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ییاجرايکارکردهاباآنارتباطوکیستیاوتکودکاندرزماندیبازتولنقص

مشکالت شناختی اختالالت طیف اوتیسم، بر ابعاد مختلف پردازش اطالعات و : دفه
در کودکان اوتیستیک و ارتباط آن گذارد. در این مطالعه، ادراك زمان ادراك زمان تأثیر می

شود.کاري) سنجیده و ارزیابی میيریزي و حافظهبا برخی کارکردهاي اجرایی (برنامه
کاري فضایی و آزمون ي: در این پژوهش، تکلیف بازتولید زمان، آزمون حافظهروش

اجرا کودك بهنجار14کودك مبتال به اوتیسم و 14ستون کمبریج، با کنترل سن، براي 
ي ریزي رابطهکاري و برنامهينتایج تحقیق حاضر بین بازتولید زمان، حافظه:هایافتهشد. 
مبتال به اوتیسم در مقایسه با گروه کنترل در هر سه تکلیف کودکانداري نشان داد.معنا

، همپراشبه عنوان متغیر ریزي کاري و برنامهيحافظهاز ورود پسنقص نشان دادند.
: نتایج نشان داد که گیرينتیجهبود. دار همچنان معناها ادراك زمان گروهدرآماريتفاوت 

ریزي، کاري و برنامهيحافظهحتی با کنترل اثر بر ادراك زمان،اوتیسم تأثیر اختالل 
تواند نقصکارکردهاي اجرایی کودکان اوتیستیک نمیدار است. بنابرین، اختالل در معنا
تبیین کند.ادراك زمان کودکان را در این 
.ادراك زمانکاري، بازتولید زمان، يریزي، حافظهاوتیسم، برنامه: هاواژهکلید

Time Reproduction Deficit in Autistic Children and Its Relationship to
Executive Functions

Introduction: Cognitive deficits in autism spectrum disorders (ASD) affect
different aspects of information processing and time perception. This study
examined the temporal processing and its relation with executive functions
(planning and working memory) in children with ASD as compared to a normal
group. Method: To this end, time reproduction task, spatial working memory
(SWM) and stocking of Cambridge (SOC) tasks were performed in 14 children
with ASD and 14 age-matched healthy control children. Results: Our results
demonstrated a significant correlation between time reproduction and working
memory and planning. Children with ASD showed deficit in all three tasks as
compared to the control group. Having working memory and planning
considered as covariant variables, group differences in time reproduction
continued to remain significant. Conclusion: Results showed that the impact of
autism disorder on time perception was significant even after controlling
working memory and planning. Therefore, time perception deficit in children
with ASD may not be explained by executive dysfunctions in such a disorder.

Keywords: Autism, Planning, Working memory, Time reproduction, Time
perception.
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مقدمه
رشـدي اسـت کـه ویژگـی آن     -اختالل عصبی"اوتیسمیک"

هـاي  وجود نقـایص کیفـی در تعـامالت اجتمـاعی و مهـارت     
اسـت  ارتباطی دو جانبه و نیز محدود شدن الگوهاي رفتـاري  

ي اصلی اوتیسم نارسـایی اجتمـاعی اسـت،    ). اگرچه نشانه1(
برخی پژوهشگران بر این باورند که اختالل مرکزي اوتیسـم،  

کارکردهـاي اجرایـی،  ).2نقص در کارکردهاي اجرایی است (
انـد، بـه توانـایی    پیشـانی وابسـته  به عملکـرد لـوب پـیش   که

در پـذیري دهـی مناسـب، انعطـاف   فراشناختی از جمله پاسـخ 
نظـر گـرفتن   بینی مقاصد آینـده، در اجراي دستورالعمل، پیش

گیـري و دهی، تصمیمي کاري، سازمانمراحل عملکرد حافظه
بنابراین، اختالل در کارکردهـاي  ؛ شودریزي اطالق میبرنامه

اجرایی، مشکالتی مانند رفتار اجتماعی نامناسـب، اخـتالل در   
هاي گیري و قضاوت و تفکر و انتقال برنامه و موقعیتتصمیم

).3آورد (وابسته به ابعاد مختلف حافظه به وجود می
کارکردهـاي  هـاي هدفمنـد عـالوه بـر     از سوي دیگر، فعالیت

پـارچگی زمـانی   مراتب عمل و یکنظارت سلسله بهاجرایی،
موجـب کـه استی تطابقي ندیفرا). ادراك زمان 4نیازمندند (

ـ یبشیپسهولت ـ روی ن ـ نودادهای ی وطراحـ ی دهـ سـازمان زی
در ي متعـدد شدن مناطق مغزریدرگ.شودیمندهیآي رفتارها

يهـا پردازشيریاز درگیناش،ادیبه احتمال ز،پردازش زمان
اسـت  يریـ گمیتوجه و تصم،يکارياز جمله حافظهیشناخت

ریزي به ترتیب به بـروز  کاري و برنامهينقص در حافظه).5(
ــته   ــاي گذش ــص در عملکرده ــص در   نق ــانی و نق ــر زم نگ

). برخـی  6شـود ( نگـر زمـانی منجـر مـی    عملکردهاي آینـده 
اخـتالالت  پژوهشگران نقص عملکرد زمانی را در گروهـی از  

کاري، نقـص  يخصوص حافظهکه در کارکردهاي اجرایی، به
، اسـکیزوفرنی، زوال عقـل و بیمـاران    ADHDدارند (ماننـد  

