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 مطالعات مختلف نش��ان دادهاند که عوامل متعدد بر مدت زمان ادراک ش��ده در کودکان اثر:مقدم��ه
 به بررس��ی تحولی ادراک زمان در کودکان هفت تا دوازده س��اله و نقش، در این مطالعه.میگذارند
 نفر از دانشآموزان مقطع ابتدایی مدارس شهر رشت120 : روش.توجه در آن پرداخته ش��ده اس��ت
 از دو، برای جمعآوری دادهها.(پایهی اول تا شش��م) بهطور خوشهای چندمرحلهای انتخاب ش��دند
 دادهها.) و آزمون بازتولید زمانی استفاده شدCPT( آزمون رایانهای شامل آزمون عملکرد مداوم کانرز
.با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) و تحلیل کوواریانس چند متغیری (مانکوا) تحلیل شد
 از نظر آماری تفاوت، ادراک زمان کودکان پایههای مختلف تحصیلی در تکلیف کوتاهمدت:يافتهها
 زمان بازتولید ش��ده، به عبارت ديگر. اما در تکلیف بلندمدت تفاوت معنادار بود،معناداری نداش��ت
در بازههای زمانی بلندمدت به زمان مورد انتظار (زمان اس��تاندارد) نزدیکتر بود که نش��ان میدهد با
 با، در تحلیل مانکووا. ادراک بازههای زمانی بلندمدت (و نه کوتاهمدت) بهبود مییابد،افزایش س��ن
 زمان، خطای حذف، تعداد پاسخهای اعالن کاذب،ورود شاخصهای توجه (شامل پاسخهای درست
 ادراک زمان کودکان پایههای مختلف تحصیلی در،واکنش و تغییرپذیری) به عنوان متغیر کوواریانس
 یافتههای این پژوهش نشان: نتيجهگيري. از نظر آماری تفاوت معناداری نداش��ت،تکلیف بلندمدت
 زمان بازتولید شده به زمان فیزیکی،دادکه با افزایش سن و بهبود توانایی کنترل توجه در سنین باالتر
.نزدیکتر شده و بنابرین ادراک بازههای زمانی بلندمدت در کودکان بهبود مییابد

 توجه، ادراک زمان، بازتولید زمان، تحول، کودکان:واژههاي كليدي

Developmental Study on Time Perception in 7-12 Yearold Children and the Corresponding Role of Attention
Introduction: Several studies have shown that many factors influence the perceived time intervals. This study aimed to investigate the developmental changes
in time-perception among children (7-12 years old) and to determine the role
of attention in time perception. Method: One hundred-twenty elementary students were selected from Rasht schools (first to sixth grade) through multilevel
cluster-sampling method. Continuous Performance Test (CPT) and time reproduction task were used to collect data. Results were analyzed using MANOVA
and MANCOVA. Results: In short-time task, there was no significant difference
in grade groups whereas a significant difference was observed in long-time task.
In other words, reproduced long-time intervals approached to the standard time
indicating that long-time perception (but not short-time perception) is possibly
improved by age. Attention indices including correct responses, false alarm responses, omission errors, reaction time and variability were entered as covariant variables in an ANCOVA. No significant differences were found between
long-time task and grade groups. Conclusion: Findings of the present study indicate that reproduced time approaches to the physical time with increasing age
improves the ability to control of attention improving long-time perception in
children.
Keywords: Children, Development, Time reproduction, Time perception,
Attention
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مقدمه

س��اختار و عملکرد مغز انسان ،از بدو تولد دست خوش
تغییرات رش��دی بی شمار می شود و در جریان این رشد
رویداده��ای مختلف ،به ش��کل گیری میلین و ارتباطات
عصب��ی کمک می کنند ( .)1این تغییرات در طول رش��د
منجر به توانایی های ش��ناختی همچون توجه ،حافظه و
پردازش اطالعات می ش��ود .پردازش اطالعات دریافت
ش��ده از محیط ،به وس��یله ی مجموعه ای از سیستم های
پردازش��ی همچون توجه ،ادراک و حافظه ی کوتاه مدت
صورت می گیرد ( .)2براساس دیدگاه پردازش اطالعات،
توجه و حافظه زیر بنای هر فعالیت شناختی است .از آنجا
که درک زمان 1در رسیدن افراد به اهدافشان و به طور کلی

