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Abstract
Introduction: Modality and how information is presented are among the most influential factors in attention
processing, memory and learning. Even though children with ADHD show deficits in receiving integrated
information from the visual and auditory systems and despite strong theoretical backgrounds, it has been less
addressed in working memory interventions. Therefore, the effect of modality on working memory training
in the near and far transfer was investigated through two Cambridge Neuropsychological Test Automated
Battery (CANTAB) sub-tests.
Methods: This study was conducted as a 20-session intervention program on 61 children with ADHD in the
age group of 8-12 years. They were evaluated by Spatial Working Memory (SWM) and Rapid Visual Information Processing (RVP) sub-tests. The subjects were divided into four groups: visual and auditory training
groups and active and passive control groups. The intervention program included 40-60 minutes of working
memory training for the training groups and 5-10 minutes for the active control group and no intervention
for the non-active control group. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance.
Results: Significant differences were observed in the post-test in both the visual and auditory groups in the
sensitivity and bias (RVP), as well as total error index (SWM). However, in the use of strategy and reaction
time, there were no significant differences.
Conclusion: Concerning the significant difference between training groups and control groups, the modality-based working memory training program seems successful. Also, the lack of significant difference be-
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tween the visual and auditory groups indicates the same effect of both modalities on the near and far transfer.
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صفحات 33-44

تاثیر مدالیته در آموزش حافظه کاری بر عملکرد توجه کودکان با اختالل نقص توجه/بیش فعالی در آزمون CANTAB

طلیعه شیخ فندرسکی ،1علیرضا مرادی

*3،2

 ،محمد عفت پناه ،4میثم صادقی

5

 .1دانشجوی دکتری روان شناسی شناختی ،گروه روان شناسی شناختی ،موسسه آموزش عالی علوم شناختی ،تهران ،ایران
 .2استاد روان شناسی بالینی ،گروه روان شناسی بالینی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران
 .3استاد روان شناسی بالینی ،گروه روان شناسی شناختی ،موسسه آموزش عالی علوم شناختی ،تهران ،ایران
 .4دانشیار روان پزشکی کودک و نوجوان ،بیمارستان ضیائیان ،پردیس بین الملل ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .5استادیار سنجش و اندازه گیری ،گروه روان شناسی شناختی ،موسسه آموزش عالی علوم شناختی ،تهران ،ایران

چکیده

دریافت1398/10/09 :

مقدمه :مدالیته و نحوه ارائه اطالعات ،یکی از مداخلهگرهای اثرگذار بر پردازشهای توجهی ،حافظه کاری و یادگیری است

اصالح نهایی1399/02/28 :

که گرچه از پشتوانههای نظری محکمی برخوردار است اما در مداخلههای حافظه کاری ،کمتر به آن پرداخته شده است.

پذیرش1399/03/21 :

این در حالی است که کودکان با اختالل نقص توجه و بیش فعالی ،در دریافت یکپارچه اطالعات از سیستمهای دیداری و

واژه های کلیدی

شنیداری با مشکل مواجهه هستند .از این رو ،پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدالیته و نحوه ارائه اطالعات در حافظه

آموزش حافظهکاری

کاری بر دو انتقال دور و نزدیک از طریق دو خرده آزمون  CANTABانجام شد.

مدالیته
اختالل نقص توجه و بیش فعالی

روش کار :این مطالعه در قالب یک طرح آزمایشی  ۲۰جلس های بر روی  ۶۱کودک با اختالل نقص توجه و بیش فعالی در

نویسنده مسئول
علیرضا مرادی،

گروه سنی  ۸-۱۲سال اج را و از طریق دو خرده آزمون حافظه کاری دیداری/فضایی و پردازش سریع اطالعات دیداری انجام
روان شناسی

گرفت .گروه نمونه شامل چهار گروه آموزش دیداری ،آموزش شنیداری ،کنترل فعال و غیرفعال بودند .مداخله شامل -۶۰

استاد

بالینی ،گروه روان شناسی بالینی ،دانشگاه

 ۴۵دقیق ه آموزش ب رای گروههای دیداری و شنیداری ۵-۱۰ ،دقیقه ب رای گروه کنترل فعال و نبود مداخله در گروه کنترل

خوارزمی ،تهران ،ایران
ایمیلMoradi@khu.ac.ir :

غیرفعال بوده است .تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری انجام شد.
یافته ها :نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در متغیرهای حساسیت به محرک و سوگیری به پاسخ از آزمون پردازش
سریع اطالعات دیداری و خطای کلی از آزمون حافظه کاری دیداری/فضایی ،در هر دو گروه دیداری و شنیداری در پس آزمون
وجود دارد ،اما در استفاده از راهبرد و زمان واکنش ،تفاوت معناداری وجود نداشت.
نتیج هگیری :ب رنامه آموزش حافظهکاری مدالیته محور ،با توجه به تفاوت معنادار بین گروههای آموزش و کنترل اثرگذار
بوده است .همچنین نبود تفاوت معنادار بین دو گروه دیداری و شنیداری ،از اثر یکسان هر دو مدالیته بر انتقال دور و
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نزدیک خبر م یدهد.

