد .با اینحال نتایج وابسته به روشهای بهکار رفته
(برآورد ،تميز ،توليد و بازتوليد) و شرایط (مراحل) و نوع نمونه
(باليني یا نمونۀ از مدرسه) هستند .مطالعات گذشته پيرامون
ادراک زمان کودکان  ADHDمتناقض هستند ،با اینحال
تفاوت در مالکهای تشخيصي اختالل  ،ADHDحجم

کوچک نمونه ،تفاوت در سن آزمودنيها و تفاوت روشهای
اندازهگيری ادراک زمان ،این نتایج را مبهم ميسازند.
روشهای اندازهگيری ادراک زمان ،عبارت هستند از :برآورد
زمان ،توليد زمان ،بازتوليد زمان و افتراق زمان .برآورد زمان به
توانایي فرد در تخمين کالمي زمان عرضه شدۀ یک محرک
اشاره دارد .در توليد زمان ،طول مدت یک فاصلۀ زماني به
طور کالمي به فرد گفته ميشود و از وی خواسته ميشود که
آن فاصلۀ زماني را با نوعي عمل رفتاری ،مانند روشن
نگهداشتن یک المپ به همان مدت اعالم شده ،توليد کند.
این آزمون در ميان آزمونهای ادراک زمان سادهترین نوع
است .در آزمون بازتوليد زمان که دشوارترین آزمون ادراک
زمان به شمار ميآید ،محرکي در یک فاصلۀ زماني به فرد
عرضه ميشود ،اما طول مدت آن به صورت کالمي گفته
نميشود .سپس فرد باید همان فاصلۀ زماني را با روش
رفتاری بازتوليد نماید .در آزمون افتراق زمان ،دو محرک
حسي به طور متوالي و هر یک به مدت معيني به فرد عرضه
ميشوند و او باید تشخيص بدهد کدام یک از محرکها ،در
مدت زمان بيشتر یا کمتری به وی عرضه شده است.
اختالل ادراک زمان را با توجه به نظریۀ یکپارچهسازی
برکلي ( )9( )Barkley’s unifying theoryميتوان
تشریح کرد .بر اساس مفهوم اساسي این نظریه ،بازداری
رفتاری ( )Behavioral inhibitionضعيف منجر به
نارسایي ثانویه در چهار حوزۀ کارکرد اجرایي شامل )1 :حافظۀ
کاری ( )2( )Working memoryخودتنظيمي عاطفه/
Self-regulation
(
انگيختگي
انگيزش/
 )3( )affect/motivation/arousalدرونيسازی کالم
( )4( )Internalization of speechبازسازی
( )Reconstrationیا کسب الگوهای رفتاری جدید ،ميشود.
از نظر  Barkleyو همکاران ( )9ماهيت کارکردهای مذکور
را زمان تشکيل ميدهد .از این رو زمان یا احساس فرد از
آینده ،نقش بسيار مهمي در رفتار فرد دارد .رفتارهای
هدفمند ،در کنار کارکردهای اجرایي متناسب با زمان ،امکان
خودگرداني را فراهم ميکنند .طبق نظریه )9( Barkley
نارسایي حافظۀ کاری ،مانع از رشد مناسب حس زمان در