در بسیاری از حوزه های روان شناسی شامل روان شناسی
اجتماعی ،ش��خصیت ،رش��د ،فرهنگی و شناختی نقش
مهم��ی دارد ( ،)3و نی��ز بر اس��اس پژوهش ه��ای انجام
شده ،با افزایش سن ،رشد توانایی های شناختی به بهبود
قضاوت های زمانی می انجامد ( ،)4بررسی مسیر رشدی
زمانی و عوامل مؤثر بر پیش��رفت این رشد اهمیت بسیار
دارد .ماهیت زم��ان و راه هایی که افراد فواصل زمانی را
ارزیابی می کنند ،همواره مورد توجه روان شناس��ان بوده
اس��ت .مطالعات تأیید کرده اند که افراد بدون استفاده از
کرونومتر برای نشان دادن گذر زمان ،فواصل زمانی را با
دقت ارزیابی می کنند (.)5
پژوهش ه��ای متع��دد به زمان روان ش��ناختی و پردازش
زمان��ی پرداخته اند و همه ی ای��ن پژوهش ها بر این نکته
تأکید کرده اند که هیچ ش��کلی از رفت��ار نمی تواند بدون
ارج��اع به زمان تعریف ش��ود ( .)6ادراک زمان در قالب
یک کارکرد انطباقی از یک سو موجب تسهیل پیش بینی
رویداده��ا می ش��ود و از س��وی دیگر ،س��ازمان دهی و
طراح��ی رفتارهای آینده را ممکن می س��ازد ( .)7ادراک
زمان توانایی شناختی پیچیده ای است که مناطق مختلف
مغز شامل مخچه ،2نواحی قشری مختلف و ساختارهای
زیرقش��ری (هس��ته های پای��ه )3را درگی��ر می کند (.)8
آزمون ه��ای ارزیابی کننده ی زم��ان معموالً چهار نوع اند:
 )1برآورد زمان4؛  )2تولید زمان5؛  )3بازتولید زمان 6و)4

افتراق زمان .)7( 7تکالیف مذکور به دو صورت تکالیف
منفرد 8و دوگانه 9اجرا می شوند .هدف اصلی در تکالیف
منفرد آزمون ،تعیین مدت زمان است .به عبارتی ،تکلیف
آزمودنی ارزیابی مدت زمان اس��ت .در تکالیف دوگانه،
آزمودنی در حین انجام یک تکلیف شناختی باید هم زمان
طول مدت زمان را نیز ارزیابی کند (.)9
زمان یک بعد اساسی در زندگی روزمره است و کودکان
آن را در س��نین اولیه تجرب��ه می کنندکودکان از لحظه ی
تولد در زمان غوطه ورند؛ هر چیزی که می بینند یا انجام
می دهند در زمان شکل می گیرد و هرروز ساختار زمانی
بس��یار متنوع و پویایی را در رویدادها و فعالیت هایشان
(برای مثال ،در رابطه با مادرش��ان) تجربه می کنند (.)10