مقدمه

اختالل نقص توجه/بیشفعالی یکی از شایعترین اختاللهای عصب

ایران بر مبنای نظر والدین  ۱۵/۶درصد و از نظر مربیان  ۱۷/۲درصد

راهنمای تشخیصی و آماری اختاللهای روانی ( )DSM-5به دو دسته

درصد) است ( .)2کودکان مبتال به این اختالل عمومأ با وجود هوش بهر

تحولی روانپزشکی است و عالئم بالینی آن بر اساس ویراست پنجم

ارزیابی شده است که باالتر از آخرین آمار شیوع جهانی آن (10/2

اصلی بیتوجهی و تکانش گری/بیشفعالی تقسیم میشود .آخرین آمار

طبیعی ،توانایی یادگیری کمی دارند و به صورت ثانویه مستعد بسیاری

شیوع جهانی این اختالل  10/2درصد است ( ،)1شیوع این اختالل در

از اختاللهای روانشناختی هستند ( .)3اغلب پژوهشگران نقص مركزي
34

طلیعه شیخ فندرسکی و همکاران

اثر مدالیته در آموزش حافظهکاری

در اختالل بیش فعالی/تکانش گری را در عملكرد لوب پیشانی میدانند

تنها در ایجاد بار شناختی اثر گذارتر است ( ،)15بلکه بیشتر تحت تاثیر

شناختي و رفتاري مختلف این کودکان را توجیه میکند ( .)4بر این

طبیعی ،عملکرد کودک را تحت تاثیر قرار دهد ( .)17 ،16در اختالل

عوامل حواس پرتی قرار میگیرد این دو عامل می تواند در محیطهای

که مسئول کنترل مهاری ،تنظیم توجه و حافظ ه کاری است و نقايص

نقص توجه و بیش فعالی دریافت اطالعات دیداری و شنیداری بهصورت

مبنا عوامل شناختی که در این اختالل بیش از همه قابل مشاهدهاند،

یکپارچه نبوده و توجه در این کودکان وابستگی زیادی به اثر مدالیته

اختالل در کارکردهای اجرایی ،بازداری و حافظهکاری است .از آنجایی

دارد ( .)18بنابراین در محیط های طبیعی اغلب اطالعات از طریق یکی

که دارو درمانی تاثیر معناداری بر مشکالت روانشناختی این کودکان

از کانالهای دیداری و شنیداری دریافت شده و سایر اطالعات در دایره

ندارد ،پیشنهاد درمانهای چند مولفهای مفید به نظر میرسد (.)5

توجهی قرار نخواهند گرفت .این موضوع موجب از دست دادن بسیاری

یکی از مهمترین مدلها ،مدل مفهومی حافظه کاری است که در آن

از اطالعات و یادگیری نامنسجم در این کودکان میشود .با این حال،

محو سریع اطالعات در حافظه کاری موجب بیتوجهی ،تکانش گری

و عدم سازمان دهی میشود .مداخالت مبتنی بر این نظریه ،دو مولفه

اغلب مطالعات پیشین به حافظه کاری بینایی توجه داشتهاند و آموزش

سازمان دهی رفتار الزم است محرکهای ورودی حفظ ،رد حافظه

این در حالی است که افراد در دریافت اطالعات تنها به یک مدالیته

حافظه کاری به صورت شنیداری تا حد زیادی نادیده گرفته شده است،

اصلی ظرفیت و دوام اطالعات را در نظر میگیرند و معتقدند برای

وابسته نیستند .کودکانی که اغلب ،اطالعات را از کانال دیداری دریافت

برای پیدا کردن میزان مشابهتها جستجو و در نهایت بر مبنای میزان

میکنند و اطالعات شنیداری را بهطور عمده از دست میدهند ،احتماال

شباهت با اطالعات گذشته ،رفتار یا عملکرد متناسب با موقعیت بازیابی

از آموزش حافظه کاری به صورت دیداری کمتر سود خواهند برد چرا

شوند ( .)6در این میان الزم است برای حفظ اطالعات در مدت زمان

که همچنان در دریافت اطالعات محیطی از طریق شنیداری ناتوان

پردازش اطالعات ،رویدادهای رقیب ،مهار و از حواس پرتی جلوگیری

خواهند ماند .بنابراین احتماأل آموزش حافظه کاری به صورت شنیداری

شود و این یک مولفه اساسی در سایر مدلها همچون مدل مهار رفتاری

در این کودکان می تواند اثرگذاری بیشتری داشته باشد .عالوه بر آن

 Barkleyنیز هست که در آن مهار ،پایه اصلی و اساسی یکپارچگی

معدود مطالعاتی که به اثر مدالیته در آموزش حافظه کاری پرداخته

رفتار را شکل میدهد (.)7

بودند نواقصی چون زمان کم اجرای مداخله و عدم استفاده از رویکرد

توجه یکی از مهمترین عالئم در اختالل بیشفعالی است که برای اجرای

بنیادین در طراحی مطالعه داشتهاند که در این مطالعه به آنها توجه

رفتار انعطافپذیر و هدفمند ضروری است .حافظه کاری نقش پررنگی

شده است ( .)20 ،19با توجه به اهمیت دریافت یکپارچه اطالعات در

در جهتدهی و سوگیری توجه و یا پردازش اولویتها بازی میکند و

جهت دهی توجه و یادگیری موثر از محیط ،در این پژوهش به بررسی

اطالعات نگهداری شده در حافظهکاری میتواند کارآمدی پردازشهای

اثر مدالیته بر نتایج حاصل از آموزش حافظه کاری پرداخته شد.

توجهی را افزایش یا کاهش دهد ( .)9 ،8از یک سو به محض افزایش

بار شناختی در حافظه کاری ،تمایل به پردازش اطالعات نامرتبط

روش کار

بیشتر شده و شناسایی هدف و پردازش اولویتها مبهم میشوند که

مطالعه حاضر از نوع مداخله مقطعی بود که در قالب یک طرح نیمه

نشان دهنده افزایش فعالیت قشر حسی مرتبط با محرک است و نتیجه

آزمایشی ،در بیمارستان ضیائیان تهران و در سال  ۹۷-۹۸انجام شد .گروه

آن تداخل رفتاری نسبت به عوامل حواس پرتی خواهد بود ( .)10به

نمونه 60 ،کودک  ۸-۱۲سال مبتال به اختالل نقص توجه و بیش فعالی

همین دلیل افراد با ضعف در حافظه کاری نسبت به حواس پرتی

بودند که در سال  ۹7-۹8به بیمارستان ضیائيان تهران مراجعه کردند.