). ایـن  8، 7انـد ( پیشانی) گزارش کردهداراي آسیب لوب پیش
کـه ي کارکردهـاي اجرایـی در اوتیسـم،   مطالعات بـا نظریـه  

ازگاري توضیحی است براي برخـی از رفتارهـاي اوتیسـم، سـ    
).9دارد (

یکی از معدود مطالعات سـنجش پـردازش زمـان در اوتیسـم،     
ي جاناتان مارتی و همکـارانش اسـت کـه اخـتالل در     مطالعه

بازتولید زمان را در افراد مبتال به اوتیسم نشان داده است. این 
تـر از اسـتاندارد   افراد زمان کوتاه را بلندتر و زمان بلند را کوتاه

.بازتولید کردند
هـاي قضـاوت   ي مـدل توان بر پایـه این اختالل زمانی را می

بر نقش که2ي توجهو دروازه1زمانی مانند مدل ساعت درونی
هـاي حرکتـی،   مختلف مانند حافظه، هیجـان، مهـارت  عوامل
).10گیري و توجه تأکید دارند، تفسیر کرد (تصمیم

: در این مدل وجود یک منبـع درونـی   مدل ساعت درونی
شود. یک پردازشـگر زمـانی   اطالعات زمانی قطعی فرض می

ــته   ــم پیوس ــه ه ــطح ب ــه س ــامل س ــه و ش ــاعت، حافظ ي س
ساز تشکیل شده است از یک نبضساعتگیري است.تصمیم

کند. طبق نظر تریزمن و همکـارانش  هایی تولید میکه پالس
ناشـی از حـوادث   ساز متأثر از سطوح انگیختگیعملکرد نبض

). براي ثبت اطالعات ساعت، دو نوع 11کند (ر میبیرونی تغیی
ــه  ــود دارد: حافظ ــه وج ــهيحافظ ــاري و حافظ ــعک . 3ي مرج

ي کاري را شمارشگر پر کـرده و بـه عنـوان حافظـه    يحافظه
در کند.موقت براي اطالعات زمانی در تکلیف جاري عمل می

کننـده،  گیـري مقایسـه  گیـري، اسـاس تصـمیم   سطح تصمیم
کاري بـا مقـادیري اسـت    يیر جاري در حافظهي مقادمقایسه

ي مرجـع ذخیـره شـده    هاي پیشین در حافظـه که از آزمایش
).13، 12است (

: به نظر زاکاي و بالك اسـاس مـدل   ي توجهمدل دروازه
ي توجه، مدل تریـزمن اسـت کـه بـه آن یـک دروازه      دروازه

اضافه شده است. ایـن دروازه بـا اختصـاص توجـه بـه زمـان       
شود. اگـر توجـه بیشـتري اختصـاص یابـد، دروازه      کنترل می

ساز، ي نبضهاي تولیدشده به وسیلهشود و پالسبیشتر باز می
بنابراین وقتی زمان مهـم باشـد،  ؛ یابدگر انتقال میبه شمارش

دهد و زمـان دقیـق   ي عبور پالس بیشتري را میاجازهدروازه
یگـري  شود. در مقابل، توجه به عناصـر محیطـی د  برآورد می

ــر از زمــان، دروازه ــالس داده را بســته و اجــازهغی ــور پ ي عب
دقتـی پـردازش   شود؛ که این امر باعث ضعف برآورد و بینمی

).12شود (زمانی می
حال با توجه به مشترك بودن برخی نواحی مغـزيِ درگیـر در   

ماننـد لـوب پیشـانی) و    زمـان ( کارکردهاي اجرایـی و ادراك  
یـی اجراهمچنین تأکید بر نقش برخـی عوامـل کارکردهـاي    

گیـري) در ادراك زمـان، بـه    کـاري و تصـمیم  يمانند حافظه(
شود کـه  هاي ادراك زمان، این سؤال مطرح میي مدلوسیله

آیا اختالل کارکردهاي اجرایـی افـراد مبـتال بـه اوتیسـم بـر       
بنـابراین، در پـژوهش   ارد؟اختالل ادراك زمـان آنهـا تـأثیر د   

ریـزي و  کـاري و برنامـه  يي حافظـه حاضر عالوه بر مقایسه
همچنین ادراك زمان (بازتولید زمـان) درکودکـان مبـتال بـه     

کاري ياوتیسم با عملکرد باال و کودکان بهنجار، نقش حافظه
شود.یز بررسی میریزي در ادراك زمان نو برنامه

1. Internal Clock Model
2. Attentional Gate Model
3. Reference Memory
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روش
از میان مراجعان به مرکز درمانی ساراي تبریز، ابتدا کودکـانی  

هـاي  پزشکان یا متخصصان اطفال براسـاس مـالك  که روان
DSM-IV-TR1     تشخیص اوتیسـم گرفتـه بودنـد انتخـاب

شدند. سپس، از میان این گروه، کودکان مبتال به اوتیسـم بـا   
ي ي سـنجش دامنـه  نامـه عملکرد باال، با اسـتفاده از پرسـش  

پسـر پـنج   14در مجموع شناسایی شدند.ASSQ(2اوتیسم (
ــا  ــاطع ابتــدایی و راهنمــایی تحصــیل کــهســاله15ت در مق
ند. این کودکان که نسبت بـه کودکـان   کردند، انتخاب شدمی
14خواندند، با تري درس میهاي پایینسن خود در کالسهم

از یـک مهـدکودك، یـک    )از نظر سن(پسر عادي همتا شده 
ي راهنمـایی مقایسـه شـدند.    ي ابتدایی و یک مدرسهمدرسه