مطالع��ات نش��ان داده اند که ک��ودکان از چه��ار ماهگی
می توانن��د رویداده��ای زمانی را تش��خیص دهند (.)4
تحری��ف زمان در کودکان در ش��رایط معین ،به این معنا
نیست که آنها توانایی تش��خیص بنیادی زمان را ندارند؛
در واق��ع اگر ارزیابی زمان در کودکان فقط بر پایه ی یک
نش��انه ی واحد باشد و به ویژگی های زمانی یک تکلیف
فکر کنند و یا به عبارتی ،توجه آنها با اطالعات غیرزمانی
منحرف نشود ،می توانند زمان را به درستی تخمین بزنند
(.)11
توجه یکی از مفاهیم شناختی است که به وسیله ی آن از
میان حجم عظی��م اطالعاتی که حواس ،حافظه ی ذخیره
شده و س��ایر فرایندهای شناختی در اختیار دارند ،میزان
مح��دودی از اطالعات فعاالنه پردازش می ش��ود .توجه
س��ه نقش اساسی دارد :اول ،به نظارت بر تعامل با محیط
کمک می کند .با چنین پایش��ی ،انس��ان آگاهی خود را از
چگونگی انطباق با موقعیتی که در آن قرار دارد ،به خوبی
حف��ظ می کند .دوم ،کمک می کند که انس��ان با گذش��ته
(محفوظات) و حال (حواس) خود مرتبط شود و به این
وسیله به احساس تداوم تجربه دست یابد .چنین تداومی
6- Time reproduction
7- Time discrimination
8- Single task
9- Dual task

1- Time perception
2- Cerebellum
3- Basal ganglia
4- Time estimation
5- Time production

تازههای علوم شناختی ،سال  ،18شماره 15 ]14-21[ 1395 ،1
15 Advances in Cognitive Science, Vol. 18, No. 1, 2016

یرظن یلعدمحم و همکاران

ممکن است حتی مبنای هویت شخصی فرد شود .سوم،
ب��ه کنترل و تدوین برنامه ی آینده کمک می کند .این کار
را می توان بر اس��اس اطالعات برگرفت��ه از پایش و نیز
برقراری پیوند میان محفوظات و اطالعات حسی کنونی
انجام داد ( .)12توجه به چهار جزء یا زیرمؤلفه 1تقس��یم
می شود :توجه پایدار ،2توجه انتخابی ،3توجه تقسیم شده،4
کنترل توجه. )13( 5
توج��ه پایدار به توانای��ی باقی ماندن ب��ر یک تکلیف و
ب��ازداری از محرک ه��ای مزاح��م در طول زم��ان گفته
می ش��ود .بر اساس مدل پوس��نر ،توجه پایدار یک مؤلفه
از ش��بکه ی هوشیاری اس��ت و از طریق تکلیفی بررسی
می ش��ود که در آن شرکت کننده برای یافتن پاسخ هدف،

باید بر آن تکلیف در طول زمان تعیین ش��ده باقی بماند.
یافته های پیش��ین نش��ان داده اند که توجه بر ادراک زمان
و ظرفی��ت حافظه ی کاری 6نیز ب��ر توانایی کنترل توجه
تأثیر دارد؛ به این معنا که مش��کالت افراد دارای ظرفیت
حافظه ی کاری کم در کنترل توجه بر یک تکلیف ،بیشتر
از افراد ب��ا ظرفیت حافظه ی کاری زیاد اس��ت؛ به ویژه
وقت��ی با حواس پرتی ه��ای زمینه ای روبه رو می ش��وند
( .)9پژوهش ها نش��ان داده اند که حافظه ی کاری ،مسؤل
تخصی��ص منابع توجهی بین پردازش زمانی و غیرزمانی
اس��ت ( .)14عالوه بر این روشن اس��ت که با پیشرفت
کودک در طول سال های پیش دبستانی ،ظرفیت توجهی،
پایه ی رش��د عملکرد اجرایی را تش��کیل می دهد (.)15
توانایی کنترل توجه ،متناس��ب با ظرفیت حافظه ی کاری
تغیی��ر می کند .به عنوان مث��ال ،توانایی کنت��رل توجه و
اجتن��اب از حواس پرتی در افرادی که ظرفیت حافظه ی
کاری بیش��تری دارن��د ،بیش��تر اس��ت ( .)16همچنین،
پژوهش��گران ارتباط حافظه ی کاری ،تداخل و توجه را
در کودکان دبستانی بررسی کردند و دریافتند که عملکرد
ضعیف حافظه ی کاری ،رفتارهای بی توجهی را پیش بینی
می کن��د ( .)17از آنجا که بین حافظه ی کاری و توجه و
ادراک زم��ان ارتباط متقابل وج��ود دارد ( )14و ظرفیت
توج��ه و حافظ��ه ی کاری در کودکان و بزرگس��االن نیز
برابر نیست ( ،)10انتظار می رود دقت کودکان در برآورد
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زمان ب��رای تکالیف منفرد (در بازه ه��ای زمانی کوتاه و
بلند) با بزرگس��االن برابر نباشد .این پژوهش سعی دارد
تأثیر توجه بر تحول ادراک زمان در طول رشد را بررسی
کن��د .با توجه به اینکه توانایی کنت��رل توجه در کودکان
خردس��ال تر ضعیف تر اس��ت ( ،)10خطای برآورد زمان
در تکلی��ف منفرد (در دو بازه ی زمانی کوتاه و بلند) ،در
کودکان بررسی خواهد شد.
ابزارپژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی و مقطعی و جامعه ی آماری
آن ش��امل کلیه ی دانش آموزان هفت تا  12س��اله بود که
در س��ال تحصیل��ی  1391-92در دو ناحیه ی یک و دو
در پایه های اول تا شش��م مش��غول به تحصیل بودند .در

