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پژوهش حاضر ،طراحی نسخه فارسی و بررسی ویژگی های روان سنجی آزمون جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری
در کودکان بود.
روش کار :مطالعه مقطعی حاضر از نوع مطالعات همبستگی بوده و بر  270نفر از کودکان بهنجار  ۹تا  12ساله از هر دو
جنس دختر و پسر مدارس منطقه یک تهران به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد .نسخه دیداری آزمون کامپیو تری
جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری در کودکان در این پژوهش مورداستفاده قرار گرفت .در بررسی خصوصیات
روان سنجی ،از تحلیل عامل اکتشافی ،آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی همزمان از آزمون فراخنای ارقام با استفاده از
نرم افزار  SPSS-22مورداستفاده قرار گرفت.

یافته ها :نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که  ۵مرحله آزمون جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری در
کودکان از خصوصیات روان سنجی مناسبی برخوردارند .آلفای کرونباخ این آزمون در این پژوهش  0/۹۵به دست آمد.
درنهایت ،وجود الگوهای خاص ضرایب همبستگی بین پنج مرحله نسخه فارسی ابزار دیداری جمع اعداد متوالی با فراخنای
ارقام حاکی از روایی مالکی خوب مقیاس بود.
نتیجه گیری :آزمون جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری در کودکان خصوصیات روان سنجی رضایت بخشی در
جامعه کودکان ایرانی دارد که می تواند مورداستفاده پژوهشگران و درمانگران قرار گیرد.

مقدمه
( )1۸۹۱در مورد حافظه انجام دادند مخزن دریافت حسی ،حافظه کوتاهمدت
و حافظه بلندمدت را بهعنوان سه جز حافظه که مسئولیت پردازش و حفظ
اطالعات را بر عهدهدارند را معرفی نمودند ،حافظه کاری را میتوان بهعنوان
فضای شناختی محدودی تعریف کرد که مخزن تخصیص منابع توجهی ما
جهت انجام وظایف شناختی سطوح باال مانند استدالل ،یادگیری و ادراک
میباشد [ .]1حافظه کاری بهطور همزمان میتواند از چندین شبکه ورودی
اطالعاتی (مانند لمس ،حافظه بلندمدت ،بینایی و شنیداری) به پردازش
بپردازد ،در مدلی که بدلی و هیتچ ( )1۸47برای حافظه کاری بیان نمودند
سه جز اصلی وجود دارد ،یک حلقه واجشناختی ،یک لوح فضایی دیداری و
یک مجری مرکزی .حلقه آواشناختی در اصل اشاره به یک حلقه دارد که
بهصورت شمرده اطالعات زبانی را پردازش میکند این حلقه ظرفیتش
بهوسیله سرعت ذخیره اطالعات کالمی محدود میشود .مطالعات زیادی یک
رابطه پیشبینی قوی را بین فراخنای کالمی و کارکردهای شناختی ،یادگیری

