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:زماندیبازتولتیتقويبراياانهیرايبازساختویطراح
یمقدماتمطالعهکی

توانند از طریق آموزش اند که افراد میهاي اخیر در علوم اعصاب نشان دادهپیشرفت: هدف
نظیر حافظه کاري و توجه آموزش دهند. هاي شناختیشان را جهت بهبود تواناییشناختی مغز

از سویی دیگر، مبتنی بر مدل دروازه توجه، درك زمان نتیجه فرایندهاي شناختی مثل توجه و 
با در نظر گرفتن موارد باال، ابزار تقویت بازتولید زمان در قالب روش:حافظۀ کاري است. 

. هدف از پژوهش حاضر، بهبود این فرایند شناختی طراحی و ساخته شدمنظوربهبازي 
بازي ساخته شده روي عملکرد بازتولید زمان بود. بدین منظور، در تأثیربررسی اولیۀ 

ساله) مورد بررسی قرار 12–6آزمودنی (4تعداد (A-B)چهارچوب طرح تک آزمودنی
مرحلۀ- 1ها در تکلیف بازتولید زمان در چهار مرحله ارزیابی شد: گرفتند. عملکرد آزمودنی

عنوانبههاي آموزش بالفاصله پس از اتمام جلسه-3هاي آموزش، حین جلسه-2خط پایه، 
ي مرحلۀ پیگیري. براي همهعنوانبهآزمونپساز مرحلۀ پسسی روز-4و آزمونپس

مداخله تأثیرباوجودها:یافتهمحاسبه شد. PNDو کوهنdها اندازه اثر با روش آزمودنی
زیادي نشان داد. عالوه بر این، عملکرد يریرپذییتغها، نتایج کلی براي برخی آزمودنی

هاي آموزش مقایسه شدند تا در جلسههاآنها در تکلیف بازتولید زمان با عملکرد آزمودنی
انتقال اثر بهبود در بازي به تکلیف ارزیابی بررسی شود و نتایج این مقایسه نیز نشان داد که 

براي انتقال اثر به دلیل تفاوت در يریرپذییتغاحتماالًگیري:نتیجهآموزش متغیر است. تأثیر
ماهیت ابزار ارزیابی و آموزش بود. این یک مطالعۀ اولیه براي بررسی نحوة اثر آموزش ادراك 

گیري نیاز است.هاي بیشتري براي نتیجهزمان از طریق بازي بوده و مطالعه
.ايادراك زمان، آموزش شناختی، بازي رایانه:هاکلیدواژه

Design and Development of a Computer Game for
Time Reproduction Training: A Pilot Study

Introduction: Novel findings in neuroscience have suggested that individuals may
strive to train their brains to improve their cognitive abilities including working memory
and attention. On other hand, according to the Attentional Gate Model (AGM), our
perception of time roots in cognitive processes such as attention, working memory.
Method: Taking the above into consideration, in order to improve such cognitive
processes, a time reproduction training tool in the form of game was designed and
developed. The purpose of this study was to primarily examine the effect of our designed
game on time reproduction performance. To this end, in the framework of single-subject
(A-B) design, 4 subjects (6-12 years old) were enrolled. Subjects’ performance in time
reproduction task was measured during four phases including baseline, during training,
immediately after the training as a post-test and 30 days following post-test as a follow–
up. Effect sizes (Cohen’s d) and (PND) were calculated in all subjects. Results: Despite
the intervention effect for some subjects, overall results suggest a large variability.
Furthermore, performance in reproduction task and performance in training sessions were
compared to examine whether improvement on training transferred to performance.
Conclusion: We argue that variability in effect transmission might refer to differences in
the nature of training and assessment tools. This was a pilot study to test the impact of
time perception training by means of a game training and continued research is required
to conclude on such an effect.

Keywords: Time perception, Cognitive training, Computer game.



انو همکاراقدمیصالحجهیخد

]1-12[1394، 4، شماره 17هاي علوم شناختی، سال تازه
Advances in Cognitive Science, Vol. 17, No. 4, 2016

٢
2

مقدمه
این فرایند ي ذهنی زمان اشاره دارد؛ به تجربه1ادراك زمان

هاي بنیادي شناخت است که نقش مهمی در از جنبهذهنی
گیري در زندگی ریزي و تصمیمهاي مربوط به برنامهفعالیت

بسیاري از سطوح وضوحبهکند. ادراك زمان روزمره ایفا می
ي ي گذر زمان از یک لحظه به لحظهها از درك سادهتحلیل
ریزيبرنامههاي شناختی با سطوح باالتر مثل تا پردازشدیگر

اند که ها نشان داده). تحقیق1(دهدمیقرار تأثیررا تحت 
سازوکارهايوسیلهبهتوانند خودشان را با محیط افراد می

؛ )2بق دهند (ي زمان تطادهندهخودکار آگاهیخودکار و غیر
زمان، ازشناختیادراك رواننوعیتکوینبنابراین،