مستعدتر هستند ( .)11بنابراین بهبود عملکرد حافظه کاری میتواند

تمامی نمونهها با تشخیص روانپزشک ارجاع و بعد از کسب رضایت

منجر به کاهش عالئم بی توجهی و بهبود عملکردهای روزمره شود

کتبی و شفاهی از خانوادهها در پژوهش شرکت داده شدند .افرادی که

( .)12از سوی دیگر بر مبنای نظریه بار شناختی ،ظرفیت حافظ ه کاری

هرگونه اختالل همراه نورولوژیک ،اختالل یادگیری یا هوشبهر پایین

محدود بوده و اضافه شدن هر گونه بار شناختی اضافه به آن یاگیری

داشتند در این مطالعه شرکت داده نشدند .ارجاع اولیه کودکان به بخش

را مختل میکند ( .)13مدالیته یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر بار

تکامل توسط روانپزشکان بیمارستان صورت گرفت .در ابتدا مصاحبه

شناختی است و دریافت یکپارچه محرکهای دیداری و شنیداری برای

بالینی  K-SADSبا حضور کودک و والد اجرا و بعد از اطمینان از

به حداقل رساندن بار شناختی و افزایش یادگیری از محیط طبیعی
ضروری به نظر میرسد ( .)14به نظر میرسد که مدالیته شنیداری نه

تشخیص ،برای بررسی میزان غلبه توجه دیداری و شنیداری و تشخیص
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نوع بیش فعالی ،کودکان در آزمودن  IVA-2شرکت کرده و بر این

تکلیف  :N-backاین تکلیف شامل مقایسه مداوم محرک حاضر با n

فعال و کنترل غیرفعال قرار گرفتند .سپس به ترتیب ،خردهآزمونهای

اطالعات در عین حال مهار اطالعات نامرتبط ،بروزرسانی و انتقال نیاز

از توانایی افراد در شرکت در مطالعه ،آزمون پردازش سریع اطالعات

تکلیف مقایسه دو فهرست :مواد داخل هر فهرست به صورت جداگانه

اساس در چهار گروه  ۱۵نفره آموزش شنیداری ،آموزش دیداری ،کنترل

محرک قبل است و برای اجرا به نظارت بر محرکهای ورودی ،حفظ

تکلیف جستجوی حرکتی ( )Motor Screening Taskبرای اطمینان

دارد.

دیداری (( )Information Processing Rapid Visual (RVPبرای

و تک تک ارائه شده (تعداد مواد داخل دو فهرست برابر و تعداد آنها از

 )Spatial Workingبرای عملکردهای حافظه کاری توسط پژوهشگر

فهرست و پیدا کردن اشتراک بین آنها است .این تکلیف برای اجرا نیاز به

در بخش تکامل بیمارستان ضیائیان برگزار شد .فاصله شرکتکنندگان

شيء ( )Binding Object to Contextو زمینه مربوط به خود دارد که

 10/1اینچ و در جلسات مداخله  ۱۵اینچ بود .تمامی افراد گروههای

تکلیف بازشناسی فضایی :این تکلیف شامل به یادسپاری شکل،

بررسی توجه پایدار و آزمون حافظه کاری فضایی ((Memory (SWM

 3-9ماده متغیر است) و تکلیف شامل نگهداری اطالعات مرتبط با هر

اجرا شدند .جلسات مداخله توسط چهار روانشناس بالینی آموزش دیده

حفظ و دستکاری اطالعات ،مهار پاسخهای نامرتبط و ایجاد اتصال بین

تا نمایش گر ۶0سانتیمتر و اندازه نمایش گر برای جلسات ارزیابی

یکی از عوامل محدودکننده ظرفیت حافظ ه کاری محسوب میشود (.)21

آموزش دیداری و آموزش شنیداری و گروه کنترل فعال  20جلسه

رنگ و جایگاه فضایی  3-9ماده و سپس انتخاب اشکال دیده شده از

مداخلهای دریافت نکردند .این مداخالت به صورت دو جلسه ۴۵-۶۰

آنها است .این تکلیف برای اجرا به بازشناسی فضایی ،تمرین کالمی،

دقیقه اجرا شد .تمامی شرکتکنندگان در هر زمانی از مداخله ،مجاز

 ۳مشخصه به هم نیاز دارد.

شدند .در پایان بررسیهای آماری در سطح توصیفی و استنباطی از

از حروف الفبای فارسی) و محرک هدف (اعداد مربوط به هر حرف) و

برنامه مداخله

ارائه خواهند شد .برای اجرا عالوه بر حفظ و دستکاری اطالعات ،به

مداخله آموزشی دریافت کردند اما افراد گروه کنترل غیرفعال ،هیچ گونه

میان شکلهای مشابه و قرار دادن آنها در جایگاه مشخص شده برای

دقیقه ای در هفته برای گروه آموزش و برای گروه کنترل فعال ۱0-۱5

حفظ ،بروزرسانی ،دستکاری اطالعات ،مهار محرکهای اضافه و اتصال

به خروج از طرح بودند .بعد از اتمام مداخله ،نمونهها بار دیگر ارزیابی

تکلیف کدگذاری :این تکلیف شامل به یاد سپاری محرک نشانه (یکی

طریق نرم افزار  SPSS-26انجام شد.

بازیابی اطالعات مربوط به محرک نشانه است که بدون ترتیب مشخص

این برنامه بر مبنای رویکرد آموزش بنیادین  ،Core trainingدر دو

یادگیری تداعی ،سرعت پردازش و هوش کالمی نیاز است.

و یک نسخه ( 10-15دقیقهای) برای گروه کنترل فعال تهیه شد .گروه

به یادسپاری جهت حرکت به صورت مستقیم و معکوس است و برای اجرا

با این تفاوت که زمان اجرا تکالیف کمتر بوده است .مجموعهای از هفت

ابزارها

بسته قرار گرفتند .تمامی تکالیف در تمامی ویژگیها یکسان و تنها در

اسکیزوفرنی برای کودکان و نوجوانان ،تشخیص فعلی و طول

تکلیف ماز :این تکلیف نسخه فضایی تکلیف گستره ارقام بوده و شامل

نسخه دیداری و شنیداری ( ۴۵-۶۰دقیقهای) برای گروههای آموزشی

کنترل فعال تمامی تکالیف مشابه با گروههای آزمایش را اجرا میکنند

جهت یابی فضایی ،حفظ و دستکاری اطالعات ضروری هستند.