میانگین و انحراف معیار سن (به ماه) گروه اوتیسم و بهنجـار  
) بود.58/27(84/121و )76/35(84/123به ترتیب 

ابزار پژوهش
3ي اوتیسمي سنجش دامنهنامهپرسش

نامـه، بـراي شناسـایی کودکـان اوتیسـتیک بـا       از این پرسش
ي ي سـنجش دامنـه  نامـه ي باال اسـتفاده شـد. پرسـش   دامنه

سـؤال کـه   27زاري است مفید و خالصه و شـامل  اوتیسم، اب
والدین یا مراقبان کودك براي شناسایی اوتیسم کودکشان آن 

نامه مشکالت کودك را در سه کنند. این پرسشرا تکمیل می
ي تعامل اجتماعی، تأخیر در زبـان و گفتـار و مشـکالت    حوزه

سنجد. هر سـؤال  هاي سمبولیک غیرعادي) میرفتاري (بازي
، "= بلـی 2"با سه نمره به شرح ذیل اسـت  سه گزینهشامل 

. اگر فرم را والدین تکمیل کـرده  "= خیر0"و "= تاحدي1"
به باال و اگر معلم تکمیل کرده باشـد،  19ي کلی باشند، نمره

ي اختالل اوتیسـم بـا عملکـرد    دهندهبه باال نشان22ي نمره
سـنجش  ينامـه بازآزمایی پرسـش اعتبارضریب14باالست (

والــدین درگــروه، اوتیســمطیــفي اوتیســم کودکــان دامنــه
467/0 =r614/0معلمان درگروهو =r اسـت شـده بـرآورد.

والـدین درگروهآمدهدستبهکرونباخآلفايضریبهمچنین،
دهدکـه مـی نشـان اوتیسـم وطیـف عاديکودکانومعلمان

بـراي ي اوتیسـم  ي سـنجش دامنـه  نامـه هـاي پرسـش  آیتم
.)15(استمناسبباالباعملکرداوتیسمکودکانغربالگري

که CANTAB4براي سنجش کارکردهاي اجرایی ازآزمون 
هاي شـناختی  ابزاري است براي ارزیابی سریع و دقیق توانایی

ي کـاري و  ي بینـایی، توجـه بینـایی، حافظـه    (شامل حافظه
آزمـون  فیتکـال ،استفاده شـد و از ایـن آزمـون   )ریزيبرنامه
آزمون سـتون کمبـریج   وSWM(5ي کاري فضایی (حافظه

)SOC(6آید.انتخاب شد که شرح آنها در ادامه می

ي کاري فضایی کمبریجآزمون حافظه
از این آزمون، براي ارزیابی توانـایی آزمـودنی در نگهـداري و    

هـایی کـه در   کـاري گزینـه  حفظ اطالعـات فضـایی و دسـت   
شـود. در ایـن   اند، استفاده مـی شدهکاري نگه داشته يحافظه

هـا،  خواهند که بـا لمـس کـردن جعبـه    تکلیف از آزمودنی می
هایی را که صفحه نمایش لمسی کامپیوتر به آنهـا  درون جعبه
هـاي آبـی   آوري مربعدهد ببینند. هدف تکلیف، جمعنشان می

ي آنهـا بتـوان   هاست تا به وسیلهرنگ پنهان شده درون جعبه
ت راست صفحه نمـایش را پـر کـرد. در هـر     ستون خالی سم

اي که مربع آبی در آن پیدا شده، دیگر مربع کوشش، در جعبه
یی وجود ندارد و آزمودنی نباید آن را لمس کند. با افزایش آبی

شود. مدت تر میها در طول آزمون، تکلیف مشکلتعداد جعبه
در ایـن  زمان الزم براي انجام این تکلیف هشت دقیقه است.

اسـت. ایـن   7ي خطـاي کـل  ها بر نمرهپژوهش تمرکز تحلیل
هایی که پیش از این خطا نشانگر تعداد دفعاتی است که جعبه

درانـد. در آنها مربع بوده است، دوباره و یا بیشتر بازدید شـده 
ــانی  ــوع خطاهــاي می ــع، خطــاي کــل مجم ــی8واق و 9، درون

کمتر در آن عملکرد بهتر را نشان ياست که نمره10مضاعف
).16دهد (می

آزمون ستون کمبریج
ریـزي سـتون   این آزمون که مدل کامپیوتري آزمـون برنامـه  

کنـد. در ایـن   ریزي فضایی را ارزیـابی مـی  لندن است، برنامه
هاي مختلف به صـورت دو مجموعـه   آزمون سه توپ به رنگ

ال و دیگري شود؛ یک مجموعه به صورت هدف در باارائه می
شـود تـا   نمـایش. از آزمـودنی خواسـته مـی    در پایین صـفحه 

ي باالیی یا هـدف در  ي پایینی را به شکل مجموعهمجموعه
دقیقه زمـان نیـاز دارد.   10به بیاورد. اجراي این آزمون تقریباً

در این تکلیف، مقیاس اساسی و پایه، تعداد مسایل حل شـده  
ي دهنـده ي بـاال نشـان  با کمترین حرکات ممکن است. نمره

).16است (عملکرد بهتر در این آزمون 

1. Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder
2. Autism Spectrum Screening Questionnaire
3. Autism Spectrum Screening Questionnaire
4. Cambridge Neuropsychological Test Automated test
Battery
5. Spatial Working Memory
6. Stockings of Cambridge
7. Total Error
8. Between Error
9. Within Error
10. Double Error
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ادراك زمان
محـرك دیـداري   یکصفحه نمایش،قیازطراین تکلیف،در