درشناختی،روان-عصبتکاملفرآیندازجزئیعنوانبه
خاصیفرد از اهمیتتطابقیرفتارهايواجتماعیعملکرد

اند که ها نشان دادهبراي مثال، بررسی).3(است برخوردار
)، درخودماندگی 4(گیمثل افسردهاییادراك زمان با اختالل

هاي و با اختالل)7(2)، جنون6)، کمبود توجه/بیش فعالی (5(
در ارتباط است.)8(3خاصیادگیري
اند که هاي مربوط به رشد ادراك زمان نشان دادهتحقیق

تر سریعهاآنهاي همزمان با رشد کودکان پردازش داده
یابد و افزایش میهاآنمدت ي کوتاهشود، ظرفیت حافظهمی

5تا 3). در سنین 9کند (شان بهبود پیدا میقدرت استدالل
سالگی، کودکان در مورد گذشت زمان و روابط آن آگاه 

در مورد زمان وابسته هاآنهمین، قضاوت به خاطرنیستند؛ 
ماشین را با سرعتش و نور را با کهطوريبهبه بافت است؛ 

نشان زیاديهاي، تحقیقسنجند. با این وجوددرخشش می
هایی مکرر در معرض محركطوربهاند که اگر کودکان داده

قرار گیرند، ادراك زمان حتی که مربوط به زمان واقعی است
). این بهبود 10یابد (سالگی بهبود می5تا 3در سنین 

افتد؛ مغز در پاسخ به پذیري عصبی اتفاق میانعطافواسطهبه
یستم عصبی مرکزي با محیطی که محیط منعطف است و س

مفید تأثیردر حال انطباق است. دائماًکند تجربه می
صورتبهسازي محیط روي جوندگان و پستانداران اولیه غنی
وابسته به ساختار مشاهده شده است و شامل تشکیل تأثیر

در مناطق مغزي خاص است که ساختار سلولی هاسیناپس
که دهدمی). شواهد نشان 11د (آورمیبه وجودرا تريبزرگ

نیز وجود سالبزرگدر افراد 4پذیري عصبیفرایند انعطاف
جهت رشد مناسب سیستم عصبی انعطاف مغزيدارد. 

به دنبالمرکزي ضروري است و ذهن را قادر به ایجاد تغییر 
و هاانسانروي اخیراًهایی که کند. مطالعهآموزش می

پذیري عصبی حیوانات انجام شده بیانگر این است که انعطاف
بینی پیشماند و تقویت شناختی در طول عمر ماندگار می

مفیدي براي افزایش و پایداري عملکرد شناختی، يکننده
).12است (سالکهنحتی در افراد 

ي زمانی هاي تکراري یک مهارت در یک بازهاز طریق تمرین
افتد. حتی در یک اتفاق میتوجهیقابلهاي طوالنی، تغییر

ي یک مهارت ها و آموزش گستردهي زمانی کوتاه، تمرینبازه
ساختارها و عملکردهاي سلولی را بهبود بخشدتواندمیجدید 

آموزش هاي در حال رشد در این زمینه،یکی از حیطه.)13(
دارویی ي غیرشناختی یک مداخلهاست. آموزش5شناختی

که بیشتر هاي تخصصیافزار) که با استفاده از نرم14(است 
درصددعصب روانشناختی هستند، هايمدلمبتنی بر هاآن

هاي شناختی در افراد است. آموزش شناختی از بهبود توانایی
هاي مفید در این راستا اي یکی از روشهاي رایانهطریق بازي

توجه است؛ این روش به دلیل دیداري بودن، در تقویت
که اینبه دلیلو همچنین 7و توانایی چرخش ذهنی6دیداري

) و نیز به دلیل داشتن قابلیت 15(ابزاري براي سرگرمی است
عنوانبهتواند هاي مختلف، میبه روش8ي پسخوراندارائه

براي توانمندسازي شناختی افراد و بخصوص یک ابزار مفید،
تأثیرهاي زیادي تحقیق.کودکان مورد استفاده واقع شود

اي را بر مثبت آموزش شناختی از طریق بازي رایانه
کوتاه يکاري، حافظهيعملکردهاي اجرایی نظیر حافظه

10و توجهو حافظه)16(سالبزرگدر افراد 9و استداللمدت

11ي توجهطبق مدل شناختی دروازه.اند) نشان داده17-23(

هاي ذهنی مبتنی بر مدل) براي ادراك زمان و همچنین 24(
و اختصاصی ادراك زمان، درك زمان حاصل عملکرد 

)، 26،27اي (هاي قاعده)، هسته25فرایندهایی نظیر مخچه (
) و قشر پیش پیشانی 28،29حرکتی اولیه (-مناطق حسی

) است که هرکدام از این 3، 26بخصوص نیمکره راست (
راي مثال، مناطق در یک یا چند عملکرد اجرایی درگیرند. ب
اي چپ در قشر پیش پیشانی راست و چپ و قشر آهیانه