مصاحبه تشخیصی نیمه ساختاریافته اختاللهای خلقی و

تکلیف شناخته شده حافظهکاری به شکل انطباق پذیر طراحی و در این

عمر ( :)K-SADSاین ابزار یک مصاحبه نیمه ساختاریافته برای

نحوه ارائه محرکهایی که نیاز به بروزرسانی و دستکاری مداوم اطالعات
داشتند ،متفاوت بودند .این تکالیف شامل:

ارزیابی نشانههای اختاللهای روان پزشکی کودک و نوجوان است

فراخنای ارقام معکوس :این تکلیف شامل بازیابی معکوس  ۳تا ۹

که  Kaufmanو همکاران آن را در سال  ۱۹۹۷با نسخه چهارم از

بروزرسانی مداوم اطالعات نیاز دارد.

این نسخه در سال  ۱۳۸۴توسط  Ghanizadehبه فارسی برگردانده

عدد است که برای اجرا به پردازشهای دوگانه نگهداری ،دستکاری و

معیارهای تشخیصی و آماری  DSM-IVتطبیق دادند ( .)22در ایران

تکلیف عملیاتی :این تکلیف شامل حفظ و بازیابی  ۳تا  ۹حرف

شده و اعتبار نسخه فارسی این پرسشنامه  0/81و اعتبار بازآزمایی این

به عنوان محرک اضافه است و برای اجرا به حفظ ،تمرین کالمی ،مهار

با در نظر گرفتن والدین ،کودک و مصاحبه کننده تکمیل میگردد .در

همزمان با تصمیمگیری در مورد صحت جواب مسائل ساده ریاضی

آزمون  ۰/۶۹گزارش شده است ( .)23این مصاحبه نیمه ساختاریافته

محرک نامرتبط ،بروزرسانی و انتقال آمایه نیاز دارد.

بخش اول اگر  ۳نمره از  ۴سوال اولیه کسب شود ،بخش ضمیمه اختالل
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رفتاری بیشفعالی که شامل  ۲۰سوال است تکمیل میشود .در انتها

صحیح و پاسخهای کاذب به دست میآید .سوگیری به پاسخ مثبت (در

 IIکه مربوط به بیشفعالی/تکانش گری است تکمیل میشود .اجرای

سوگیری به پاسخ منفی (عدم تشخیص هدف فارغ از حضور یا عدم

نظر گرفتن هدف ،فارغ از حضور یا عدم حضور) با نمره نزدیک به صفر،

برای تعیین نوع بیشفعالی بخش  Iکه مربوط به عدم توجه و بخش
مصاحبه  ۳۰تا  ۴۰دقیقه زمان می برد و فرد میبایست حداقل شش

حضور) با نمرات منفی و افرادی بدون سوگیری در پاسخ گویی با نمرهای

آزمون عملکرد پیوسته دیداری و شنیداری ( :)IVA-2این

به معنای میانگین زمانی صرف شده برای پاسخ صحیح است.

نزدیک به یک مشخص میشوند )۳ .شاخص میانگین زمان واکنش که

نشانه را به مدت  6ماه ،قبل از 12سالگی داشته باشد.

آزمون حافظه کاری فضایی ((Working Memory (SWM

آزمون یکی از انواع آزمون عملکردهای پیوسته است ( )CPTو عالوه

بر تشخیص اختالل نقص توجه/بیشفعالی ،برای بررسی شاخصهای

 :)Spatialاین آزمون شامل جستجوی محرک هدف تا زمان پیدا شدن

قرار میگیرد .مبنای این آزمون مدل توجهی  Sohlbergو Mateer

جعبهها تعیین میشود .شاخصهای استفاده شده در این آزمون شامل:

تدوین شد است .شواهد پژوهش حاکی از آن است که حساسیت این

مجموع خطای درونی (بازبینی مجدد جعبهای که در طی یک جستجو

توجهی و تمرکزی در دو مدالیته دیداری و شنیداری مورد استفاده

آن در جایگاههای فضایی مختلف است .دشواری آزمون بر مبنای تعداد
 )۱شاخص خطای کلی که شاخصی است از ظرفیت حافظه کاری و از

بوده که در سال  198۷ارائه شده ( )24و در نهایت بر مبنای DSM–5

خالی بوده) و خطای بینابینی (بازبینی مجدد جعبهای که قبال هدف در

آزمون برای تشخیص صحیح اختالل نقص توجه/بیشفعالی  ۹۲درصد

آن پیدا شده) ،منهای خطای دوگانه (تکرار خطاهای درونی و بینابینی)

بوده است .بازه سنی  6تا  96سال برای این آزمون تعریف شده و مدت

به دست میآید )۲ .شاخص راهبرد که نماینده استفاده از راهبرد برای

زمان اجرای آن  ۲۰دقیقه است .نسخه فارسی این آزمون دارای ضریب

جستجو است و آن را به عنوان شاخصی برای عملکردهای اجرایی در

اعتبار  0/53تا  ۰/93است (.)25
آزمونهای (((CANTAB

Battery

Automated

نظر میگیرند .حداقل و مطلوبترین نمره برای راهبرد  ۱است و تخمین

Test

 :)Cambridge Neuropsychologicalاین آزمون از سال 1980

نمره با محاسبه تعداد دفعاتی که فرد ،جستجوی جدید را از جعبه
نامشخص شروع کند به دست میآید.

میالدی توسط دانشگاه کمبریج ارائه شده و حیطههای مختلفی از

عملکردهای شناختی را مورد ارزیابی قرار میدهد و به فرهنگ و زبان

یافته ها

وابسته نیست .پایایی این آزمون  ۰/۴-۰/۶۴و همبستگی درونی در

در ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ،مورد بررسی قرار

کودکان با اختالل نقص-توجه/بیشفعالی در سنین  ۴-۱۲سال-۰/۹۰ ،

گرفت .نتایج نشان داد که بین گروهها از نظر سن ،تحصیالت ،جنسیت

 ۰/۷۳گزارش شده است و اعتبار باالیی در بررسیهای مرتبط با این

و نوع اختالل تفاوت معناداری وجود ندارد (جدول .)۱

کودکان دارد ( .)26همچنین اثر تمرین در آن نسبت به سایر آزمونهای

میانگین و انحراف معیار متغیرهای دو آزمون  RVPو  SWMدر جدول

عصب روانشناختی کمتر است (.)27

آزمون پردازش سریع اطالعات دیداری ((Processing (RVP

 ۲گزارش و سپس برای بررسی فرضیهها از روش تحلیل کوواریانس

 :(Rapid Visual Informationاین آزمون زیر مجموعه آزمونهای

چند متغیری استفاده شد.