تغییر محرک حسی بر ادراک زمان كودكان

با و بدون اختالل بیشفعالی
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مواد و روشها
 10کودک مبتال به  ADHDو  10کودک غيرمبتال در گروه
کنترل با ميانگين سني  11/42و انحراف استاندارد،1/98
تکاليف بازتوليد دیرشهای زماني  33،24،18،12،3و  48ثانيه
را در یک توالي تصادفي و همراه با تغيير حسي ارائهی محرک
هدف ،کامل کردند .دامنه سني آزمودنيها از  8تا  10سال
گسترده شده است.
از ميان شرکتکنندهها 73/33 ،درصد پسر و  23/37درصد
دختر هستند.
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کودکان  ADHDميشود .این کودکان بيشتر تحت تأثير
نتایج فوری قرار ميگيرند نه نتایجي که در فاصلۀ زماني
بيشتر رخ ميدهد و نوعي نزدیکبيني زماني نشان ميدهند.
نتيجۀ چنين وضعيتي نارسایي پيشبيني (حافظۀ کاری)،
بازنگری و آماده شدن است که زندگي فرد را دچار بيساماني
ميکند ومنجر به از دست دادن لحظههای مناسب و غفلت از
فرصتهای موجود ميشود.
بهنظر ميرسد عالوه بر دیرش زماني ()Time duration
(طول مدت تکليف) ارایه شده ،تغيير حسي ارایه نيز در تعيين
مدت پاسخهای آزمودنيها مؤثر باشد که به آن اثر تغيير
حسي ( )Modality effectميگویند ( .)8در این مطالعه
سه نوع تغيير حسي در ارائهی محرک در نظر گرفته شده
است :ارائهی دیداری ،ارائهی شنيداری و ارائهی دو گانۀ
دیداری– شنيداری .از دیدگاه شناختي بسته به روش و حالت
ارائهی محرک ،ممکن است تفاوتهایي در نحوۀ ادراک
فواصل زماني ،بهوجود آید و از دیدگاه باليني حالت حسي ارایه
محرک ميتواند نارسایيهای شناختي در بيشفعالي را از سایر
اختالالت مانند اختالالت خواندن جدا کند .مطالعهای که
توسط  westو همکاران ( )7انجام شده است ،از معدود
مطالعاتي است که تکاليف دیداری و شنيداری را به صورت
مجزا مورد بررسي قرار داشته است و یافتههای آن با گزارۀ
مذکور توافق دارد .در این تحقيق اشتباهات بيشتری در
تکاليف دیداری توسط گروه  ADHDنسبت به گروه کنترل
دیده شد و هيچ تفاوت معنيداری بين گروهها و تغيير حسي
شنيداری یافت نشد .با این حال در مطالعۀ فوق ،کوششي
برای بررسي اثر ارایه ی دوگانه ،که ترکيبي از محرکهای
دیداری و شنيداری است ،روی عملکرد تکاليف انجام نشده
است .هدف مطالعۀ حاضر ،آزمودن کودکان مبتال و غيرمبتال
به  ،ADHDدر تکاليف بازتوليد زمان شامل تنوع در دیرش
زماني و تغييرات حسي ميباشد .شواهد پژوهشي در این زمينه
دارای ابهام ميباشند و مطالعۀ حاضر ميتواند ،افزودهای به
دانش در حال رشد در مورد ادراک زمان در  ADHDباشد.
به خصوص اینکه در مورد تأثير ارائهی دوگانۀ محرک ،در
بازتوليد زمان در  ADHDبهندرت کار شده است.