، 31نقش دارند (ي کاريحافظهعملکردهایی چون توجه و 
مطرح سؤالهاي فوق، این ). با در نظر گرفتن یافته32
اي، توان با طراحی و ساخت بازي رایانهشود که آیا میمی

یک کارکرد اجرایی تقویت کرد؟عنوانبهادراك زمان را 
هایی که در رابطه با تقویت ادراك زمان انجام طبق بررسی

گردید تنها دو گزارش یافت شد. در گزارش اول عوامل 

1 .Time perception 6. Visual attention
2. Schizophrenia 7. Mental rotation ability
3. Specific Learning 8. Feedback
Impairment 9. Reasoning
4. Neuroplasticity 10. Attention
5. Cognitive training 11. Attention Gate Model
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شناختی درگیر در ادراك زمان را که شامل توجه، حافظه 
و اثر آن را جداگانه تقویتطوربهکاري و سرعت پردازش بود 

کردند. ابزارهاي استفاده شده در بر ادراك زمان بررسی 
، 1"هاي مهاجممرغ"ياپژوهش آنان شامل بازي رایانه

3و همچنین آزمون جستجوي دیداري2آزمون چرخش ذهنی

بود که نتایج پژوهش آنان نشان داد که تقویت فرایندهاي 
). در گزارش 33گذارند (میتأثیرذکر شده، روي ادراك زمان 
بی زمانی در کودکان داراي یادوم، براي آموزش جهت

). ولی 34هایی طراحی شده است (هاي یادگیري بازياختالل
اي نشده است.به نتایج آن اشاره

کافی در راستاي هايپژوهشپژوهش حاضر به دلیل فقدان 
تقویت ادراك زمان و نیز فقدان ابزاري جهت آموزش بازتولید 

در تواندمیتحقیق حاضر طورکلیبهزمان، صورت گرفت.
راستاي تقویت ادراك زمان در افراد بدون اختالل و نیز در 

هایی نظیر کمبود شناختی افراد با اختاللبخشیتوانراستاي 
هاي یادگیري و بیش فعالی، درخودماندگی، اختالل-توجه 
این افراد در درك زمان نقص دارند، مورد معموالًکه جنون

استفاده قرار گیرد.

روش
هاي مختلفی وجود دارد گیري ادراك زمان روشاندازهيبرا

که شامل برآورد زمان، تولید زمان، بازتولید زمان و افتراق 
هاي مربوط به ي تحقیق). مبتنی بر پیشینه35زمان است (

هاي مربوط به ادراك زمان، آموزش شناختی و همچنین یافته
شد. بدین ابزاري جهت تقویت بازتولید زمان طراحی و ساخته 

منظور در گام اول، پیشینه ادراك زمان و آموزش شناختی 
مطالعه گردید و همچنین عواملی که در طراحی بازي باید 

شد. عواملی که در ادراك آوريجمعگرفت، میقرارمدنظر
زمان دخیل هستند، به شرح زیر هستند:

براي 4پذیرياند که تغییرهاي قبلی نشان دادهافتهی.1
هاي شنوایی در کودکان هاي بینایی، نسبت به محركمحرك

هاي بینایی براي کدگذاري نسبت زیاد است، چرا که محرك
). از 10هاي شنوایی به توجه بیشتري نیاز دارند (به محرك

که درك زمان مربوط به رویدادهاي اینباوجودطرفی، 
ها در مناطق دیداري مغز و درك دیداري، به فعالیت سلول

یک رویداد صوتی، به مناطق شنیداري مربوط است زمان 
) و 37اند که هم انسان (ها نشان داده، تحقیقحالبااین) 36(

هاي سیگنال5زمان گذاريانتقال بین )38ها (هم موش
این فرایندي است که ؛دهندمیدیداري و شنیداري را نشان 

در بنابراین،؛ )39(شودانتقال اثر اختصاصی زمان نامیده می
هم در تسهیل توجه در کودکان،منظوربهنسخه اول بازي، 

هردو لحاظ شدند؛ با صوت و تصویرهم در بازتولید،تولید و
هاي تحریک هرکدام از قسمتبر امکاناین فرض که عالوه 

انتقال اثر نیز صورت بگیرد.مغز،
، تخمین زمان بر حسب سن تغییر 6نگر. در رویکرد آینده2

که حساسیت به زمان با رشد ترتیباینبه)، 40کند (می
هايمحركکه این افزایش به یابدکودك افزایش می

). طی 10دیداري بیشتر است (هايمحركشنوایی نسبت به 
) در زمینه بازتولید زمان 41هاي صورت گرفته (سلسله تحقیق

) 3200، 3000، 2800، 800، 700، 600هاي زمانی (براي بازه
مشخص شد که افراد سال،14تا 6هاي سنی راي گروهو ب

هاي متفاوتی براي سنین مختلف داراي انحراف استاندارد
ماهه تفکیک 6صورتبهها بازتولید زمان هستند. این داده