مورد استفاده قرار میگیرد .در این آزمون ،اعداد  ۲-۹به صورت نیمه

نرمال بودن شاپیرو_ویلک اجرا و فرضیه نرمال بودن هر شاخص در هر

تشخیص توالی سه رقمی از اعداد لمس کنند .زمان اجرای آزمون ۹

واریانسهای لوین نیز در متغیرهای مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد.

( A′مقیاس غیرپارامتریک تمیز و حساسیت به محرک هدف) که از

( χ2=1781/166و  .)P>0/0001اما با توجه به معناداری آزمون ام باکس

برای اطمینان از همگن بودن عملکردهای شناختی در چهار گروه ،آزمون

توجهی و سرعت روانی حرکتی است و برای بررسی توجه پایدار دیداری

گروه احراز شد .مفروضه برابری واریانسهای خطا ،از طریق آزمون همگنی

تصادفی ارائه و از آزمونشوندگان خواسته میشود تا صفحه را در هنگام

آزمون کرویت بارتلت حاکی از همبستگی کافی بین متغیرهای وابسته بود

دقیقه است .شاخصهای استفاده شده در این آزمون شامل )۱ :نمره

با مقدار  2/340اثر پیالی گزارش شده است.

تفریق احتمال پاسخ صحیح ( )Probability of Hitو پاسخهای کاذب

آزمون چند متغیری اثر پیالی نشان داد که تفاوت معنادار بین

( )Probability of False Alarmبه دست میآید و عددی است بین

صفر )حداقل تمیز و حساسیت) و یک (حداکثر حساسیت به محرک).

گروهی بعد از کنترل کوواریانسها وجود دارد (partial η2=۰/29
 .)F)۱۵/۱۵۰(=4/084، P>0/0005، Pillai,s Λ=0/87،همچنین،

 )۲نمره ( β′′مقیاس غیرپارامتریک سوگیری) که از تقسیم احتمال پاسخ
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حساسیت به محرک ( )′Aو سوگیری به پاسخ ( )β′′و همچنین خطای

بررسی آزمون اثرهای بین گروهی مشخص کرد که در متغیرهای سرعت

کل ،تفاوت بین گروهها در پس آزمون معناداری است (جدول .)۳

واکنش و راهبرد ،تفاوت معناداری بین گروهها مشاهده نمیشود اما در

جدول  .1اطالعات جمعیتشناختی

متغیر

آموزش شنیداری

آموزش دیداری

کنترل فعال

ل غیرفعال
کنتر 

شاخصهای آماری

سن

)1/25( ۹

)1/11( ۹/۶۶

)1/59( ۹/۴۳

)1/27( ۹/۱۸

F=۰/۷۵۲، P=۰/۵۲۶

دوم

 46/7درصد

 13/3درصد

 43/8درصد

 46/7درصد

سوم

 ۲۰درصد

 ۴۰درصد

 ۲۵درصد

13/3درصد

چهارم

 26/7درصد

 ۲۰درصد

 6/3درصد

 ۴۰درصد

پنجم

 6/7درصد

 26/7درصد

 5/12درصد

-

ADD

)۴۶/۷( ۷

 73/3( ۱۱درصد)

 5۳/3( ۸درصد)

۶/۵( ۱۰درصد)

ADHD

 53/3( ۸درصد)

 26/7( ۴درصد)

 43/8( ۷درصد)

 ۴۰( ۶درصد)

دختر

۱۳ /۱( ۲درصد)

۲۶/۷( ۴درصد)

۱۳ /۳( ۲درصد)

 ۳۱/۳( ۵درصد)

پسر

 ۸۶/۷( ۱۳درصد)

 ۷۳/۳( ۱۱درصد)

 ۸۶/۷( ۱۳درصد)

 ۶۸/۸( ۱۱درصد)

تحصیالت

نوع اختالل
جنسیت

χ2 =0/110

χ2 =0/476

χ2 =0/505

جدول  .۲میانگین و انحراف معیار آزمونهای  RVPو SWM

گروه شنیداری

متغیرها

زمان واکنش

RVP

حساسیت

سوگیری

راهبرد
SWM

خطای کلی

گروه دیداری

گروه کنترل فعال

گروه کنترل غیرفعال

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

719/19

214/6

730/39

191/12

784/31

163/21

653/69

101/79

پس آزمون

664/78

149/17

700/16

107/05

710/19

234/84

751/00

160/19

پیش آزمون

0/79

0/08

0/78

0/03

0/76

0/08

0/78

0/04

پس آزمون

0/87

0/05

0/85

0/04

0/79

0/06

0/76

0/04

پیش آزمون

0/64

0/32

0/61

0/29

0/54

0/32

0/60

0/30

پس آزمون

0/87

0/05

0/92

0/03

0/68

0/22

0/57

0/24

پیش آزمون

37/26

4/38

40/13

3/11

38/37

3/00

38/13

1/76

پس آزمون

35/00

2/87

36/40

3/54

37/18

2/53

37/33

2/28

پیش آزمون

52/46

20/60

59/46

13/26

61/62

11/23

58/86

16/11

پس آزمون

23/33

6/32

35/00
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جدول  .۳آزمون اثرهای بین گروهی و مقایسه متغیرهای وابسته در پس آزمون

آزمونها

RVP

SWM

متغیرها

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

P

مجذورات

زمان واکنش

110594/203

3

36867/73

1/468

0/234

0/078

حساسیت

0/116

3

0/039

13/708

0/001

0/422

سوگیری

1/162

3

0/387

15/161

0/001

0/467

راهبرد

55/672

3

18/557

2/242

0/094

0/115

خطای کلی

7648/845

3

2549/615

18/343

0/001

0/514

ن مقایسات
برای تعیین تفاوت بین گروهها در این سه متغیر وابسته ،آزمو 

دو گروه مداخله به عدد یک نزدیک شده که نشان دهنده اثر مداخله در

که در متغیر زمان واکنش در آزمون  RVPو متغیر راهبرد در آزمون

محرک هدف در طول زمان است.