(شکل دایره) براي مدت زمان مشخصـی بـه آزمـودنی ارائـه     
آزمون بازتولید زمانی پیش از این ساخته و ازآن براي . شودمی

). 17(استفاده شده استبررسی بازتولید زمانی واژگان فارسی
دراین پژوهش از این ابزار استفاده شد امـا محـرك مـوردنظر    

ي محرك، دومدت ارائه. براي بررسی شکل دایره بود نه واژه
ثانیه بود.میلیهفت هزارو

هـا از طریـق صـفحه    دهد، محركنشان می1چنانچه شکل 
ي ارائـه شـدند. مـدت   نمایش رایانه به آزمودنی نشان داده می

) دو یا هفت ثانیه و ترتیـب  StimulusDurationمحرك (
) بـه  Time Interval(ي دو ارائهآن تصادفی بود. در فاصله

اسپیس بـار  شد تا با فشار دادن کلید داده میآزمودنی فرصت 
ي با دست برتر و نگه داشتن آن به مـدت طـول زمـان ارائـه    

ـ   د. طـول مـدت   محرك، مدت زمان مورد نظر را بازتولیـد کن
ي محرك بود.همیشه دو برابر مدت ارائهگویی پاسخ

: براي تجزیه ي بازتولید زماني نمرهي محاسبهنحوه
ي خام متغیر بازتولیـد زمـانی براسـاس    ها، نمرهو تحلیل داده

):19، 18شد (فرمول زیر تصحیح 

T Corrected = (T Reproduced – T Standard)/ T Standard

Tي باال، در گزاره Correctedي تصـحیح  است از نمرهعبارت
Tشده متغیر بازتولید زمان،  Reproducedـ ب طـول زمـان   انگری

Tي آزمـودنی و  محرك بـه وسـیله  يهبازتولید شد Standard

زمان استاندارد ارائه شده به آزمودنی براي بازتولید است. ایـن  
فرمول، میزان و جهـت خطـاي زمـان بازتولیدشـده را نشـان      

تـر از زمـان   دهـد؛ مقـادیر منفـی نشـانگر بازتولیـد پـایین      می
اســتاندارد و مقــادیر مثبــت نشــانگر بازتولیــد بــیش از زمــان 

بـه عـدد   ي تصـحیح شـده   استاندارد است. نزدیک شدن نمره
ي بین زمان ارائه شـده و زمـان   دهد که فاصلهصفر نشان می

بازتولید شـده بـه کمتـرین مقـدار رسـیده و آزمـودنی زمـان        
).17موردنظر را دقیق بازتولید کرده است (

روش اجرا
ها، پژوهش در سه مرحله اجرا شد:پس از انتخاب آزمودنی

یضـی سـبز   ها یـک ب در این مرحله به آزمودنی:ي اولمرحله
ثانیه بـه عنـوان   هزار میلی7هزار و 2هاي زمانی رنگ با بازه

محرك دیداري ارائه و به آنها گفته شد که به محـض ناپدیـد   
ي مـدت زمـانی کـه    شدن محرك، کلید فاصله را بـه انـدازه  

اند فشار دهند. سپس این عمل چند بار تمرین محرك را دیده
شود.شد تا از یادگیري آنها اطمینان حاصل

که بـراي  MOT2و BLC1هاي ابتدا، آزمون: ي دوممرحله
افزار و ارزیابی بینـایی و  شروع و آشنایی کودکان با فضاي نرم

بودنـد،  داده شـده قـرار CANTABحرکات آنها در آزمون 
اجرا شد. پس از اطمینان از سالمت بینـایی و حرکـات دسـت    

فضـایی و  کـاري  يکودکان، آموزش هـر دو تکلیـف (حافظـه   
ریزي فضایی) بـا اسـتفاده از راهنمـاي تهیـه شـده بـه       برنامه
ي سازندگان آزمون، مرحله به مرحله انجام شد. پس از وسیله

پایان آموزش و کسب اطمینان از آشنایی آزمودنی با آزمون از 
شد که آیا حاضر است آزمـون را اجـرا کنـد یـا     وي سؤال می

ا و اگر پاسخ منفـی بـود   خیر؟ اگر پاسخ مثبت بود، آزمون اجر
شد.(به هر دلیل)، اجراي آزمون به روز دیگري موکول می

ي اجـراي آزمـون بـه آزمـودنی     ابتـدا نحـوه  : ي سـوم مرحله
یادآوري و سپس براي انجام آن هر آزمودنی تنهـا، در اتـاقی   

هزار 7و 2آرام قرار گرفت. محرك آزمون (دایره) در دو زمان 
ي آزمـون ادراك  ارائه شد. به ایـن مرحلـه، مرحلـه   ثانیهمیلی

گویند.زمان می

هایافته
میانگین و انحراف استاندارد میزان خطاي دو گروه را 1جدول 

جیکمبرستونآزمون-1شکل

1. Big/Little Circle
2. Motor Screening Task
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ي کاري فضـایی و نیـز   حافظهآزموندر تکالیف ادراك زمان،
شـود،  چنانچه مالحظه مـی دهد. ریزي نشان میتوانایی برنامه

میزان خطا در تکلیف بازتولیـد زمـان و تکـالیف کارکردهـاي     
ي تکلیـف  اجرایی (خطاي کلی حافظـه و مسـایل حـل شـده    