این پژوهش 120 ،نفر از دانش آموزان هفت تا  12س��اله
ب��ه روش نمونه گیری خوش��ه ای چندمرحله ای انتخاب
ش��دند .معیارهای ورود به پژوهش قرار داشتن کودکان
در محدوده ی سنی  7تا  ،12داشتن بهره ی هوش طبیعی
در پایه ه��ای اول تا شش��م ابتدایی عادی ب��ود .کودکان
اس��تثنایی و کودکانی ک��ه بنا به اظه��ارات معلم اختالل
رفتاری وتحصیلی داشتند ،از آزمون کنار گذاشته شدند.
در ای��ن پژوهش ،برای جم��ع آوری داده ها از دو آزمون
استفاده شد -1 :آزمون بازتولید زمانی با مدت زمان معین
(کوت��اه و بلند)  -2نس��خه ی کامپیوتری آزمون عملکرد
مداوم کان��رز .7تکلیف بازتولید زمانی قب ً
ال س��اخته و با
استفاده از آن بازتولید زمانی واژگان فارسی بررسی شده
اس��ت ( .)18در این پژوهش از این ابزار اس��تفاده ش��د،
اما محرک مورد نظر در بررس��ی ،اشکال هندسی بود نه
واژه .در این تکلیف ،شکل دایره در مدت زمان مشخص
ب��ه آزمودنی ارائه و از او خواس��ته می ش��ود مدت زمان
ت��داوم آن را بازتولید کند .همان گونه که گفته ش��د ،در
این پژوه��ش بازتولید زمان به میزانی گفته می ش��ود که
آزمودن��ی مدت زمان ارائه ی مح��رک را برآورد می کند.
پیش از تجزیه و تحلیل آماری ،نمره ی تصحیح ش��ده ی
5- Attentional control
6- Working memory capacity
7- Continuous Performance
Test-CPT

1- Subcomponent
2- Sustained attention
3- Selective attention
4- Divided attention
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متغیر بازتولید زمان ،از طریق کم کردن نمره ی خام طول
زمان تخمین نمایش محرک از  Tاستاندارد (مدت زمان
ارائه ی محرک) تقسیم بر  Tاستاندارد محاسبه شد (-19
 .)20انتظار می رود برآورد آزمودنی از طول مدت ارائه ی
محرک ،به اندازه ی  Tاس��تاندارد باشد .این تبدیل باعث
می ش��ود می��زان و جهت خطای برآورد زمان مش��خص
ش��ود .مقادیر منفی بیانگر کوتاه تر ب��ودن زمان بازتولید
شده از زمان مورد انتظار (بازتولید پایین) و مقادیر مثبت
نیز نش��ان دهنده ی طوالنی تر بودن زمان بازتولید ش��ده
از زمان مورد انتظار (بازتولید باال) اس��ت .نزدیک ش��دن
نمره ی تصحیح ش��ده به عدد صفر ،دال بر این است که
فاصله ی بین  Tتخمین ش��ده با  Tاستاندارد به کمترین