برای زندگی در جوامع بشری نیاز به سطوح باالی کارکردهای شناختی
میباشد وقتیکه این کارکردهای شناختی بهطور مناسبی کار کنند افراد
توانایی سازگاری با محیط را دارا میباشد ،دراینبین حافظه کاری نقش مهمی
در کارکردهای شناختی سطوح باال دارد [ ،]1حافظه کاری توانایی دریافت
محرکها ،پردازش آنها در ذهن و ارائه پاسخهای مبتنی بر هدف میباشد،
حافظه کاری از مهمترین تواناییهای عصب روانشناختی جهت تطابق انسان
با محیط بیرونی میباشد .توانایی خواندن یک داستان یا تصمیمگیری جدیدی
در شرایط جدید از مثالهای حافظه کاری میباشد انجام این تواناییها مستلزم
به یادآوردن اطالعات قبلی و پردازش اطالعات جدید جهت انجام رفتار
هدفمند میباشد [ .]2بهطورکلی حافظه کاری زیربنای تفکر و یادگیری
میباشد که به ارگانیسم اجازه میدهد تا بازنماییهای یک محرک ارائهشده را
برای مدتزمان کوتاهی بعد از اتمام ارائه آن محرک گسترش دهد و سپس از
آن بازنمایی ذخیرهشده استفاده کند .در تقسیمبندی که اتکینسون و شفرین
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مقاله پژوهشی
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روش کار
پژوهش حاضر در چارچوب طرحی توصیفی و روانسنجی مبتنی بر
همبستگی انجامشده است ،با توجه به هدف پژوهش که جامعه کودکان بود،
از میان جامعه آماری دانش آموزان مدارس ابتدایی نیم سال اول تحصیلی
 ۸۵-۸7منطقه یک تهران به تعداد  ۹337۵دانشآموز 270 ،آزمودنی (در
بررسیهای روانسنجی حجم نمونه کوچکترین گروه باید بیشتر از تعداد
متغیرهای پیشبین باشد ،حداکثر تعداد متغیرهای مستقل باید برابر N-2
باشد که در آن  Nحجم نمونه است ،هرچند با این حداقل حجم نمونه
پیشنهادی میتوان تحلیل را انجام داد ولی پیشنهاد میشود حجم نمونه
برای کوچکترین گروه حداقل  20تا  30برابر تعداد متغیرهای پیشبین یا
متغیر گروهبندی (ترجیحاً هرکدام که بیشتر باشد) باشد [ ،]1۱بنابراین
حجم نمونه  270نفر انتخاب گردید) از هر دو جنس دختر و پسر ( ۹تا 12
سال) با لحاظ کردن مالکهای ورود و خروج به پژوهش شامل عدم مصرف
داروهای روانپزشکی ،عدم بیماری جسمانی ،عدم معلولیت جسمی و ذهنی
و رضایت آگاهانه از شرکت در پژوهش به روش نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند ،پس از کسب اجازه و هماهنگیهای الزم از مدیران مدارس
و تهیه آزمونهای پژوهش ،بهگزینش نمونهها از میان کودکان  ۹تا  12ساله
از میان مدارس منطقه یک استان تهران اقدام گردید ،پس از بررسی
آزمودنیها و انتخاب آنها با مالکهای ورود و خروج به پژوهش و جلب
رضایت این افراد ،روند اجرای آزمونها توضیح داده شد و در چند مثال
آزمایشی نحوه انجام آزمونها ارائه گردید .تمامی آزمونها در مکانهای
دارای ویژگیهای روانسنجی مناسب توسط دو کارشناسی ارشد روانشناسی
بالینی آموزشدیده و آشنا به آزمون (آزمونگر خانم برای آزمودنیهای دختر
و آزمونگر آقا برای آزمودنیهای پسر) انجام گردید .اطالعات بهدستآمده با
استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنسخه  22و روشهای آمار توصیفی و
استنباطی شامل همبستگی ،تحلیل واریانس و تحلیل عاملی استفاده گردید.
نسخه دیداری فارسی جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری در
کودکان ( PVSAT: Paced Auditory Serial Addition
 .)Taskآزمون جمع اعداد متوالی ابتدا توسط تامپسون ( )1۸۱۵برای
ارزیابی سالمت و عملکرد مغزی مناسب در بیمارانی که دچار ضربههایی
به سر شده بودند طراحی شد سپس بهعنوان آزمون کالسیک توجه،
سرعت پردازش اطالعات و حافظه کاری بکار برده شد .بعدها توسط