پژوهش حاضر ،توسط شش فرضيه هدایت شده است.
فرضیۀ اول :براساس برخي مطالعات (، )3 ،7-9
شرکتکنندگان مبتال به  ،ADHDنسبت به شرکتکنندگان
غيرمبتال ،در تکاليف بازتوليد زمان ،کمدقتتر عمل ميکنند.
فرضیۀ دوم ،)15( :تغيير حسي ارائهیمحرک ،عملکرد را در
بازتوليد زمان تحتتأثير قرار ميدهد ،بهخصوص از
شرکتکنندگان انتظار ميرود که بيشترین دقت را در
ارائهیدوگانه ،سپس در ارائهیشنيداری و در آخر در ارایه
دیداری ،داشته باشند .فرضیۀ سوم )11( :با افزایش دیرش
زماني ،ميزان اختالف در پاسخهای بازتوليد زمان ،بهطور
معنيداری افزایش پيدا ميکند .فرضیۀ چهارم :بر مبنای
( ،)،12تعامل معنيداری بين گروه وتغيير حسي ،پيشبيني
ميشود .انتظار ميرود که نقایص مستند حافظۀ دیداری–
فضایي در  ،ADHDمنجر به اختالف دیداری– شنيداری
بهطور معنيدار بزرگتری (که به معنای تفاوت دقت بين
تکاليف دیداری و شنيداری است) نسبت به گروه کنترل شود.
فرضیۀ پنجم :بر اساس یافتهها ( ، )12-13اثر دیرش زماني
منعقد در فرضيۀ  3برای شرکتکنندگان مبتال به ،ADHD
نسبت به گروه کنترل اندازۀ بزرگتری خواهد داشت .فرضیۀ
ششم :براساس مطالعات ( ،)12،15،14اثر دیرش منعقد در
فرضيۀ  3در تکاليف دیداری نسبت به ارائهی دو گانه یا
ارائهی شنيداری ،اندازۀ بزرگتری خواهد داشت و این تعامل در
گروه  ،ADHDنسبت به گروه کنترل بيشتر خواهد بود.
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آزمودنيهای مبتال به  ،ADHDاز مراجعين یک مطب
روانپزشکي در مشهد که توسط روان پزشک اطفال و بر
اساس معيارهای )1( DSMIV-TRتشخيص دریافت
داشتهاند ،انتخاب شدند و برای حصول اطمينان از تشخيص،
والدین آنها پرسشنامۀ مقياس سنجش کانرز فرم
والدیني  Conner,s parent rating scaleو پرسشنامۀ
مقياس سنجش بيشفعالي  ADHD-RSرا تکميل کردند.
کودکان گروه کنترل ،بهطور عمده از دو مدرسۀ ابتدایي در
شهر مشهد انتخاب شدند و والدین آنها نيز این دو
پرسشنامه را برای حصول اطمينان از عدم ابتال ،تکميل
کردند .به منظور اطمينان از این که تفاوت مشاهده شده در
بازتوليد زمان به علت کمتوانيهای ذهني نيست ،بنا بر سن
آزمودني از آزمون ماتریسهای رنگي ریون یا آزمون
ماتریسهای پيشروندۀ پيشرفتۀ ریون استفاده شد.
آزمودنيهای مبتال به  ADHDدر اتاق انتظار مطب
روانپزشکي و کودکان غير مبتال در دفتر مدرسه یا منزل
پژوهشگر و همگي توسط یک لپتاپ ،مورد آزمون قرار
گرفتند .دستورالعمل شفاهي قبل از شروع تکليف به
شرکتکنندگان داده شد .قبل از آزمایش بهمنظور آشنایي با
ابزار و روش آزمایش 2 ،تا  0آزمایش تمریني صورت گرفت.
برای به حداقل رساندن اثر روش و خستگي ،محرکهای
دیرشهای زماني بهصورت تصادفي به شرکتکنندگان ارائه
شد .برای تکليف بازتوليد زمان ،بسته به نوع ارائهی حسي
محرک ،برای هر یک از دیرشهای زماني فایلي در لپ تاپ
روشن شد .مطابق با نظر بارکلي و همکاران ( )9نتيجه هر
شرکتکننده به عنوان نمرات اختالف مطلق ،تفاوت بين
دیرش زماني واقعي محرک وزمان ثبت شدۀ باز توليد زمان–
صرفنظر از بيش برآورد و کم برآورد آن-برای هر آزمایش
ثبت شد.
ابزار پژوهش :محرک دیداری بهوسيلۀ یک المپ نور که
با گرافيک مورد استفادۀ  West ،)9( Barkleyو همکاران
( ،)7قابل مقایسه است ،ارائه شد .برای ارائهی محرک
شنيداری ،مطابق با &  ،Humphrey plummerیک
موج شنيداری از بارش باران مورد استفاده قرار گرفت .برای