ریزي) دو گروه متفاوت است.برنامه
ها با استفاده از آزمون تحلیل براي بررسی معنادار بودن تفاوت

هـاي  فـرض برابـري مـاتریس   واریانس چندمتغیره، ابتدا پیش
کوواریانس به کمک آزمون باکس مطالعه شـد. بـا توجـه بـه     

ــه  ــت مفروضــ ــذکور (رعایــ = 069/0p>،170/21ي مــ
Box’sM 001/0داري آزمون پیالیـی ( معنا) و همچنینp< ،

722/51=F(دار میانگین ي تفاوت آماري معنادهندهکه نشان
وزنــی متغیرهــاي مــورد مطالعــه در دو گــروه اســت، تحلیــل 

.)2جدول (واریانس چندمتغیره به کار رفت 
دهد که تفاوت کودکان اوتیسـم و بهنجـار   نشان می2جدول 

ثانیه، از نظر آماري با هزار میلی2ي در بازتولید زمانی در بازه
یعنی دار است؛معنا=0001/0pسطح درF=268/33مقدار

و کودکـان بهنجـار دچـار    دیبازتولشیبکودکان اوتیسم دچار 
هزار 7يتفاوت بازتولید زمانی دو گروه در بازهکم بازتولیدند.

سـطح  درF= 922/23مقـدار  ثانیه نیز از نظر آماري بـا  میلی
0001/0P= دار اسـت؛ یعنـی هـر دو گـروه دچـار کـم       معنـا

بازتولیدند ولی این اخـتالل در گـروه اوتیسـم شـدیدتر اسـت      
.)1نمودار (

از کاري دو گروه کودکان اوتیسـم و بهنجـار   يتکلیف حافظه
=0001/0pســطح درF= 004/24نظــر آمــاري بــا مقــدار

دار دارد؛ یعنی خطاي کودکان اوتیستیک بیشـتر از  معناتفاوت
ریزي در تکلیف برنامهتفاوت).1جدول است (کودکان بهنجار 

مقـدار  نیز در گروه کودکان اوتیسم و بهنجار از نظر آماري بـا  
161/24=F 0001/0در سطحp=دار است؛ بـه طـوري   معنا

، عملکرد گروه بهنجار در حل 1هاي جدول که بر اساس یافته
رو بهتر از گروه اوتیسم بوده است.مسایل پیش

هـاي دو گـروه، بـراي بررسـی     با توجه به معنادار بودن تفاوت

ریـزي  کاري و برنامهيدر تکالیف ادراك زمان، نمرات خام حافظهTيمیانگین و انحراف استاندارد نمرات تصحیح شده-1جدول 
دو گروه مورد مطالعه

انحراف استانداردمیانگینگروههاآزمون
3083/029167/0اوتیسمثانیه)هزار میلی2يبازتولید زمان (بازه

07397/0-1564/0بهنجار
11187/0-2633/0اوتیسمثانیه)هزارمیلی7يبازتولید زمان (بازه

11345/0-0464/0بهنجار
4167/8263541/25اوتیسمي کاري فضایی کمبریجحافظه

5714/4152371/16بهنجار
9167/388092/1اوتیسمآزمون ستون کمبریج

5000/782925/1بهنجار

خالصه نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره-2جدول 
سطح معناداريFمیانگین مجذوراتي آزاديدرجهمجموع مجذوراتهاآزمون

396/11396/133,2680001/0ثانیه)هزار میلی2ي بازتولید زمان (بازه
304/01304/0922/230001/0ثانیه)هزار میلی7ي بازتولید زمان (بازه

001/107801001/10780004/240001/0کاري فضایی کمبریجيحافظه
968/821968/82161/240001/0آزمون ستون کمبریج

در Tي ي میانگین نمرات تصـحیح شـده  مقایسه–1نمودار 
ثانیـه) در دو  هـزار میلـی  7و 2هاي تکالیف ادراك زمان (بازه

گروه مورد مطالعه
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کنندگی کارکردهـاي اجرایـی در ادراك زمـان، از    نقش تعدیل
چندمتغیره استفاده شد. پیش از این آزمون تحلیل کوواریانس 

ریـزي بـا   کاري و برنامـه يتحلیل، براي بررسی ارتباط حافظه
ادراك زمان همبستگی پیرسون به کار رفت.

ي کـاري فقـط بـا تکلیـف بـازه     ي، حافظه3با توجه به جدول 
ــی7زمــانی  ــادار دارد هــزار میل ثانیــه همبســتگی منفــی معن

)561/0-=r 003/0و=p(ي زمانی بازهتکلیف اش با هو رابط
دار نیست. بدین شکل کـه بـا کـاهش    معناثانیه هزار میلی2

ي ي کاري، میزان خطـاي بازتولیـد بـازه   میزان خطاي حافظه
عبارت دیگـر، بـا   شود. بهثانیه هم کم میهزار میلی7زمانی 

کـاري، عملکـرد در   يکاهش خطاي کلی در تکلیـف حافظـه  
ریزي نیز با تکلیـف  یابد. برنامهافزایش میآزمون ادراك زمان 

r=-409/0ثانیه همبستگی منفـی ( هزار میلی2ي زمانی بازه
ثانیـه  هـزار میلـی  7ي زمـانی  بـازه تکلیف ) و با p=038/0و 

). ایـن نتـایج   p=006/0و r=525/0همبستگی مثبـت دارد ( 
ریـزي بـا ادراك   کـاري و برنامـه  يدهند که حافظـه نشان می