میزان خود می رسد.
آزم��ون عملکرد مداوم کان��رز ،یک آزم��ون کامپیوتری
با هدف ارزیابی توجه مداوم ،بازداری پاس��خ ،س��رعت
پاس��خ دهی و تکانش گری اس��ت که برای افراد شش تا
 55س��اله قابل اس��تفاده اس��ت و اجرای آن به  14دقیقه
زمان نیاز دارد .آزمون ش��امل ش��ش بل��وک و هر بلوک
شامل س��ه زیربلوک (هر کدام شامل  20کوشش) است.
فاصله ی بین محرک ه��ا متغیر (یک ،دو یا چهار ثانیه) و
زمان ارائه ی هر محرک  250هزارم ثانیه اس��ت .تکلیف
ش��رکت کننده در آزمون این است که باید به تمام اعداد
ارائه ش��ده بر صفح��ه ی نمایش (به جزع��دد پنج) را با
فش��ار دادن کلید فاصله پاسخ دهد ( .)21ضرایب پایایی
شاخص های مختلف آزمون ،به روش ضریب همبستگی
در دو ب��ار اجرا در دامنه ی  0/45تا  0/77به دس��ت آمد.
روایی مالکی از طریق مقایس��ه ی گ��روه بهنجار با گروه
بیش فعال همراه با نارس��ایی توجه با اس��تفاده از روش t
به دست آمد که حاکی از تفاوت معنادار بین عملکرد دو
گروه بود (.)22

روش

کودکانی که برای اجرای آزمون انتخاب ش��دند ،یک به
ی��ک به اتاقی که فضای��ی آرام و بدون هیچ عامل مزاحم
و پرت کننده ی حواس بود ،هدایت ش��دند .ابتدا آزمون
عملک��رد مداوم کان��رز برای کودکان اجرا ش��د .به دلیل

طوالن��ی بودن این آزم��ون و همچنین آزم��ون بازتولید
زمانی و نیز خس��تگی کودک و همچنین برای جلوگیری
از تأثیر این خس��تگی ب��ر نتایج آزمون ،اج��رای آزمون
ادراک زمان به روز بعد موکول ش��د .در این پژوهش ،در
تکلی��ف منفرد ،ادراک زمان در دو س��طح (کوتاه و بلند)
به عنوان متغیر وابس��ته در نظر گرفته شد و برای بررسی
می��زان تغییرات آن در طول رش��د آزم��ون مانووا به کار
رفت .سپس به منظور بررسی تأثیر توجه به عنوان متغیر
کوواریانس بر این تغییرات در طول س��ن آزمون مانکووا
به کار برده شد.

يافته ها

گروه نمونه ی تحقیق ش��امل  120ک��ودک ( 60دختر و
 60پسر) با میانگین س��نی  116/43و انحراف استاندارد
 20/4م��اه بود .نتایج ج��دول  ،1میانگین ادراک زمان را
درطول رش��د کودکان نش��ان می دهد .با توجه به مقادیر
متغیر میانگین و انحراف اس��تاندارد در پایه های مختلف
تحصیلی ،اثر رش��د بر تکلیف کوتاه م��دت ادراک زمان
در کودکان مشهود نیس��ت .در تکلیف بلندمدت ،مقادیر
منفی میانگین ،بیانگر کوتاه بودن زمان بازتولید ش��ده از
زمان مورد انتظار (برآورد پایین) اس��ت .با افزایش س��ن
(پایه ه��ای تحصیلی باالتر) ،زمان برآورد ش��ده به زمان
م��ورد انتظار نزدیک تر می ش��ود که این نش��ان دهنده ی
بهبود ادراک زمان است (جدول .)1
برای بررس��ی روند تغییرات ادراک زمان در طول رش��د
ک��ودکان از آزمون تحلیل واریان��س چندمتغیره (مانووا)
اس��تفاده ش��د .به این منظور ابتدا پیش فرض های روش
آماری ف��وق ،از جمل��ه همگنی واریانس ه��ا (از طریق
آزمون لون) و آزمون باکس به منظور بررسی مفروضه ی
یکس��انی واریان��س -کوواریان��س و همچنی��ن تعیی��ن
معناداری تأثیرات گروه بر متغیرهای پژوهش با اس��تفاده
از آزمون المبدای ویلکز بررس��ی ش��د .با توجه به نتایج
آزمون لون ،س��طح معناداری همه ی Fهای محاسبه شده
بیش��تر از 0/05اس��ت؛ از این رو تف��اوت واریانس ها از
نظر آماری معنادار نیس��ت و فرض تساوی واریانس ها
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جدول  -1شاخص هاي توصيفي ادراک زمان در طول رشد کودکان