محرک ترکيبي ،صدای بارش باران بهعالوۀ یک تصویر از
باران تند به نمایش درآمد .با توجه به اینکه افراد مبتال به
 ADHDمشکالتي در بازداری پاسخهای حرکتي دارند (،)14
طرح بازتوليد زماني ،تا حد امکان ،ساده طراحي شد .کليد
فاصله ،با توجه به اندازهاش ،بهعنوان کليد پاسخ انتخاب شد،
همچنين به جای اینکه از کودک خواسته شود یکبار کليد را
به نشانۀ آغاز و بار دیگر به نشانۀ پایان فشار دهد ،کليد را
فشار دهد و نگه دارد .این روش کمک ميکند که کودک با
اجرای یک پاسخ حرکتي ،با دقت بيشتری بازتوليد زمان را
انجام دهد.
برای سنجش بيشفعالي ،آزمون تجدید نظر یافتۀ سنجش
والدین  )10( Connersکه یکي از ابزارهای رایج سنجش
رفتار کودکان بر اساس نظام طبقه بندی ابعادی است ،مورد
استفاده قرار گرفت .این آزمون دارای  48گویه است که توسط
والدین کودک تکميل ميگردد .اعتبار این پرسشنامه در
ایران ،توسط موسسۀ علوم شناختي  5/80گزارش شده است.
در این پژوهش همچنين از مقياس سنجش بيشفعالي/نقص
توجه که توسط دوپاول و همکاران ،در سال  ،1998بهطور
خاص برای ارزیابي شدت نشانههای  ADHDساخته شده و
توسط والدین و معلمان تکميل ميگردد ،استفاده شد .اعتبار و
روایي این پرسشنامه در ایران از ميزان باالیي برخوردار است
( .)13این مقياس شامل  18ماده است که بر اساس یک
مقياس دو گزینهای (بلي-خير) درجهبندی ميشود .برای
اطمينان از اینکه عملکرد آزمودنيها در تکليف بازتوليد زمان
به اختالالت هوشي مربوط نيست ،از ماتریسهای پيشروندۀ
ریون برای سنجش هوش استفاده شد .ماتریسهای پيشروندۀ
ریون از جمله آزمونهای غيرکالمي هوش برای اندازهگيری
عامل هوش عمومي است .نسخۀ رنگي آن از  33ماتریس یا
طرح برای کودکان  0تا  11ساله و بزرگساالن عقبماندۀ
ذهني و نسخۀ استاندارد از  35ماتریس یا طرح برای کودکان
و نوجوانان  9تا  18ساله تشکيل شده است ( .)17ضرایب
روایي این آزمون درگروههای سني مختلف حدوداً بين  5/75و
 5/95بهدست آمده است .در این تحقيق از ماتریسهای رنگي
ریون برای آزمودنيهای  7-9ساله و از ماتریسهای
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پيشروندۀ استاندارد برای آزمودنيهای  9-12استفاده شده
است (.)17
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یافتهها
کليه دادهها با نسخه  18نرم افزار  SPSSتحليل شدهاند که
در جدول 1نتایج آزمون تحليل واریانس با اندازهگيری مکرر
برای مقایسۀ اختالف مطلق ميان دیرش زماني واقعي محرک
و زمان ثبت شدۀ بازتوليد زمان توسط آزمودنيها ،در
زمانهای مختلف ،به تفکيک نوع تکليف ،در دو گروه ارائه
شده است .الزم به ذکر است در مقادیر درونآزمودني به علت
معنيداری آزمون کرویت  )P>5/50( Muchelyبهمنظور
اصالح بهوسيلۀ اپسيلون ،مقادیر مربوط به اپسيلون کران
پایين گزارش شده است .همانگونه که در جدول نشان داده
شده است در هر سه نوع تکليف دیداری ،شنيداری و دیداری-
شنيداری ميان عملکرد دو گروه تفاوت معنيداری وجود دارد
( .)P>5/50بدین معني که آزمودنيهای دارای  ADHDبه
طور معنيداری نسبت به آزمودنيهای عادی عملکرد
ضعيفتری در باز توليد زمان دارند (جدول  .)1مقادیر مجذور
اتای سهمي نيز حاکي از اندازۀ باالی تأثير گروه است
( .)ɳ2<5/14همچنين تعامل ميان دیرش زماني تکليف و
گروه نيز معنيدار است ( .)P>5/50بدین معني که افزایش
دیرش زماني تکليف در هر یک از تکاليف دیداری ،شنيداری و
دیداری -شنيداری ،عملکرد آزمودنيهای گروه  ADHDرا
بيشتر از گروه کنترل تحتتأثير قرار ميدهد .مقایسۀ ميانگين
اختالف مطلق ميان دیرش زماني واقعي محرک و زمان ثبت
شده توسط آزمودنيها ،در زمانهای  3و  48ثانيه نيز نشان
ميدهد که در گروه  ADHDافزایش دیرش زماني تکليف،
اختالف مطلق ميان زمان ثبت شده توسط آزمودنيها را در
تکاليف دیداری ،شنيداری و دیداری -شنيداری ،بهترتيب
 12/19 ،12/4و  13/03ثانيه تغيير داده است در حالي که این
تغيير در گروه کنترل بهترتيب  2/30 ،2/93و  2/83ثانيه
است .مقادیر مجذور اتای سهمي نيز بيانگر اندازه اثر مناسبي
است ( .)ɳ2<5/14این یافتهها در نمودارهای  2 ،1و  3نيز
نمایش داده شده است.