ماه 6گروه با فاصله 18شد و متوسط انحراف استاندارد براي
اردي آمد و در راستاي تعیین میزان انحراف استاندبه دست

ي زمانی که یک آزمودنی در یک سن خاص و براي بازه
تواند داشته باشد، استفاده گردید.خاص می

مرحله است که میزان 9این بازي از نظر دشواري داراي 
.ها تعیین شدهمان دادهبر اساسدشواري مراحل نیز 

با ارتقاي مراحل، از میزان انحراف استاندارد کهطوريبه
شود، می"برد"که منتهی به مجازبازتولیدهايکاسته شده و 

شود (در هر مرحله انحراف میترنزدیکاستاندارد هايبازهبه 
شود).تقسیم می2استاندارد بر 

دستاورد ابزار ساخته شده براي تقویت ادراك زمان: 
افزار است که افزار و یک سختاین پژوهش شامل یک نرم

نفر آزمایش شد.4پس از طراحی و ساخت، بر روي 
Visual Basicبازي در محیطافزارنرمافزار: نرم.1

6.0Microsoftي اصلی آن از طراحی گردید که صفحه
دو قسمت تشکیل شده است:

هاي مربوط به آزمودنی در ابتدا دادهها:ثبت جلسه.1-1
"هاثبت جلسه"يدر پنجره"ثبت کاربر جدید"بخش در 

ها شامل نام، شناسه، جنسیت، تاریخ شود. این دادهوارد می
ها، در ي دادهها است. پس از ذخیرهثبت دادهو تاریختولد 

"شروع جلسه جدید"ها) بخش همان پنجره (ثبت جلسه
صفحه بازي است که در این قسمت نیز تاریخ جهت ورود به 

شود (جهت تعیین سن اجراي بازي و نام آزمودنی پرسیده می

1. Chicken invaders
2. Brain Twister
3. Visual Search
4. Variable
5. Timing
6. Prospective
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آزمودنی در زمان حاضر).
ها و نمایش این بخش به دادهها:نمایش جلسه.2-1
مربوط است که به دو صورت جدول و نمودار قابل هاآن

اي ثبت هتمام دادهبر اساسها جستجوي دادهنمایش است.
بخش همچنین در پذیر است.شده در پایگاه داده امکان

هاي کوشش،"یک جلسه با نمودارهايکوششنمایش "
یک آزمودنی در یک جلسه با دو نمودار مختلف نمایش داده 

نمودار اول مربوط به قدر مطلق خطاي زمان شود.می
شده است که این نمودار جهت تسهیل درك میزان بازتولید

نمودار نمودار دوم،بهبودي صورت گرفته در هر جلسه است.
میزان خطا است که کاربرد این نمودار عالوه بر نمایش میزان 

رود پیشرفت، براي نمایش وضعیت بازتولید زمان بکار می
هاي نمایش کوشش"در قسمت (بیش برآورد یا کم برآورد).

کلی میزان پیشرفت نیز"ها به تفکیک سطوحتمام جلسه
ها، به تفکیک مراحل یک آزمودنی را در طی تمام جلسه

شود.نمایش داده می
) دو 1ي بازي (تصویردر صفحهدستورالعمل بازي:

قورباغه وجود دارد که باید به ترتیب از جلبکی به جلبک دیگر 
بپرند. اساس بازي به این صورت است که آزمودنی باید با 

ي مادر، جهت کردن به مدت زمان خیزشی که قورباغهتوجه 
کند و همچنین میزان صوتی پرش صحیح به جلبک دیگر می

شود (صداي قورباغه)، همان که هنگام خیزش تولید می
ي کوچک نیز از طریق فشار میزان خیزش را براي قورباغه

دادن دکمه موس بازتولید کند. پرش قورباغه مادر را سیستم 
سیستم کند (رباغه کوچک را آزمودنی کنترل میو پرش قو

مالك میزان عنوانبهزمانی ذکر شده را هايبازهیکی از 

کند). در صورتی که تصادفی تعیین میصورتبهخیزش،
ي مجاز (بر حسب میانگین و انحراف عمل بازتولید در بازه
متناسب با سن کودك) انجام گیرد، استاندارد تعیین شده

وچک روي جلبک دوم قرار گرفته و پاداش داده قورباغه ک
ها در شود. پاداش هم از طریق ارائه شکالت (توضیحمی

يوسیلهبهآورده شده است) و هم افزارسختبخش 
شود. در صورت ارائه میافزارنرمپسخوراند مثبت توسط 

بازتولید کمتر یا بیشتر، قورباغه در آب افتاده و هیچ پاداشی 
محروم کردن). در این بازي شرط ورود به ردد (گارائه نمی

هر ها پس از برد متوالی است. داده6تر، وجود مراحل دشوار
شوند که ي برنامه ثبت می، در قسمت پایگاه دادهکوشش