تواننـد در  ثانیه ارتبـاط دارنـد و مـی   هزار میلی7ي زمانی بازه
کنندگی ایفا کنند.ادراك زمان نقش تعدیل

ــا قــرار دادن مؤلفــه4جــدول هــاي براســاس یافتــه هــاي ، ب
عنـوان  ریزي) بـه کاري و برنامهيکارکردهاي اجرایی (حافظه

7و 2ي زمـانی  ي همپراش، همچنـان در هـر دو بـازه   مؤلفه
در F=787/35مقـدار  ثانیه با هزار میلی2ثانیه (در هزارمیلی

F=319/6مقـدار  ثانیه با هزار میلی7و در p=0001/0سطح 
داري نشان دادند.دو گروه تفاوت معنا)p=020/0در سطح 

بحث و نتیجه گیري
ــژوهش،  ي ادراك زمــان در دو گــروه مقایســههــدف ایــن پ

کودکان مبتال به اوتیسم و بهنجار در ارتبـاط بـا کارکردهـاي    

اجرایی بود. پیشتر در باب ارتباط کارکردهاي اجرایی و ادراك 
زمان مطالعاتی شده و ارتباط این دو به صورت تجربـی تأییـد   

هاي کارکردهاي اجرایـی،  ). از بین مؤلفه4،20،21است (شده 
تـر از بقیـه اسـت. پژوهشـگران     کاري پررنـگ يافظهنقش ح

ي ادراك زمان را به دلیل درگیـر کـردن   کنندهتکالیف ارزیابی
کاري و توجه، جزو تکالیف شناختی يهایی مانند حافظهمؤلفه

ي اند که این تکـالیف بـا ناحیـه   دانند. تحقیقات نشان دادهمی
تکـالیف  همـان منـابع  که،1جانبی راست-پیشانی پشتیپیش

). 22اند (کاري فضایی و کالمی هستند، پیوند خوردهيحافظه
هـاي  نیز از این فرضیه که نقص در پردازشي کازینیمطالعه

هاي لوب فرونتال بـه اخـتالالت عملکـرد    زمانی بعد از آسیب
). عالوه بر این، مدل 23کند (اجرایی مربوط است، حمایت می

دارد که براي قضـاوت زمـانی،   بیان می2تئوري انتظار نردبانی
شود کاري شمارش میيهاي تولید شده با حافظهمیزان نبض

). به نظر 24شود (ي مرجع مقایسه و این میزان باید با حافظه
کاري بایـد هـر   يبارکلی نیز در تکالیف بازتولید زمانی، حافظه

).25دو زمان پایه و بازتولید شده را در خود نگه دارد (
ایـن پـژوهش نیـز ارتبـاط     هـاي گذشـته،  پـژوهش يبر پایه

کارکردهاي اجرایی و ادراك زمان را نشان داد؛ به طوري کـه  
ي بلنـدتر معنـادار   کاري فقط در بازهياین ارتباط براي حافظه

ي زمـانی کوتـاه و   ریزي با هر دو بـازه حالی که برنامهدربود،
دلیــل عــدم ارتبــاط معنــاداربلنــد ارتبــاط معنــاداري داشــت.

ثانیـه، شـاید بـه تفـاوت     هزار میلی2ي کاري با بازهيحافظه
هاي کوتاه و بلند مربـوط  هاي پردازشی درگیر در بازهمکانیزم

ریزي و ادراك زمانکاري، برنامهيضریب همبستگی حافظه-3جدول 
ي بازتولید زماننمره

ثانیه)هزارمیلی2ي (بازه
ي بازتولید زماننمره

ثانیه)هزارمیلی7ي (بازه
-325/0561/0مقدار پیرسونکاري فضایی کمبریجيحافظه

106/0003/0سطح معناداري
525/0-0,409مقدار پیرسونآزمون ستون کمبریج

038/0006/0سطح معناداري

خالصه نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره-4جدول 
معناداريسطح Fمیانگین مجذوراتآزادييدرجهمجموع مجذورات

227/11227/1787/350001/0)ثانیههزار میلی2يبازه(ي بازتولید زماننمره
086/01086/0319/6020/0ثانیه)میلی7000(بازه ي بازتولید زماننمره

1. Dorsolateral Prefrontal Cortex
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هـاي  کنند که پردازشهاي گذشته پیشنهاد میباشد. پژوهش
هـاي  د یک تا دو ثانیه) مشـابه مکـانیزم  ماننکوتاه (هاي زمان

). شـایان ذکـر اسـت کـه     9(سـت ینهاي بلنـد  پردازشی زمان
هاي کمتر از یک ثانیه هاي کوتاه در ادبیات تحقیق به بازهبازه

وخیاولبـر ، شود، ولـی برخـی نویسـندگان (مـثالً    اطالق می
هـاي کوتـاه و   ثانیه را مرز بین بازه2ي ) بازه2006همکاران،
هاي اتوماتیـک  هاي کوتاه را مکانیزم). زمان26دانند (بلند می
هـاي بلنـد را فرآینـدهاي پردازشـی شـناختی کنتـرل       و زمان

زمان بلنـد بیشـتر از پـردازش زمـان کوتـاه      پردازشکند.می
کــاري و توجــه اســت و فعالیــت کــرتکس ينیازمنــد حافظــه

ه) کوتـا هـاي بلنـد (نـه   جـانبی در زمـان  -پیشانی خلفـی پیش
).27باشد (تواند نشانه و دلیل این مدعا می