در جدول  2نتایج آزمون تحليل واریانس با اندازهگيری مکرر
جهت مقایسۀ عملکرد آزمودنيها (اختالف مطلق ميان دیرش
زماني واقعي محرک و زمان ثبت شدۀ بازتوليد زمان توسط
آزمودنيها) در تکاليف دیداری ،شنيداری و دیداری -شنيداری
ارائه شده است .همانگونه که مشاهده ميشود در هيچ یک از
زمانها ،تغيير حسي عملکرد آزمودنيها را بهطور معنيداری
تحت تأثير قرار نميدهد (.)P<5/50
در جدول  3نتایج آزمون تحليل واریانس با اندازهگيری مکرر
جهت مقایسۀ عملکرد آزمودنيها در زمانهای مختلف مربوط
به هر تکليف ارائه شده است .الزم به ذکر است ،بهعلت
معنيداری آزمون کرویت موچلي ( ،)P>5/50برای اصالح به
وسيلۀ اپسيلن ،اپسيلن کران پایين گزارش شده است.
همانگونه که در جدول نيز مشاهده ميشود نتایج بيانگر آن
است که در هر سه نوع تکليف ،افزایش دیرش زماني عملکرد
آزمودنيها را بهطور معنيداری تحت تأثير قرار ميدهد
()P>5/50؛ بهنحوی که با افزایش زمان تکليف ،اختالف
مطلق ميان دیرش زماني واقعي محرک و زمان ثبت شده
توسط آزمودنيها نيز افزایش ميیابد.
در جدول  4نتایج آزمون تحليل واریانس با اندازهگيری مکرر
جهت مقایسۀ عملکرد دو گروه در تکاليف دیداری ،شنيداری و
دیداری-شنيداری ارائه شده است .الزم به ذکر است در
صورت معنيداری آزمون کرویت موچلي ( )P>5/50برای
مقادیر درونآزمودني ،اپسيلن کران پایين گزارش شده است.
همانگونه که مشاهده ميشود نتایج بيانگر عدم معنيداری
تعامل ميان تغيير حسي و گروه است ( .)P<5/50بدینمعني
که ميان اختالف دقت بين تکاليف دیداری ،شنيداری و
دیداری -شنيداری در دو گروه تفاوت معنيداری وجود ندارد.
البته با توجه به مقادیر منعکس شده در جدول  3ميانگين
اختالف دقت ميان تکاليف دیداری ،شنيداری و دیداری-
شنيداری در آزمودنيهای مبتال به بيشفعالي از آزمودنيهای
فاقد بيشفعالي بيشتر است ولي این تفاوت به لحاظ آماری
معنيدار نيست.
در جدول  0نتایج آزمون تحليل واریانس با اندازهگيری مکرر
جهت بررسي تعامل اثر طول مدت تکليف ،تغيير حسي و گروه

احمد عليپور و همکاران

ارائه شده است .همانگونه که در جدول نيز مشاهده ميشود.
نتایج حاکي از آن است که تعامل دیرش زماني تکليف و تغيير
حسي و تعامل دیرش زماني تکليف ،تغيير حسي و گروه
معنيدار نيست ( .)P<5/50بدینمعني که اثر طول مدت در
تکاليف دیداری ،دوگانه و شنيداری تفاوت معنيداری با هم

ندارند و تفاوت این تعامل در گروه  ADHDو فاقد
 ADHDنيز معنيدار نيست.