هاي مربوط به آزمودنی، زمان ارائه شده یا همان شامل داده
ط زمان مورد انتظار براي بازتولید، زمان بازتولید شده توس

آزمودنی، میزان خطا، وضعیت برد یا باخت است.
فرایند کلی برنامه براي سه بخش کلی برنامه:1فرایند

رود به بازي و نمایش اطالعات به شرح زیر و، نامثبت
باشد:می

Registration
Input (name);
Input (date);
Age= Calculate_age (date)
Save-Database (information
[name,date,age,gender,id])
Start
Input (name);
Input (date);

صفحه بازي-1تصویر

1. Algorithm
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Age= Calculate_age (date)
DB-Query= ”select * from Table_Name
where name=’”+name+”’”;
information= Call (DB-Query);
if name= DB- Query then
open the game
page_Has_Been_Designed_based_on_age;
end if
random-ID= random
(600,700,800,2800,3000,3200);
jmp-system= jump-criteria (random-ID);
jmp-subject= subject reproduction
if time(jump-system)== time (jump-subject)
{show-mesasge (“Win”);
send-signal (System-USB-Port);}
Esleif time(jump-system)<>time(jump-
subject)
{show-mesasge(“Over”);
end if
Save-Database
(information[name,date,age,gender,game-
state etc…]);
Go to Start;}
Search
DB-Query=”select * from Table_Name
where name=’”+name+”’”,etc;
information= Call (DB-Query);
print “Name is a “, information.name;
print “Date is a “, information. Date;
print “Age is a “, Age;
print “Gender is a”, information.gender;
print “Win/Loss state is a “,
information.game-state;

) است 2(تصویر1یک سیستم ارائه پاداش: افزارسخت. 2
هاي زیر تشکیل شده است:که از قسمت

بدنه اصلی سیستم.1-2
2ULN2803بخش الکترونیکی که شامل: آیسی.2-2

APG،سوکتRS232 ، 3ايپین، موتور پله6رابط

USBبه RS232مبدل.3-2
منبع تغذیه.4-2

در ارتباط است افزارنرم، با USBاین سیستم از طریق درگاه
آن نیز در محیط ویژوال بیسک براي درگاه 4رابطافزارنرمکه 

،USBبه RS232نوشته شد و از طریق مبدل 5سریال
امکان ارتباط آن با بازي فراهم شد. اساس کار این سیستم به 
این صورت است که بالفاصله پس از برقرار بودن شرایط 

اجراي بازي،) هنگاممورد نظر (بازتولید در بازه تعیین شده
دهد.تقویت را با ارائه شکالت به کودك انجام میعمل

این آزمون، با اقتباس از :تکلیف سنجش بازتولید زمان
) براي 43، 42هاي مشابه (هاي به کار رفته در مطالعهآزمون

اجراي "ارزیابی بازتولید زمان تهیه شد. منطق این آزمون، 
یک وظیفه مشخص در طول زمانی مساوي با زمان ارائه یک

در ایران ساخته شده قبالًمحرك است. تکلیف بازتولید زمان 
بازتولید زمانی واژگان فارسی مورد بررسی و با استفاده از آن،
). در این پژوهش از این ابزار استفاده 35قرار گرفته است (

گردید اما محرك مورد نظر براي بررسی به جاي واژه، تصویر 
ري استفاده کلیف دیداو شکل است. در این پژوهش فقط از ت

ي پاداشسیستم ارائه-2تصویر

1. Feeding system
2. IC
3. Stepper Motor
4. Interface
5. Serial Port
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شد.
آزمودنی بود که تکپژوهش حاضر از نوع طرحروش اجرا:

ساله بودند 12و8، 6، 6پسر) که 1دختر و 3کودك (4تعداد 
آزمودنی انتخاب شدند. طی عنوانبهدر دسترسبه روش 

گیري شد. در چهار مرحله متغیر وابسته (بازتولید زمان) اندازه
گیري شد (مرحله مرحلۀ خط پایه متغیر وابسته سه بار اندازه

A( مداخله و سپس مرحله)مرحلهB(آمد که طی به اجرا در
ها از طریق بازي آموزش داده شدند. در جریان آن آزمودنی

گیري مکرر متغیرهاي وابسته در ازاي هر دو اندازهمداخله، 
آزمون گرفته جلسه بازي صورت گرفت. پس از مداخله، پس

متغیر مجدداً، آزمونپسشد و بعد از گذشت یک ماه از مرحله 
شد. اجراي این تکلیف گیرياندازهپیگیري عنوانبهوابسته 

زمودنی به براي هر آابتداانجام گرفت.آرامنسبتاًدر محیطی 
اي تقویت ادراك زمان و سپس دقیقه بازي رایانه20مدت 

دقیقه) اجرا شد.6تکلیف سنجش بازتولید زمان (

هایافته
بازتولید زمان 1بررسی روند تغییرمنظوربهدر تحقیق حاضر، 

هاي تکلیف سنجش بازتولید زمان ها، هم دادهتوسط آزمودنی
ي ذخیره شده در پایگاه دادههايداده(قسمت الف) و هم 

ي عملکرد آزمودنی در خود بازي (قسمت ب) که بیانگر نحوه
، نتایج هم از ربدین منظوبازي است، تحلیل و تفسیر شدند. 