متغیر

پایه

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

تکلیف کوتاه مدت

1

17

-0/05

0/34

2

16

-0/03

0/23

3

16

0/16

0/25

4

24

0/09

0/23

5

25

-0/01

0/22

6

24

0/05

0/18

1

17

-0/47

0/16

2

16

-0/46

0/17

3

16

0/33

0/17

4

24

0/38

0/17

5

25

-0/29

0/18

6

24

-0/25

0/11

تکلیف بلندمدت

برقرار اس��ت .در نتایج حاصل از آزمون باکس نیز سطح
معناداری  Fبیشتر از  0/05و بنابراین مفروضه ی یکسانی
واریانس -کوواریانس برقرار اس��ت .همچنین با توجه به
نتایج جدول  ،2سطوح معناداری همه ی آزمون ها ،نشان

می ده��د که بی��ن گروه ها تفاوت معن��اداری وجود دارد

(جدول .)2
با توجه به یافته های جدول  3مالحظه می ش��ود که بین
ادراک زمان کودکان پایه های مختلف تحصیلی در تکلیف

جدول -2نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری (مانووا) تأثير طول رشد کودکان بر ادراک زمان

ارزش

DFفرضیه

DFخطا

F

سطح معناداری

نام آزمون
آزمون اثر پیالیی

0/274

10

232

3/68

0/001

آزمون المبدای ویلکز

0/740

10

230

3/74

0/001

آزمون اثر هتلینگ

0/332

10

228

3/79

0/001

آزمون بزرگترین ریشۀ روی

0/260

5

116

6/03

0/001

p**>0/01

کوتاه مدت ،از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود ندارد
( P= 0/105و  .)F= 1/867درحالی ک��ه در تکلیف بلند
م��دت تفاوت معن��ی داری وج��ود دارد ( P= 0/0001و
 .)F= 5/985ب��ه عبارتي ديگر؛ مي توان گفت كه رش��د
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ب��ر ادراک زمان در ک��ودکان در تکالیف بلندمدت (و نه
کوتاه مدت) اثر داشته است (جدول .)3
بر اس��اس نتایج آزمون تعقیبی ،اثر طول رش��د بر ادراک
زمان در ک��ودکان در تکلیف بلندمدت ،در پایه ی اول و

بررسی تحولی ادراک زمان در کودکان  7تا  12ساله و تعیین نقش توجه در آن

		

جدول : 3نتایج نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (مانووا) اثرات بین گروه ها از لحاظ ادراک زمان
در کودکان پایه های مختلف تحصیلی در تکلیف کوتاه و بلند