ي زمـانی کوتـاه و بلنـد    ریزي با هر دو بـازه در مقابل، برنامه
همبستگی نشان داد؛ به طوري کـه بـا بهتـر شـدن عملکـرد      

ي ریزي، دقت در تکـالیف ادراك زمـان بـا بـازه    تکلیف برنامه
ریزي توانایی تشخیص و برنامهیافت.کوتاه و بلند نیز افزایش 

دهی عناصر و مراحلی است که براي رسـیدن بـه هـدف    نظم
ریزي براي موفقیت در ). در نتیجه، برنامه28هستند (ضروري 

هـاي روزانـه، کـاري و مدرسـه،     هر فعـالیتی، اعـم از فعالیـت   
هاي پژوهش حاضر نیز ایـن اطالعـات و   ضروري است. یافته

ریزي با هر دو بازه، ن ارتباط برنامهکنند. ایها را تأیید مییافته
ي آن اسـت کـه   نشـانه احتمـاالً کـاري،  يبر خـالف حافظـه  

ریزي و حل مسأله براي هر فعالیـت شـناختی ضـروري    برنامه
است.

ي زمـانی، نشـانگر تفـاوت    تفاوت عملکرد دو گروه در دو بازه
ي آشکار آنها در پردازش زمان است و البته این تفاوت در بازه

ي زمـانی، کودکـان   ثانیـه بـارزتر. در ایـن بـازه    هزار میلـی 2
تخمینـی شـدند، در   اوتیستیک دقت کمی داشتند و دچار بیش

بودنـد. در  تخمینـی شـده  که کودکان بهنجار دچـار کـم  حالی
تخمینی شـدند،  ثانیه، هر دو گروه دچار کمهزار میلی7ي بازه

بـود، چـون   اگرچه این مسأله در کودکان اوتیستیک مشهودتر 
آنها دقت کمتـري دارنـد. عملکـرد گـروه اوتیسـم بـا قـانون        

هـاي  ویروردت نیز مطابقت دارد. بر اساس ایـن قـانون، بـازه   
تخمینـی  هاي بلندتر دچار کمتخمین و بازهتر دچار بیشکوتاه

ها در بازتولید زمانی تمایل به بازگشت بـه  شوند و آزمودنیمی
سـوگیري ناشـی از تـداخل    میانگین دارند که دلیل ایـن امـر  

). 29اسـت ( کـاري  يي اخیر در حافظههاي گذشته با بازهبازه
در پژوهش حاضر این سوگیري فقط در گروه اوتیسم مشاهده 

ي تواند به دلیل متأثر شـدن اطالعـات در حافظـه   شد که می
به عبارت دیگر، نـاتوانی در تمیـز   ؛ کوتاه مدت این افراد باشد

از اطالعات پیشین به این نـوع بازتولیـد   دادن اطالعات اخیر 

انجامد.می
اختالل در بازتولید زمانی در اوتیسم بـا مطالعـات سـزالك و    

). تمایـل  9، 10همسوسـت ( همکاران و مارتین و همکارانش
هـاي  تخمینـی بـازه  افراد به بازگشت به میانگین، یعنی بـیش 

همکـارانش  هاي بلند را نیز مـارتین و  تخمینی بازهکوتاه و کم
)؛ با این تفاوت که آنها قانون ویروردت را در 9گزارش کردند (

مورد هر دو گروه بررسی کردند اما این قانون فقـط در گـروه   
هاي اوتیسم این مطالعه بررسی شده است. با وجود این، یافته

هاي هاپی و واالس همسـو و هماهنـگ نیسـت.    فوق با یافته
ـ   د زمـانی عـالوه بـر کودکـان     آنها براي انجام تکلیـف بازتولی

). دلیـل  30اوتیسم از افراد بالغ اوتیستیک نیز استفاده کردنـد ( 
شناسی دو مطالعه تواند تفاوت در روشها میناهمخوانی یافته

ي هـاپی و واالس، از  باشد. در این مطالعه، بـرخالف مطالعـه  
هاي به کار رفته ي بازهتکلیف کامپیوتري استفاده شد و دامنه

ي آنها بود. با وجود ارتباط تر از مطالعهین مطالعه نیز کوتاهدر ا
کارکردهاي اجرایی و ادراك زمـان در ایـن مطالعـه و تفـاوت     

آیـد کـه   عملکرد دو گروه در ادراك زمان، این سؤال پیش می
ــان، عملکــرد   ــاوت در عملکــرد ادراك زم ــن تف ــل ای ــا دلی آی

ایی اسـت و  تر گروه اوتیسم در تکالیف کارکردهاي اجرضعیف
اند؟یا عوامل دیگري در آن دخیل

هـا،  با توجه به اطالعات به دست آمده از تحلیـل آمـاري داده  
ي آزمـون تحلیـل   شـود، نتیجـه  همان طور که مالحظـه مـی  

ــه    ــاي حافظ ــه متغیره ــس از آنک ــانس پ ــاري و يکوواری ک
ریزي به عنوان متغیر همپراش در نظـر گرفتـه شـدند،   برنامه

دهـد کـه تفـاوت    است. این یافته نشان مـی همچنان معنادار 
عملکرد دو گـروه در تکلیـف ادراك زمـان ناشـی از عملکـرد      
متفاوت دو گروه در تکـالیف کارکردهـاي اجرایـی نیسـت. در     

کاري و يواقع، با اینکه عملکرد کودکان اوتیستیک در حافظه
تواند تر ازکودکان بهنجار بود ولی این نمیریزي ضعیفبرنامه
د ضعیف کودکان اوتیستیک را در ادراك زمـان توجیـه   عملکر