زوجی (آزمونهای تعقیبی)  Bonferroniاستفاده شد .با توجه به این

هر دو گروه شنیداری و دیداری بر میزان حساسیت و افزایش تشخیص

 ،SWMاثر و تفاوت معناداری یافت نشد ،این دو متغیر از تحلیلهای

همچنین ،در متغیر سوگیری به محرک ( ،)β′′تفاوت معناداری

نتایج مقایسات زوجی نشان داد که در شاخص حساسیت به محرک

 .)M=0/056اما در همین شاخص بین گروه شنیداری با گروه

وجود نداشت ( SE=0/021و  .)M=0/024اما تفاوت این شاخص بین

* )M=0/307تفاوت معنادار بود .همین طور گروه دیداری با گروه کنترل

بین گروههای دیداری و شنیداری مشاهده نشد ( SE=0/062و

آتی حذف شده اند ()P<۰/۰۵

( ،)′Aبین گروه دیداری و شنیداری در پس آزمون تفاوت معناداری

کنترل فعال ( SE=0/060و * )M=0/170و غیرفعال ( SE=0/060و

گروه شنیداری و گروه کنترل فعال ( SE=0/020و * .)M=0/082و گروه

فعال ( SE=0/059و * )M=0/226و کنترل غیرفعال (SE=0/061

نیز ،تفاوت معناداری با گروه کنترل فعال ( SE=0/020و *)M=0/058

سوگیری نشان داد که سوگیری به پاسخ مثبت یا منفی در دو گروه

نمودار  ۱قابل مشاهده است ،میانگین شاخص حساسیت به محرک در

پاسخ (نمودار .)۱

و * )M=0/363تفاوت معناداری داشت .بررسی میانگینها در متغیر

کنترل غیرفعال ( SE=0/020و * )M=0/113معنادار بود .گروه دیداری

آزمایش به یک نزدیک شده که نمایندهای است از کاهش سوگیری به

و غیرفعال ( SE=0/020و * )M=0/090داشت .همان طور که در

1
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مجله تازه های علوم شناختی
در شاخص خطای کلی آزمون  ،SWMبین گروههای آموزش

گروه دیداری با کنترل فعال ( SE=4/387و * )M=13/769و غیرفعال

( SE=4/496و  )M=196/476تفاوت معنادار دارند ( .)P<0/05اما

دیداری و شنیداری تفاوت معناداری مشاهده نشد ( SE=4/551و

*

در بررسی شاخص راهبرد ،تفاوت معناداری بین هیچ یک از گروهها

 .)M=9/995اما گروه شنیداری با گروه کنترل فعال (SE=4/392

مشاهده نمیشود (نمودار .)۲

و * )M=23/170و غیرفعال ( SE=4/439و * )M=29/431و

70-

60-

40-

میانگین

50-

30-

20نمودار  .۲میانگین عملکرد گروهها در آزمون SWM

بحث

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مدالیته و نحوه ارائه اطالعات در حافظه