4۵

] [ DOI: 10.29252/nkjmd-090411

آموزشگاهی و تکالیف روزانه نشان میدهد .بهعنوانمثال حلقه آواشناختی
نقش مهمی را در پردازش زبانی ،قدرت خواندن و نوشتن و یادگیری بازی
میکند .مطابق با این افراد با فراخنای آواشناختی بزرگتر در یادگیری لغات و
زبان از افرادی که فراخنای آواشناختی کوتاهتری دارند بهتر عمل میکنند [.]2
صفحه دیداری فضایی نیز مجری ضبط اطالعات دیداری فضایی است .مثل
انبارهای برای اشیا و موقعیتها و مکانها .این صفحه همچنین نقش کلیدی
را در ایجاد ودستکاری تصاویر ذهنی بازی میکند .این صفحه همچنین نقش
مهمی را در خواندن ایفا میکند به این صورت که حروف و کلمات را بهصورت
دیداری رمزگردانی میکند تا موقع که رد آن قاب دیداری فضایی توسط
خواننده گم شود و این صفحه به ادامه کارش در متن بپردازد .به نظر میرسد
قسمتهای بیشتری از پردازش ،تکرار ،واندوزش دیداری فضایی به اجزای
دیگری از حافظه کاری وابسته است .اگرچه حلقه آواشناختی برای پردازشگری
متوالی و صفحه دیداری فضایی برای پردازشگری هالیستیک طراحیشدهاند
ولی در اغلب افراد بهنجار ورودی اطالعات دیداری فضاییشان را بهصورت
کالمی رمزگشایی میکنند .بنابراین شواهد اخیر مشخص کرده است که
اندوزش دیداری فضایی خیلی وابسته به مؤلفههای مجری مرکزی واندوزش
آواشناختی است [ .]3مجری مرکزی نیز سیستمی برای کنترل توجه است
که در اکثر فرایندها مانند زمان انتخاب و اجرای راهبردها و بازیابی اطالعات از
حافظه بلندمدت و بازداری اطالعات نامربوط و کنترل دروندادها و ذخیره و
پردازش همزمان اطالعات و هماهنگی و اختصاص منابع به دیگر بخشهای
سیستم حافظه کاری درگیر است [ .]2بهطورکلی حافظه کاری زیربنای تفکر
و یادگیری میباشد که به ارگانیسم اجازه میدهد تا بازنماییهای یک محرک
ارائهشده را برای مدتزمان کوتاهی بعد از اتمام ارائه آن محرک گسترش دهد
و سپس از آن بازنمایی ذخیرهشده استفاده کند .حافظه کاری با افزایش سن،
مخصوصاً در دوران کودکی و نوجوانی با افزایش ظرفیت و کارایی همراه
میباشد [ ]7و دوباره در سنین پیری با کاهش ظرفیت و کارایی حافظه کاری
و تواناییهای شناختی روبهرو هستیم [ ]۵حافظه کاری در کودکان با پیشرفت
تحصیلی [ ]۱و رشد توانایی خواندن [ ]4ارتباط دارد .حافظه کاری در جمعیت
بزرگسال و بالینی بهوفور موردمطالعه قرارگرفته است [ .]۹ارزیابی قدم اول
در رویکرد روان عصب شناختی میباشد که میتواند ما را در طراحی برنامههای
درمانی راهنمایی کند [ .]۸ابزارهای مختلفی برای ارزیابی این توانمندی
شناختی طراحیشده است که ازجمله میتوان به خرده آزمون فراخنای ارقام
وکسلر ،پرسشنامههای ارزیابی حافظه کاری و تکالیف متنوع شناختی اشاره
داشت که برای سنین مختلفی طراحی و مورد هنجاریابی قرارگرفتهاند [،]10
یکی از این ابزارها که بهصورت گستردهای برای ارزیابی حافظه کاری به کار
میرود ،آزمون جمع اعداد متوالی میباشد ،آزمون جمع اعداد متوالی
( )PSAT: Paced Visual Serial-Addition Taskابتدا توسط
تامپسون ( )1۸۱۵برای ارزیابی سالمت و عملکرد مغزی مناسب در بیمارانی
که دچار ضربههایی به سر شده بودند طراحی شد سپس بهعنوان آزمون
کالسیک توجه ،سرعت پردازش اطالعات و حافظه کاری بکار برده شد .بعدها
توسط گارنول ( )1۸44این آزمون با استفاده از توانایی شنیداری آزمودنی انجام
گردید ،طراحیهای مختلفی از این آزمون انجامگرفته است که از نسخههای
شنیداری و دیداری تشکیلشدهاند ،با رشد تکنولوژی و امکان طراحی
نسخههای کامپیوتری ،از نسخهای دیداری این آزمون استفاده بیشتری شد
[ ،]11از مزیتهای نسخه دیداری در مقایسه با نسخه شنیداری میتوان به
عملکرد بهتر افراد بهنجار و افراد مبتالبه بیماریام اس و آسیبهای مغزی در
نسخه دیداری در مقایسه با نسخه شنیداری ،رضایت بیشتر از نسخه دیداری،
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عدم تداخل دادههای ورودی و خروجی ،کاربرد بهتر در افراد دارای نقائص
شنیداری و ارزیابی واقعیتر حافظه کاری و سرعت پردازش اطالعات نسخه
دیداری در مقایسه با نسخه شنیداری نام برد ،از همین رو امروزه نسخه دیداری
به نسخه شنیداری ارجحیت دارد [ .]12این آزمون در زبانهای مختلفی
ازجمله ایتالیایی ،آلمانی ،انگلیسی ،فرانسوی ،اسپانیایی و کشورهای آفریقایی
نیز طراحی و مورد هنجاریابی واقعشده است [ .]13با توجه به کاربرد گسترده
این آزمون در ارزیابی توانمندیهای شناختی ازجمله حافظه کاری ،سرعت
پردازش اطالعات و توجه در افراد با بهنجار و بیماریهای پزشکی و اختالالت
روانپزشکی در سنین مختلف [ ]17و اهمیت حافظه کاری در عملکرد
تحصیلی کودکان ،آسیبپذیری برای اختالالتی مانند اختالالت یادگیری و
پیشآگهی نتایج درمان اختالالت روانپزشکی در کودکان [ ]1۵در این
پژوهش بر آن شدیم تا برای اولین بار در داخل کشور به ساخت نسخه فارسی
آزمون دیداری جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری در کودکان  ۹تا
 12ساله و بررسی ویژگیهای روانسنجی آن بپردازیم.