جدول  .3آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر جهت مقایسه اختالف مطلق باز تولید زمان در دو گروه
P
F
MS
df2 df1
SS
منبع
نوع تکلیف
دیداری

درونآزمودنی

دیرش زمانی

*

11،/51،

5

،،

11،/51،

،/054

4/446

2

ɳ

4/،60

گروه
شنیداری

بینآزمودنی

گروه

درونآزمودنی

دیرش زمانی

،16/4،6
*

1،1/114

5
5

،،
،،

،16/4،6
1،1/114

،،/11،
،/،14

4/4445
4/44،

4/،،0
4/،،،

گروه
دیداری -شنیداری

بینآزمودنی

گروه

درونآزمودنی

دیرش زمانی

،51/،01
*

5406/51،

5
5

،،
،،

،51/،01
5406/51،

6،/،،،
5،/65،

4/4445
4/445

4/10،
4/66،

گروه
گروه

بینآزمودنی

5616/166

5

،،

5616/166

،1/065

4/4445

4/151
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نمودار  :3مقایسه عملکرد دو گروه در تکلیف دیداری باز تولید زمان
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نمودار  .5مقایسه عملکرد دو گروه در تکلیف شنیداری باز تولید زمان

جدول  .5آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر جهت مقایسه عملکرد آزمودنیها در تکالیف مختلف
ɳ2
P
F
MS df2 df1
SS
SD
M
زمان تکلیف
6

5،

25

شنیداری

5/،6

5/،،

دیداری -شنیداری

4/10

4/1،

دیداری

5/،6

5/4،

شنیداری

5/15

،/06

دیداری -شنیداری

5/5،

5/،1

دیداری

5/11

5/،5

دیداری -شنیداری

،/،6

،/01

55/45،

56/،،5

5

5

،1

،1

55/45،

56/،،5

،/،10

6/641

4/5،4

4/460

4/406

4/555
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5،

دیداری

5/،،

5/،4

،/405

5

،1

،/405

5/،45

4/،،6

4/4،6
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ادامه جدول ،
،،

66

،،

دیداری

،/66

6/14

شنیداری

6/54

6/5،

دیداری -شنیداری

6/6،

6/0،

دیداری

1/،1

6/1،

شنیداری

،/5،

1/16

دیداری -شنیداری

1/16

6/06

دیداری

1/4،

1/6،

شنیداری

،/6،

،/،،

دیداری -شنیداری

54/60

55/1،

،4/،11

،6/61،

60/161

5

5

5

،1

،1

،1

،4/،11

،6/61،

60/161

6/44

5/،1،

5/04،

4/41،

4/501

4/،4،

4/41،

4/465

4/416

جدول  .1آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر جهت مقایسه عملکرد آزمودنیها در زمانهای مختلف
ɳ2
P
F
MS df2 df1
SS
SD
زمان M
تکلیف
دیداری

دیداری -شنیداری

5،

5/11

5/،5

،،

،/66

6/14

66

1/،1

6/1،

،،

1/4،

1/6،

6

5/،6

5/،،

5،

5/15

،/06

5،

5/66

5/،6

،،

6/41

6/5،

66

،/5،

1/16

،،

1/6،

،/،،

6

4/1،

4/11

5،

5/5،

5/،1

5،

،/،6

،/01

،،

6/6،

6/0،

66

1/16

6/06

،،

54/50

55/1،
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5560/،،5

،40،/54،

5

5

،1

،1

5560/،،5

،40،/54،

56/،4،

5،/14،

4/445

4/4445

4/656

4/611

23

] [ DOR: 20.1001.1.17352029.1394.13.1.6.1

5،

5/،6

5/4،
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شنیداری

6

5/،،

5/،4

56،0/،،6

5

،1

56،0/،،6

51/164

4/4445

4/611
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جدول .1آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر جهت مقایسه اختالف دقت میان تکالیف دیداری ،شنیداری و دیداری -شنیداری
زمان
6
5،
5،
،،
66
،،