مجموع
مجذورات

درجه
آزادی

میانگین
مجذورات

F

سطح معنی داری P

مجذور آتا

تکلیف کوتاه مدت

0/548

5

0/110

1/867

0/105

0/074

تکلیف بلندمدت

0/787

5

0/157

5/985

0/0001

0/205

متغیرها

p**>0/01

دوم با پایه ی پنجم وشش��م از نظر آماری معنی دار است
( ،)P≥ 0/05اما با سایر پایه ها تفاوت معنی داری ندارند
(.)P<0/05
1
با ورود ش��اخص های توجه ش��امل پاسخ های درست ،
تعداد پاس��خ های اع�لان کاذب ،2خطای ح��ذف ،3زمان
واکن��ش ،4و تغییرپذی��ری 5به عنوان متغی��ر کوواریانس،
در تحلی��ل مانکووا تفاوت معن��ی داری بین ادراک زمان
کودکان پایه های مختلف تحصیلی در تکلیف منفرد بلند
م��دت ،از نظ��ر آماری مش��اهده نش��د ( P= 0/062و
 .) F= 2/171بنابرای��ن مي توان نتیجه گرفت که توجه بر
ادراک زمان کودکان در تکالیف بلندمدت در طول رش��د
مؤثر است.

بحث و نتيجه گيري

یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر طول رشد
ب��ر ادراک زمان بازه های کوتاه م��دت در کودکان معنادار
نیست .این نتایج همسو با مطالعه ی برادوی و اینگل بود
که دریافتند در بازتولید فاصله های زمانی کوتاه مدت در

مقایسه با فاصله های زمانی طوالنی ،تغییرپذیری بیشتری
در گروه های سنی مختلف مش��اهده می شود ( .)14این
نتیجه ،مغایر ب��ا ویژگی عددی قانون وبر در تنظیم زمان
است که پیش بینی می کند در تغییرپذیری ،توزیع داده ها
در همه ی دامنه های زمانی ،نسبت ًا مشابه است و حساسیت
به زمان ،در یک دامنه ی وس��یع زمانی ثابت باقی می ماند
( .)23چنی��ن مغایرت های��ی به طور رای��ج در مطالعات
روان فیزیکی و تنظیم زمان (اغلب در فاصله های کوتاه تر
از  1ثانیه) مشاهده می شود ( .)6ممکن است این موضوع
به اثر مهارت های حرکتی نس��بت داده شود (به طور ویژه