این نوع از ارائه بر نتایج است .ماهیت کانالهای پردازشی دیداری و

ی بود .بررسی نتایج آزمون  SWMنشان
با اختالل نقص توجه/بیش فعال 

به تفاوت در پردازش اطالعات ورودی ،عملکرد و واکنش افراد نسبت

فضایی است ،بعد از اجرای مداخله بهبود قابل توجهی را در دو گروه

تمرکز بر محرک هدف و یا بسته شدن را ندارند ،محرکهای شنیداری

صورت گرفته ،که اثر انتقال نزدیک را تأیید کردهاند همسو بود ()28-30

وزن دهی و انتخاب اولویت در اطالعات شنیداری را دشوارتر میکند

کاری موثر است ،اتصال ناکافی بین اجزاء بازنماییها به معنای اتصال

و شنیداری است که افزایش ظرفیت و دوام اطالعات در حافظهکاری

است ( .)۲1در این مداخله این مهم ،از طریق تکالیف مقایسه فهرستها

اطالعات نامرتبط تسهیل میکند .این مداخالت بر مبنای تفاوتهای

نشان میدهد انتقال نزدیک به عملکردهای مشابه حافظه کاری در

مدالیته محور ،به قرار گرفتن مدالیته ضعیفتر در مرکز توجه کمک

دیگر جدا میکند ،اثر آموزش حافظ ه کاری به صورت شنیداری و اثر

مشابه با مطالعه حاضر است ،قابلیت آموزشپذیری حافظه کاری در هر

کاری بر دو انتقال دور و نزدیک و با رویکرد آموزش بنیادی در کودکان

شنیداری که اولین بار توسط  Baddeleyدر سال  ۱۹۸۶مطرح شد،

داد که متغیر خطای کلی که شاخصی از ظرفیت حافظهکاری دیداری

به مدالیته اشاره دارد .از آنجایی که گوشها بر خالف چشمها قابلیت

آموزشی نشان میدهد .این یافته با سایر مطالعات و فراتحلیلهای

حتی اکر یکسان نباشند ،به طور همزمان وارد گوش شده و طبقه بندی،

(پژوهشگران معتقدند یکی از مواردی که در محدودیت ظرفیت حافظه

( .)۳۱ملزومات اجرای کارآمد این مداخالت ،پردازشهای سریع دیداری

بین مشخصههای هر بازنمایی برای شکلدهی موضوعی در حافظه کاری

را با بروزرسانی ،حفظ و نگهداری ،تمرکز بر اطالعات مرتبط و حذف

و روابط فضایی در هر دو مدالیته ،تسهیل شده و همان طور که نتایج

فردی در دریافت اطالعات ورودی بوده و از طریق آموزش حافظه کاری

آزمون  SWMصورت گرفته است .اما آنچه مطالعه حاضر را از مطالعات

میکند .از طرفی ،مطالعه  Schneiderکه یکی از معدود مطالعات

40

طلیعه شیخ فندرسکی و همکاران

اعتباریابی آزمون تفکر راهبردی مدیران

و بر مبنای نظریه تشخیص عالمت بررسی شد .تشخیص ادراکی هدف

دو مدالیته را تأیید میکند .آن چه  Schneiderدر بررسی اثر آموزش

دیداری و شنیداری مطرح کرد ،اثر درونمدالیتهای Intra-modal

که با  A′شناخته میشود با محتوای حافظه کاری در ارتباط بوده و

باشند) و برونمدالیتهای ( Across-modalانتقال دور :آزمون و مداخله

شد ( .)۴۰نتایج نشان میدهد که میانگین نمرات حساسیت به محرک

اطالعاتی که در حافظه کاری نگهداری میشوند ،بهتر ردیابی خواهند

(انتقال نزدیک :آزمون و مداخله انجام گرفته به لحاظ مدالیته مشابه

در دو گروه آموزشی به یک نزدیک شده که به معنای بهبود تمیز ،حفظ

به لحاظ مدالیته متفاوت باشند) بود .مطالعه وی نشان داد که آموزش

و ردیابی توالیهای عددی از میان محرکهای اضافه است (شکل.)۲

حافظه کاری به صورت شنیداری در زمان محدود ( ۸جلسه درمانی)

مقایسههای درون گروهی ،تفاوت معناداری را بین دو گروه آموزشی با

برخالف آموزش دیداری ( ،)18قابلیت تعمیم برونمدالیتهای را ندارد

دو گروه کنترل نشان داد که این نتایج ،همسو با مطالعه گذشته ،قابلیت

( .)19با توجه به این که تفاوت معناداری بین نتایج گروههای دیداری

آموزشپذیری این شاخص را تأیید میکنند ( .)۴۱همچنین این یافته

و شنیداری مشاهده نمیشود ،می توان نتیجه گرفت که با افزایش طول

بر نظریه  Unsworthو  Engleکه ظرفیت حافظه کاری را دو روند

جلسات ،نه تنها انتقال نزدیک (درونمدالیته ای) در گروه دیداری بلکه

انتقال دور (برونمدالیتهای) برای گروه شنیداری نیز قابل دستیابی است

همزمان حفظ توجه بر اطالعات مرتبط و سرکوب اطالعات نامرتبط و

و افراد گروه شنیداری با توجه به بار شناختی بیشتر در این مدالیته ،نه

استفاده همزمان از محرکها میدانند ،صحه میگذارد ( .)۴۲پس میتوان

تنها در مواجهه با محرکهای شنیداری ،بلکه در مقابل محرکهایی که

نتیجه گرفت که با افزایش ظرفیت حافظهکاری ،توانایی کنترل اطالعات

ماهیت حسی متفاوتی دارند بهتر عمل کردهاند.

مرتبط و نامرتبط و حفظ توجه بر محرکهای مختلف محیطی افزایش

اما در شاخص استفاده از راهبرد که یکی از شاخصهای عملکردهای

مییابد .نکته قابلتوجه در مورد نتایج به دست آمده این است که اگرچه

 Klingbergاز اثر آموزش حافظ ه کاری بر این شاخص خبر میدهند

توجهی دیداری تکیه دارد اما آزمودنیهای گروه شنیداری نیز به طور

اجرایی است ،برخالف آنچه برخی از پژوهشها همچون مطالعات

ک دیداری ،شاخصی است که بر عملکردهای
شاخص حساسیت به محر 

( )۳۳ ،۳۲تفاوت معناداری بعد از مداخله در مطالعه حاضر مشاهده

قابلتوجهی درک بهتری از حفظ محرک در حافظه و بازیابی آن در طول

مورد بررسی قرار گیرد ،افراد برای استفاده از راهبرد به برنامهریزی ارادی

کرد ،بدین معنا که استفاده از دو مدالیته به جای یک مدالیته میتواند

تکلیف داشتهاند .یکی از دالیل این یافته را میتوان در اثر مدالیته جستجو

نشد (شکل  .)۱برای بررسی راهبرد الزم است تا زیربناهای شناختی آن

یادگیری را تسهیل کند چرا که یکپارچگی مدالیتههای حسی ،موجب

حرکتی ،ادراک عاقبت هر حرکت ،جافظه ،فراشناخت و نظارت بر عملکرد

استفاده بهینهتر از منابع توجهی و تخصیص کارآمدتر منابع بر اطالعات

خود نیاز دارند ( .)۳۴یکی از نکات رعایت شده در این مداخله ،عدم

مرتبط و نامرتبط خواهد شد ( .)۴۳افراد گروه شنیداری در دریافت و

استفاده از رویکرد آموزش راهبردی برای آموزش حافظهکاری بوده است

چرا که مطالعات نشان دادهاند که این شیوه به طور مستقیم بر ظرفیت و یا

حفظ اطالعات شنیداری با مشکل مواجهه بودهاند و با بهبود عملکردهای

تکالیف را کمتر میکند ( .)۳۵با وجود کشف راهبردهای جدید در طی

طریق شنیداری ارائه میشدند ،توانایی حفظ توجه بر محرکهای دیداری

حافظ ه کاری (حفظ ،دستکاری و جلوگیری از اطالعات مرتبط) که از

کارآیی حافظ ه کاری اثرگذار نبوده و قابلیت تعمیمپذیری آموزش به سایر

جلسات و برای پیشبرد مراحل مختلف تکالیف ،در نظر گرفتن فراشناخت

و شنیداری در آنان افزایش یافته است .این یافته در گروه دیداری و با

این مداخله ،به نظر میرسد که استفاده از راهبرد در تکالیف تمرین شده،

توجهی بعد از مداخله ،طبیعی به نظر میرسد اما در گروه شنیداری عالوه

توجه به ضعف این گروه در دریافت اطالعات دیداری و بهبود عملکردهای

و نظارت بر عملکرد با استفاده از بازخوردهای متعدد و بهبود حافظه در

قابلیت تعمیمپذیری به سایر تکالیف را نداشته و یا برای کشف راهبردهای

بر صحه گذاشتن بر اثر یکپارچگی دیداری شنیداری در حفظ توجه بر

است که این اثر را برای استفاده از راهبرد تأیید نکرده است ( .)۳۶بنابراین

باالتری که برای درگیر شدن در تکالیف شنیداری الزم است اشاره دارد.