SS

منبع
*

درونآزمودنی

تغییر حسی گروه

بینآزمودنی

گروه

درونآزمودنی

تغییر حسی گروه

بینآزمودنی

گروه

درونآزمودنی

تغییر حسی گروه

بینآزمودنی

گروه

درونآزمودنی

تغییر حسی گروه

بینآزمودنی

گروه

درونآزمودنی

تغییر حسی گروه

بینآزمودنی

گروه

*

*

*

*

*

در دو گروه
df2 df1

MS

F

P

2

ɳ

4/610

5

،،

4/610

4/،5،

4/1،6

4/451

،6/1،6

5

،،

،6/1،6

،،/،56

4/4445

4/،،1

1/6،6

5

،،

1/6،6

،/450

4/560

4/460

،1/،،0

5

،،

،1/،،0

5،/6،،

4/44،

4/646

5،/6،،

5

،،

5،/6،،

،/6،،

4/416

4/56،

551/5،6

5

،،

551/5،6

،،/106

4/4445

4/،60

،/515

5

،،

،/515

4/،10

4/114

4/455

،،5/،0،

5

،،

،،5/،0،

55/،6،

4/44،

4/،1،

،،/61،

5

،،

،،/61،

5/441

4/6،،

4/461

5644/664

5

،،

5644/664

،،/،،1

4/4445

4/،،1

درونآزمودنی

تغییر حسی گروه

16/0،1

5

،،

16/0،1

،/046

4/555

4/4،،

بینآزمودنی

گروه

6،6،/0،،

5

،،

6،6،/0،،

،1/466

4/4445

4/،0،

درونآزمودنی

بینآزمودنی

تغییر حسی

60/541

5

،،

60/541

5/161

4/،،6

4/41،

طول مدت تکلیف

،،،6/16،

5

،،

،،،6/16،
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف مقایسه و بررسي عملکرد کودکان مبتال
وغيرمبتال به بيشفعالي در آزمون ادراک زمان با تغيير حسي
ارائهی محرک ودر دیرشهای مختلف زماني انجام شد .در
هر سه نوع تکليف دیداری ،شنيداری و دیداری -شنيداری
ميان عملکرد دو گروه تفاوت معنيداری وجود دارد
( .)P>5/50بدین معني که آزمودنيهای دارای ADHD
بهطور معنيداری نسبت به آزمودنيهای عادی عملکرد
ضعيفتری در بازتوليد زمان دارند .مقادیر مجذور اتای سهمي

نيز حاکي از اندازۀ باالی تأثير گروه است ( .)ɳ2<5/14این
نتایج با نتایج مطالعات پيشين دراین زمينه برای مثال
))18,2همچنين اسميت و همکاران ( )25,19,3همسو و
منطبق است و در نتيجه ،فرضيۀ اول تحقيق تأیيد ميشود.
در این تحقيق ،در هيچ یک از زمانها تغيير حسي ،عملکرد
آزمودنيها را بهطور معنيداری تحت تأثير قرار نداده است
( .)P<5/50این نتيجه با مطالعۀ مشابه ( ،)8منطبق است.
درعين حال نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای &pulmer

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-12-06

جدول  .2آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر جهت بررسی تعامل طول مدت تکلیف ،تغییر حسی و گروه
ɳ2
P
F
MS df2 df1
SS
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 )0 ،14 ،25 ( Humphreyناهمسو ميباشد و فرصيۀ دوم
پژوهش حاضر تأیيد نشد.
نتایج بيانگر آن است که در هر سه نوع تکليف ،با افزایش
دیرش زماني ،عملکرد آزمودنيها ،بهطور معنيداری تحت
تأثير قرار ميگيرد ()P>5/50؛ بهنحوی که با افزایش دیرش
زماني ،اختالف مطلق ميان دیرش زماني واقعي محرک و
زمان ثبت شده توسط آزمودنيها نيز افزایش ميیابد .درنتيجه
فرضيۀ سوم پژوهش حاضر تأیيد شد .این نتيجه با نتایج سایر
مطالعات صورت گرفته در ادراک زمان ،مانند ()25,19,18,2
منطبق است.
در پژوهش حاضر ،نتایج حاکي از عدم معنيداری تعامل ميان
تغيير حسي و گروه است ( )P<5/50و فرضيۀ چهارم تحقيق
تأیيد نشد .بدین معني که اختالف دقت بين تکاليف دیداری،
شنيداری و دیداری -شنيداری در دو گروه تفاوت معنيداری
وجود ندارد .البته با توجه به مقادیر منعکس شده در جدول 3
ميانگين اختالف دقت ميان تکاليف دیداری ،شنيداری و
دیداری -شنيداری در آزمودنيهای مبتال به بيشفعالي از
آزمودنيهای فاقد بيشفعالي بيشتر است ولي این تفاوت به
لحاظ آماری معنيدار نيست .این یافته با مطالعۀ دیگر ()8
منطبق است ،اما با نتایج مطالعۀ دیگر( )25ناهمسو ميباشد.
بر اساس نتایج این تحقيق ،تعامل ميان دیرش زماني تکليف
و گروه نيز معنيدار است ( .)P>5/50بدین معني که افزایش
دیرش زماني در هر یک از تکاليف دیداری ،شنيداری و
دیداری -شنيداری عملکرد آزمودنيهای گروه  ADHDرا
بيشتر از گروه فاقد  ADHDتحتتأثير قرار داده است .بر این
اساس ،فرضيۀ پنجم پژوهش تأیيد ميشود .مقایسۀ ميانگين
اختالف مطلق ميان دیرش زماني واقعي محرک و زمان ثبت
شده توسط آزمودنيها (جدول  )3در زمانهای  48و  3ثانيه
نيز نشان مي دهد که در گروه  ADHDافزایش دیرش