توان نتیجه گرفت که کارکردهاي اجرایی در بنابراین، می؛ کند
تبیین تفاوت ادراك زمان دو گروه اوتیسـم و بهنجـار نقشـی    

توان بـا  ندارد. عملکرد متفاوت دو گروه را در ادراك زمان می
انی ارائـه  براي قضاوت زمـ کهايشناختی پایههاي روانمدل
هایی که نقش عوامل مختلف ماننـد  اند، تفسیر کرد؛ مدلشده

انگیختگــی، توجــه و هیجــان را در قضــاوت زمــانی مهــم و  
رو، قضاوت زمـانی متفـاوت کودکـان    دانند. از اینضروري می

به دلیـل نقـص در کارکردهـاي اجرایـی،     اوتیستیک، نه الزاماً
در فراینـدهایی  بلکه ممکن است به علت عملکرد متفاوتشان 

چون انگیختگی و هیجان باشد.
گـر زمـانی) را   سـاز (نوسـان  تریزمن و همکارانش مدل نـبض 
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بر اساس این مـدل، مبنـاي قضـاوت    ).31، 11مطرح کردند (
شود. این قضاوت ممکـن اسـت   هایی است که تولید میپالس

هاي تولیـد شـده   یی قرار گیرد که پالستحت تأثیر انگیختگی
شـوند.  هاي هدف و بازتولید شده، از آن متأثر میدر حین بازه

هاي هـدف و  ثبات و متغیر اوتیسم در حین بازهانگیختگی بی
بازتولید شده، ممکن است باعث تمایل بیشتر گروه اوتیسم به 

).32تر زمان باشد (بازتولید بلندتر و یا کوتاه
هـاي بلنـد در   تخمینی بـازه هاي کوتاه و کمتخمینی بازهبیش

) تفسیر شود. یکی 12توجه (ي تواند با مدل دروازهاوتیسم می
از عواملی که در بازتولید زمانی بسیار مهـم اسـت، تخصـیص    

هایی کـه بـه آنهـا زیـاد     هاي محركتوجه به زمان است. بازه
شود، ممکن است به علت انتقال ضـعیف اطالعـات   توجه نمی

در اوتیسـم  تر به نظر برسند. نقـص توجـه   به حافظه، طوالنی
) کـه بـه نظـر    10اسـت ( اي این اخـتالل  یکی از نقایص پایه

). 33غیرزمانی مهم باشد (هاي بلندتر عواملرسد در زمانمی
بوده تري زمانی بلندمدت، افراد مبتال به اوتیسم عجولدر بازه

گذارنـد. بـا   ي استاندارد میو تمرکز خود را بر زمان اتمام بازه
و عدم توانایی ایـن افـراد در بـه تـأخیر     توجه به عجول بودن 

انداختن پاسخ، کودکان اوتیسـتیک بازتولیـد زمـانی را زودتـر     
ي اطالعـات رو بـه رشـد    کنند. بر پایهازگروه بهنجار تمام می
نقـایص هیجـانی در اوتیسـم یـک     کهمربوط به این فرضیه،

توان اظهار داشت کـه ادراك  نقص اساسی و بنیادي است، می
توانـد  زمانی در افراد مبتال به اوتیسـم چگونـه مـی   و پردازش 

زمانی قرار هاي غیرتحت تأثیر نقایص توجه و همچنین نشانه
هـاي شـناختی زمـان از ایـن امـر کـه       در نتیجه مـدل بگیرد.

هاي زمـانی مشـاهده شـده در اوتیسـم را     اختالل در پردازش

گیري، انگیختگـی و  توان به عواملی مانند هیجان، تصمیممی
کنند.ساز نسبت داد، حمایت مینبض

ي آزمـون تحلیـل   در همین راسـتا، همـان طـور کـه نتیجـه     
کاري و يکوواریانس نشان داد، پس از آنکه متغیرهاي حافظه

ریزي به عنوان متغیر همپـراش در نظـر گرفتـه شـدند،     برنامه
تفاوت ادراك زمان در دو گروه همچنان معنادار باقی ماند. بـا  

ه معناداري تفاوت ادراك زمان در دو گروه بـراي  این تفاوت ک
قبل و بعد از ورود ثانیه) میلیهزار2مدت (ي زمانی کوتاهبازه

بـود، در  =0001/0pریزي در سـطح  کاري و برنامهيحافظه
هزار 7ي زمانی بلند مدت (که میزان معناداري براي بازهحالی
تقلیـل  =02/0pبـه سـطح   =0001/0pاز سطح ثانیه)میلی

نقــش توانــد حــاکی از آن باشــد کــهیافــت. ایــن یافتــه مــی
ي بـازه ریزي در ادراك کاري و برنامهيحافظهکنندگیتعدیل

ي زمـانی کوتـاه مـدت   بـازه ادراك زمانی بلند مدت بیشتر از
است.

شـود،  ي ایرانی اجـرا مـی  ها در جامعهاز آنجا که این پژوهش
ییدهاي تجربی بیشتر أتر و تبزرگهاي نیازمند تکرار در نمونه

تـوان بـه اسـتفاده از    هاي این پژوهش میاست. از محدودیت
تواند بالقوه به اثرگذاري میکهگیري در دسترس،روش نمونه

و نیز منحصر بـودن نمونـه بـه    داوطلب بر مطالعه منجر شود
ي سنی پایین آنها اشاره کرد.کودکان پسر و دامنه

11/8/93: پذیرش;8/2/92: دریافت
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