راهبرد در مداخالت حافظ ه کاری پرداخته شود  )۲برنامهریزی و درک از

گیرد ،مبحث دوام مهارتهای کسب شده است .توجه به دوام اطالعات

اثر انتقال دور بر عملکردهای توجهی ،مخالفان ( )۳۷ ،10و موافقان

بیشتری که مداخالت شنیداری تحمیل میکنند ،اهمیت باالیی در

محرک ،به لزوم استفاده از منابع توجهی بیشتر با توجه به بار شناختی

جدید ،به زمان و تمرین بیشتر نیاز است .این یافته همسو با مطالعه Gray

یکی از مهمترین عواملی که میبایست در مطالعات بعدی مورد توجه قرار

پیشنهاد میشود که در مطالعات آتی )۱ :به بررسی اثر زمان در استفاده از

در طول زمان برای مداخالت شنیداری و دیداری و با توجه به بارشناختی

عاقبت عملکرد در این مداخالت بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

طراحی مداخالت خواهد داشت.

( )۳۹ ،۳۸زیادی دارد .این انتقال از طریق آزمون توجه پایدار RVP
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مجله تازه های علوم شناختی
شاخص سوگیری به پاسخ گویی را با مهار یا عدم مهار حرکتی در مواجهه

مهمترین محدودیتهای مطالعه حاضر ،تعداد افراد شرکتکننده در هر

رفتارهای تکانشی یا غیر تکانشی باشد ( .)۴۴شاخص سوگیری به

شود .همچنین استفاده از مقیاسهایی که در شرایط غیرآزمایشگاهی

گرو ه بود ،پیشنهاد میشود مطالعه حاضر با تعداد افراد بیشتر مجددأ تکرار

با شرایط دشوار مرتبط میدانند و این شاخص میتواند نمایندهای برای

(طبیعی) میتواند عملکرد افراد را مورد ارزیابی قراردهد ،توصیه میشوند.

رویکرد فرد در پاسخ گویی اشاره دارد بدین معنا که نمرات نزدیک به
یک ،کاهش سوگیری و نمراتی نزدیک به صفر ،افزایش سوگیری به

نتیجه گیری

سمت پاسخ مثبت و رویکرد بیپرواتر در پاسخ گویی (رفتار تکانشی در

نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر ،مدالیته محور بودن آموزش حافظه

مواجهه با شرایط دشوار) را نشان میدهند .میانگین نمره آزمودنیهای

کاری را نشان داد که مشخص می کند نوع مدالیته ارائه شده در تعیین

در شاخص سوگیری در گروههای دیداری و شنیداری به یک نزدیک

نتایج اثر گذار است .بنابراین الزم است قبل از شروع مداخالت ،وضعیت

شد و به نظر میرسد با بهبود عملکرد حافظهکاری رفتارهای تکانشی و

افراد در توجه دیداری و شنیداری مشخص و بر مبنای میزان نواقص در

فاقد تصمیمگیری کاهش مییابد .گرچه شاخص حساسیت به محرک و

هر مدالیته ،مداخالت اعمال گردد .چرا که در روند یادگیری ،تفاوتهای

سوگیری دو شاخص مستقل از هم در نظر گرفته میشوند اما شناسایی

فردی در تجربیات قبل از یادگیری و یا مواجهه با مدالیتههای مختلف

هدف به طور اختصاصی و مهار محرکهای نامرتبط عواملی هستند

اهمیت باالیی دارد که همین عامل میتواند بر دریافت ،حفظ و توجه

که در سوگیری اثرگذار هستند .توجه به این نکته که تفاوت معناداری

بر محرکهای محیطی اثرگذار بوده و در نهایت منجر به از دست دادن

بین دو گروه دیداری و شنیداری مشاهده نمیشود به معنای کارآمدی

بسیاری از اطالعات محیطی شود که از طریق مدالیته غیرغالب دریافت

مداخالت شنیداری در رفتارهای تکانشی و کنترل رفتار ،همراستا با

میشوند .بر این اساس دریافت یکپارچه اطالعات از دو کانال دیداری و

مداخالت از طریق دیداری است .با این حال ،بسنده کردن به نتایج در

شنیداری اهمیت بسزایی دارد ،بنابراین اگر فردی در توجه ،مهار و حفظ

شرایط آزمایشگاهی کافی به نظر نمیرسد و الزم است آزمودنیها در

اطالعات شنیداری نقایص بیشتری در مقایسه با اطالعات دیداری داشته

شرایط تنشزای محیطی نیز مورد بررسی قرار گیرند.

دو شاخص  A′و  ،β′′بر مبنای نظری ه تشخیص عالمت ،مکانیسمهای زیر

باشد ،آموزش حافظ ه کاری از کانال دیداری به تنهایی کارآمد نخواهد

شاخص در پسآزمون بهبود قابلتوجهی را نشان میدهند میتوان نتیجه

فردی و اثر مدالیته بر نتایج ،توجه شود.

بود .بنابراین توصیه میشود در مداخالت حافظه کاری به تفاوتهای

بنایی روند تصمیمگیری در شرایط نامطمئن هستند .بنابراین چون هر دو
گرفت که با بهبود ظرفیت حافظ ه کاری ،روند تصمیمگیری در شرایط

تشکر و قدردانی

حساس در کودکان با اختالل نقصتوجه/بیشفعالی ،به طور قابلتوجهی

این مطالعه با حمایت مالی ستاد علوم و فناوریهای شناختی با کد
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