زماني ،اختالف مطلق زمان ثبت شده توسط آزمودنيها را در
تکاليف دیداری ،شنيداری و دیداری -شنيداری به ترتيب
 12/12،19/4و  13/03ثانيه تغيير داده است در حالي که این
تغيير در گروه فاقد  ADHDبه ترتيب  2/30 ،2/93و 2/83
ثانيه است .مقادیر مجذور اتای سهمي نيز بيانگر اندازه اثر
مناسبي است ( .)ɳ2<5/14پاسخ تحقيق حاضر در این زمينه،
با برخي مطالعات ( )2 ،18-19 ،21و  Plummerو
 ،)25( Humphreyهمسو و منطبق بود.
نتایج این تحقيق ،حاکي از آن است که تعامل دیرش زماني و
تغيير حسي ،همچنين تعامل طول مدت تکليف ،تغيير حسي و
گروه معنيدار نيست ( )P<5/50و فرضيۀ ششم پژوهش رد
ميشود .بدین معني که اثر دیرش زماني در تکاليف دیداری،
شنيداری و دوگانۀ دیداری-شنيداری تفاوت معنيداری با هم
ندارند و تفاوت این تعامل در گروه  ADHDو فاقد
 ADHDنيز معنيدار نيست .البته تعاملي غيرمعنادار و
حاشيهای بين گروه ،تغيير حسي و دیرش زماني تکليف یافت
شد که این نتيجه با برخي مطالعات( ،)25همسو و منطبق
است.
نتایج به دست آمده از این تحقيق ميتوانند در طراحي و
تدوین برنامههای مداخالتي که به دنبال اصالح ادراک زمان
در کودکان با اختالل  ADHDهستند ،مفيد واقع شوند .با
این حال پژوهش حاضر محدودیتهایي چون حجم کم نمونه
و محدود بودن به منطقه جغرافيایي خاص را دارد و در این
تحقيق انواع زیر طبقات اختالل  ADHDمورد توجه قرار
نگرفته و همچنين سایر روشهای سنجش ادراک زمان مورد
توجه قرار نگرفته است که با تکرار این پژوهش مي توان این
محدودیتها را برطرف کرد.
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Time perception in children with and without ADHD: the effect of
Sensory modality in different durations
Ahmad Alipor 1, Mahta Khazimeh 2, Mohadeseh Kakojoibari 2
Original Article
Abstract
Aim and Background: The purpose of the current study is to examine the performance of children with
and without AD/HD in time reproduction tasks involving varying durations and modalities.
Methods and Materials: A group of 15 children with AD/HD from a pediatric psychiatric clinic and 15
normal children group from two schools in Mashhad were selected by using an ADHD rating scale and
Conners’ parents scale. They performed time reproduction tasks in three modalities (auditory, visual, and
combined auditory/visual condition) each during six durations (6, 12, 18, 24, 36, and 48 seconds).
Findings: As expected, the ADHD group performed weaker in the time duration tasks. However, for
varying modalities the performance of two groups weren’t meaningfully different. Furthermore, the
difference in performance between two groups prolonged as temporal duration increased.Nevertheless, we
observed no interaction between groups and modalities.
Conclusions: For longer time durations the ADHD group performs less accurate than the other group.
Still, the performance is not affected when the modality is changed.
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