نمایش داده 2ي اثرطریق منحنی و هم از طریق بررسی اندازه
کوهن،dدو روش برازشی ي اثر ازشد که براي بررسی اندازه

تسهیل منظوربهاستفاده شد. ) PND3)44 ،45غیر برازشیو
ها رها بر اساس قدرمطلق دادهتفسیر روند منحنی، نمودا

ترسیم شد که در این راستا با توجه به اینکه هدف، کاهش 
خطا در بازتولید زمان است تغییر منحنی به سمت نقطه صفر 

براي زمان کوتاه و بلند1ي روند تغییر در عملکرد آزمودنی شماره-1نمودار 

1پس آزمون و پیگیري براي آزمودنی شماره -آموزش-کوهن و درصد بهبودي به تفکیک مراحل خط پایهdمقدار -1جدول 
پیگیري-خط پایه پس آزمون-خط پایه آموزش-خط پایه ي اثراندازه زمان

1 1 1 PND کوتاه

بلند

-5.7306 -5.6526 -2.8256 d Cohen
1 1 1 PND

-2.9561 -6.0462 -1.5076 d Cohen

1. Trend
2. Effect size
3. Percentage of non-overlapping data (PND)
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ي بهبود در دقت بازتولید زمان است. همچنین دهندهنشان
ها در تغییر نمرهکوهن،dي اثر با روش براي بررسی اندازه
افزایش دقت است.يدهندهنشانجهت صفر و منفی 

: هاي مربـوط بـه تکلیـف سـنجش بازتولیـد زمـان      یافتهالف) 
کوتـاه آزمـودنی اول در   هاي مربـوط بـه بازتولیـد زمـان     داده

و جـدول 1يتکلیف سنجش بازتولید زمان در نمودار شـماره 
نمایش داده شده است. با توجه به نمودار مشاهده 1ي شماره
شـود کـه میــزان خطـاي آزمـودنی در مراحـل آمــوزش،      مـی 

ــس ــه   پ ــه ب ــط پای ــه خ ــبت ب ــري، نس ــون و پیگی ــور آزم ط
حاصل از بررسی کاهش یافته است که نتایج ايمالحظهقابل
) مؤید ایـن نتـایج   1ي اثر با هر دو روش (جدول شماره اندازه

بـاالي مداخلـه را نشـان    تأثیرهر دو روش کهطوريبهاست؛ 
دهنـده  هاي در جهت صفر و منفـی نشـان  تغییر نمره(دهدمی

افزایش دقت است). همچنین نتایج مربوط به بازتولیـد زمـان   
از اثربخشـی بـاالي آمـوزش    بلند در این آزمودنی نیز حـاکی 

آزمون و پیگیري، نسـبت  ادراك زمان در مراحل آموزش، پس

است.هیخط پابه 
، الگو و میزان تغییرها 2يشمارهنمودارو 2يجدول شماره

دهد.براي بازتولید زمان کوتاه در آزمودنی دوم را نشان می
در مرحله آموزش و شودگونه که مشاهده میهمان
نسبت به خط پایه تغییري رخ نداده است ولی آزمونپس

ي پیگیري متوسط بوده است. اثربخشی مداخله براي مرحله
همچنین الگو و میزان تغییرها براي بازتولید زمان بلند در سه 

و پیگیري نسبت به خط پایه آزمونپسآموزش، يمرحله
ت.متوسط است که تغییرها در جهت بهبود اتفاق افتاده اس

3و جدول 3روند تغییرها براي آزمودنی سوم، در نمودار
براي زمان کوتاه، آزمودنی فوق در هر سه گزارش شده است.

و پیگیري نسبت به خط پایه آزمونپسآموزش، يمرحله
ي بهبود نشان داده است که این بهبود براي دو مرحله

ي پیگیري متوسط باال و براي مرحلهآزمونپسآموزش و 
است که نتایج براي زمان بلند در حالیوده است. این ب

مداخله براي سه مرحله کهطوريبهنبوده است؛ گونهاین

براي زمان کوتاه و بلند2ي روند تغییر در عملکرد آزمودنی شماره-2نمودار 

2پس آزمون و پیگیري براي آزمودنی شماره -آموزش-کوهن و درصد بهبودي به تفکیک مراحل خط پایهdمقدار -2جدول 
پیگیري-پایهخط  پس آزمون-خط پایه آموزش-خط پایه ي اثراندازه زمان

6.0 0 0 PND کوتاه

بلند

9580.0- 6772.0 3178.1 d Cohen
6.0 6.0 6.0 PND

-2.5008 5044.2- -1.1119 d Cohen
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و پیگیري اثربخش نبوده است.آزمونپسآموزش، 
دهند که این آزمودنی نشان می4و نمودار 4هاي جدول یافته