در بازتولی��د فاصله ه��ای زیر 1ثانیه ش��امل ،600 ،500
 700میل��ی ثانی��ه) .اثر مهارت های حرکت��ی را نمی توان
به ط��ور کامل تضعیف کرد چرا که بازتولیدهای زمانی به
پاسخ های حرکتی زمان بندی شده وابسته است ( .)14از
طرف دیگر ،بر اساس مطالعات انجام شده ،عملکردهای
مربوط به سطح باالتر (از جمله تکالیف زمانی در مقیاس
ب��االی ثانی��ه) ،تحت کنترل پردازش ش��ناختی اس��ت و
عملکردهای سطح پایین تر (تکالیف زمانی زیر ثانیه ای)،
به پردازش های خودکار مربوط اس��ت ( .)24بنابراین ،با
توجه به نتایج به دس��ت آمده ،س��ن و یا عوامل شناختی
در ادراک زمان ک��ودکان در بازه های کوتاه مدت تأثیری
ندارند و به نظر می رسد که تخمین زمان در این تکالیف،
بیش��تر ناشی از پردازش های خودکار است .این درحالی
اس��ت که اثر طول رش��د بر ادراک زمان در تکلیف بلند
م��دت ( 3200 ،3000 ،2800میلی ثانیه) معنادار اس��ت.
به عبارتی می توان گفت که با افزایش سن ،ادراک زمان
کودکان در بازه های بلندم��دت بهبود می یابد .این نتایج
نیز همس��و با یافته های درویت ولت اس��ت که افزایش
وابس��ته به س��ن را در دقت در تخمین زمان و همچنین
کاهش در تغییرپذیری این تخمین ها مشاهده کرد (.)11
در نتای��ج آزم��ون تعقیبی بن فرونی ،تفاوت اثر رش��د بر
ادراک زم��ان در تکلی��ف بلندم��دت ،در پایه های پنجم
و شش��م با اول و دوم بیش��تر مشهود اس��ت .علت این
امر عوام��ل متعددی می باش��د که از جمل��ه می توان به
این موضوع اش��اره کرد که کودکان کوچکتر مش��کالت
1- Hit
2- False
3- Miss
4- Reaction time-RT
5- SD.RT
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بیش��تری در بازداری از پاس��خ های حرکت��ی دارند و در
نتیج��ه در تکالیف زمانی ک��ه در آن نیازهای حرکتی بر
ب��ازده اثر می گذارن��د ،ضعیف تر عم��ل می کنند .عالوه
ب��ر این ،کودکان کوچکتر نس��بت به ک��ودکان بزرگتر به
صورت تکانش��ی تر عمل می کنن��د و در نتیجه عملکرد
ضعیف ت��ری در تکالیف زمانی مختلف نش��ان می دهند
(.)27-25
مطالعات نش��ان دادند که افراد جه��ت افتراق و ارزیابی
زمان��ی ،نیاز به رمزگذاری و نگهداری دو بازنمایی مجزا
از زمان سپری ش��ده ،در شروع یک رفتار دارند .این در
حالی اس��ت که این بازنمایی ها ،به چگونگی تخصیص
توجه در تخمین زمان وابسته است ( .)13به عبارت دیگر،
زمان��ی که کودک توجه خود را بر محرک هدف متمرکز
می کند ،زمان واکنش که نش��ان دهنده ی سرعت عمل در
پاس��خ به محرک هدف اس��ت و تغییرپذی��ری این زمان
در طول تکلیف و در نتیجه خطای حذف که ش��اخصی
از نادیده گرفتن و پاس��خ ندادن به محرک هدف اس��ت،
کاهش یافته و تعداد پاس��خ های درست افزایش می یابد.
بنابرای��ن ،با توجه به نتای��ج حاصل از تحلیل مانکوا پس
از ورود ش��اخص های توجه ،می توان گفت که با بهبود
در توج��ه ،ادراک زمان نیز در ک��ودکان بهبود می یابد .بر
اس��اس مطالعات انجام شده ،توجه منحرف شده از زمان
س��پری شده ،معموالً منجر به کم برآوردی زمان می شود
( .)2همان طور که مطرح ش��د مکانیزم های کنترل توجه
در کودکان کوچکتر ،محدودتر است .به عبارتی ،توانایی
ضعیف ک��ودکان کوچکتر در توج��ه انتخابی به محرک

هدف و نادیده گرفتن اطالعاتی که مربوط به تکلیف در
دسترس نیست ،و همچنین توانایی ضعیف آنها در حفظ
اطالع��ات در حافظه ی کاری ،س��بب قطع و تحریف در
رمزگ��ذاری زمانی می ش��ود ( .)11در نتیجه آنها زمان را
کوتاهتر ارزیابی می کنند .توضیحات بالینی مطرح ش��ده
داللت می کند که با افزایش س��ن و بهبود توانایی کنترل
توجه در پایه های تحصیلی باالتر ،زمان برآورد ش��ده به
زمان واقع��ی نزدیک تر ش��ده و ادراک زمان در کودکان
بهبود می یابد.
از محدویت های پژوهش حاضر این است که با توجه به
مطالعات انجام ش��ده حافظه ی کاری برای انجام تکالیف
زمانی ضروری اس��ت ،زیرا افراد جهت افتراق و ارزیابی

زمانی ،نیاز ب��ه رمزگذاری و نگه داری دو بازنمایی مجزا
از زمان سپری ش��ده در شروع یک رفتار دارند ( .)13از
آنجا که توانایی کنترل توجه می تواند تحت تاثیر ظرفیت
حافظه ی کاری قرار گیرد ( ،)29لذا پیش��نهاد می شود در
پژوهش های آتی نقش حافظه کاری نیز در ارزیابی زمانی
کودکان مورد بررسی قرار گیرد .همچنین ،جهت ارزیابی
ادراک زم��ان ،تکالیف به کار برده ش��ده در این پژوهش
صرفأ از نوع محرک های دیداری بود .پیشنهاد می شود که
از محرک های شنیداری نیز در کنار محرک های دیداری
استفاده شود.
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