ي هم براي زمان کوتاه و هم براي زمان بلند، در مرحله
آزمون و پیگیري نسبت به خط پایه هیچ آموزش، پس

پیشرفتی نکرده است.
هاي نحوه عملکرد هاي مربوط به تحلیل دادهب) یافته

عملکرد 5شمارهنمودارنتابجهاي آموزش:آزمودنی در جلسه
دهد که این هاي آموزش را نشان میآزمودنی در جلسه

ي بازي گاه دادههاي ذخیره شده در پاینمودارها حاصل داده
هاي آموزش ادراك زمان است.طی جلسه

نمودار الف که مربوط به میانگین عملکرد آزمودنی اول در 
دهد، حین بازي است، در زمان بلند افزایش دقت را نشان می

هاي مربوط نیست. دادهگونهاینبراي زمان کوتاه کهدرحالی
به عملکرد آزمودنی دوم در نمودار ب نمایش داده شده است 
که حاکی از بهبود بازتولید زمان، هم در زمان کوتاه و هم در 

گونه که در نمودار ج مشاهده زمان بلند است. همچنین، همان
در زمان کوتاه و نه در شود، عملکرد آزمودنی سوم نه می

زمان بلند، تغییر چشمگیري نداشته است. نمودار د نیز که 
مربوط به آزمودنی چهارم است، نشانگر افت خطا در جهت 

و اندکی پسرفت براي زمان ي صفر براي زمان بلندنقطه
کوتاه است.

گیرينتیجهبحث و 
آموزش شناختی را در بهبود و ارتقاي تأثیرهاي زیادي مطالعه

ي کوتاه ي کاري، حافظهعملکردهاي اجرایی مثل حافظه
حافظه و توجه و)16(سالبزرگمدت و استدالل در افراد 

ي دروازهمدل شناختی طبقاند. همچنین،) نشان داده17-23(
ذهنی و اختصاصی ادراك هايمدلمبتنی بر ) و نیز 24(توجه 

زمان، درك زمان حاصل عملکرد فرایندهایی نظیر مخچه 
حرکتی -) مناطق حسی27، 26(ايقاعدههايهسته)، 25(

) و قشر پیش پیشانی بخصوص در نیمکره 29، 28اولیه (
هرکدام از این گونه که ذکر شد) است. همان26،30راست (

رند؛ براي مثال مناطق در یک یا چند عملکرد اجرایی درگی
در اي چپقشر پیش پیشانی راست و چپ و قشر آهیانه

براي زمان کوتاه و بلند3ي روند تغییر در عملکرد آزمودنی شماره-3نمودار 

3پس آزمون و پیگیري براي آزمودنی شماره -آموزش-کوهن و درصد بهبودي به تفکیک مراحل خط پایهdمقدار -3جدول 
پیگیري-خط پایه پس آزمون-پایهخط  آموزش-خط پایه ي اثراندازه زمان

0.60 1 1 PND کوتاه

بلند

-2.1948 -3.1693 -3.8988 d Cohen
0 0 0 PND

1.9026 0.6542 1.1438 d Cohen
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، 31نقش دارند (ي کاريحافظهعملکردهایی چون توجه و 
هاي فوق، در این با در نظر گرفتن یافته، اینبنابر). 32

عنوانبهپژوهش این فرضیه بررسی شد که ادراك زمان 
فرایندي که حاصل عملکرد تعدادي از فرایندهاي شناختی 

شناختی تقویت شود. تواند از طریق آموزش نامبرده است، می
با توجه به اینکه عوامل زیادي در ادراك و تحریف زمان 
نقش دارند، در پژوهش حاضر با توجه به پیشینه تعدادي از 

بر در طراحی بازي در نظر گرفته شد و بازي هافرضپیش
طراحی هایافتهها و در چهارچوب این فرضآن پیشاساس

ارزیابی (خط پایه) ها سه شد. در مرحله اجرا، ابتدا از آزمودنی
به عمل آمد. در مرحله بعد، در هر جلسه هر آزمودنی به مدت 

دقیقه از طریق بازي ساخته شده آموزش داده شد. 20
از و بعدآزمون جلسه به طول انجامید. سپس پس7ها آموزش

که در بخش گونههمانیک ماه آزمون پیگیري گرفته شد. 
شی نسبی مداخله بر اثربخباوجودها مشاهده شد، یافته

ها در ادراك زمان، نتایج ارزیابی هم براي عملکرد آزمودنی

) و هم در مقایسه با سایر افراد گروهیدرونخود آزمودنی (
گرچه برخی کهطوريبه(بین گروهی) بسیار متغیر بوده است. 

ها در هر دو بازة زمان کوتاه و بلند خوب عمل از آزمودنی
ها صادق آزمودنیيهمهولی این نتایج در مورد اندکرده

عملکرد باوجودها ، برخی از آزمودنیبر ایننبوده است. عالوه 
ي زمانی (کوتاه یا بلند) در بازه دیگر خوب در یک بازه

اختالف با در نظر گرفتن نتایج نیااند.پیشرفتی نشان نداده
فقط در کهیابد، به نحويعملکرد در بازي بسیار افزایش می

درصد موارد، نتایج عملکرد در بازي با نتایج ارزیابی تطابق 40
اي که به نظر ترین نکتهداشته است. در تبیین این یافته، مهم

گونه که ذکر رسد، انتقال اثر در حد کم است چرا که همانمی
ها حاکی از اختصاصی بودن مناطق مغزي مختلف بررسیشد،

). عالوه بر این 36و شنیداري است (هاي دیداري در پردازش
هاي دیداري و میزان تخصیص توجه براي کدگذاري محرك

هاي محركکهطوريبه) 10شنیداري نیز متفاوت است (
هاي شنیداري براي کدگذاري به دیداري نسبت به محرك

براي زمان کوتاه و بلند4يروند تغییر در عملکرد آزمودنی شماره-4نمودار 

4پس آزمون و پیگیري براي آزمودنی شماره -آموزش-کوهن و درصد بهبودي به تفکیک مراحل خط پایهdمقدار -4جدول 
پیگیري-خط پایه پس آزمون-خط پایه آموزش-خط پایه ي اثراندازه زمان
0 0 0 PND کوتاه

بلند

1.0283 1.1847 1.7332 d Cohen
0.33 0.33 0 PND

0.2828 0.1212 0.9593 d Cohen
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انتقال اینکه باوجود). از طرفی، 10توجه بیشتري نیاز دارند (
اثر تقویت شنیداري به تکلیف دیداري بازتولید زمان تاکنون 
بررسی نشده است ولی در ارتباط با تکلیف افتراق زمان 

ها ) و هم موش37اند که هم انسان (هاي نشان دادهتحقیق
هاي دیداري و شنیداري سیگنالزمان گذاري) انتقال بین 38(

نظر گرفتن امکان به همین دلیل، با دردهند. را نشان می
و همچنین آموزش و تسهیل توجه با روش تقویت شنیداري

، در طراحی بازي سعی گردید تا آموزش "یک فرایند"ارزیابی 
کهدرحالیشنیداري و هم دیداري صورت گیرد، صورتبههم 

بنابراین، ؛ دیداري بودصورتبهگیري متغیر وابسته فقط اندازه
سهولت توجه به ه دلیلباین احتمال وجود دارد که 

از مسیر شنیداري اکثراً) آموزش 10(يداریشنهايمحرك
دیداري صورتبهتکلیف ارزیابی کهدرحالیاتفاق افتاده است، 

آن درگیر تبعبهبنابراین تفاوت در ماهیت تکلیف و ؛ بوده است
کردن و به چالش کشیدن نواحی مختلف مغزي در دو فرایند 

باالي تغییرپذیريتواند دلیل احتمالی تقویت و ارزیابی، می
تواند هاي آموزش نیز مینتایج باشد. همچنین تعداد کم جلسه

تأثیردر فرایند آموزش احتماالًیکی دیگر از عواملی باشد که 
دالیل عنوانبهمواردي که گذاشته است. گذشته از تمام

ها ذکر همسان براي تمام آزمودنیاحتمالی براي اثربخشی نا
رسد که در آموزش ادراك زمان، به دلیل میبه نظرشد، 

ماهیت چند فرایندي بودن آن از یک سو و نیز امکان تحریف 

زمان توسط عوامل مختلف از سویی دیگر، باید عوامل زیادي 
همچنین شرایط آموزش به نحوي فراهم مدنظر قرار گرفته و 

شود که حداکثر امکان کنترل براي متغیرهاي مزاحم فراهم 
آید تا با اطمینان بیشتري بتوان گفت که نتایج ناشی از چه 

هاي شود در تحقیقاین پیشنهاد میعواملی بوده است. بنابر
هاي آموزش زیاد باشد، از آینده تعداد نمونه و تعداد جلسه

نترل استفاده شده، تقویت و ارزیابی همسان باشند (هر گروه ک
دو یا شنیداري باشند یا دیداري).

آمده از به دستدر پایان باید اذعان داشت که با نتایج 
توان در خصوص اثربخشی یا عدم پژوهش حاضر نمی

اثربخشی بازي طراحی شده در تقویت ادراك زمان 
شود نوینی ایجاد میاندازچشمنمود. با این وجود، گیرينتیجه

تا با ارائۀ پسخوراند مثبت و منفی از طریق بازي طراحی شده 
سویی دیگر نحوة و ازبتوان از یک سو امکان یا عدم امکان، 

تواند ن را مورد بررسی قرار داد. این مهم میتغییر ادراك زما
ارزش نظري و کاربردي داشته باشد.
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