نجاتی و همکاران

روانسنجی آزمون حافظه کاری جمع اعداد دیداری متوالی

یافتهها
در این پژوهش  ۵1درصد آزمودنیها پسر و  7۸درصد دختر بودند ،همچنین
نسبت سنی آزمودنیها ۹ ،سال ( 74نفر) ۸ ،سال ( 7۸نفر) 10 ،سال (7۹
نفر) 11 ،سال ( 7۹نفر) و  12سال ( 7۹نفر) بودند .دامنه آزمون کولموگروف
اسمیرنف ( 0/04تا  )1/3توزیع دادهها را نرمال نشان داد .جدول  1میانگین
و انحراف استاندارد عملکرد صحیح گروهها در طی مراحل را نشان میدهد.
برای بررسی ساختار عاملی آزمون از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده
شد .بهاینترتیب که در ابتدا آمارههای  KMOو بارتلت برای وارسی کفایت
نمونهبرداری و فرض کرویت دادهها محاسبه شد .مقدار  KMOمعادل 0/4
به دست آمد که با توجه به باالتر بودن از  0/4نشاندهنده کفایت
نمونهبرداری است.

جدول  :9میانگین و انحراف استاندارد عملکرد صحیح مراحل آزمون جمع اعداد متوالی بر مبنای گروهها و جنسیت
مراحل

جنسیت

گروه
گروه  8ساله

گروه  9ساله

گروه  91ساله

گروه  99ساله

گروه  92ساله

دختر

پسر

مرحله اول

)2/41( 7/4۵

)2/2۹( 7/44

)1/۸4( 7/14

)2/۵۹( ۱/10

)2/30( ۱/۱2

)2/2۹( 7/44

)2/41( 7/4۵

مرحله دوم

)2/۵۱( 7/7۹

)2/7۱( 7/۱۹

)2/00( 3/44

)2/7۵( ۵/۸0

)2/۵3( ۱/7۹

)2/7۱( 7/۱۹

)2/۵۱( 7/7۹

مرحله سوم

)2/۵4( 7/00

)2/3۱( 7/10

)1/۸2( 3/۹4

)2/43( 7/۹3

)2/72( ۵/۱4

)2/3۱( 7/10

)2/۵4( 7/00

مرحله چهارم

)2/27( 2/43

)2/11( 3/7۱

)1/4۹( 2/4۵

)2/2۵( 3/۸7

)2/37( 7/4۸

)2/11( 3/7۱

)2/27( 2/43

مرحله پنجم

)2/1۱( 2/12

)2/13( 3/07

)1/44( 2/2۸

)2/۵3( 3/72

)2/۵0( 3/۸0

)2/13( 3/07

)2/1۱( 2/12

نمره کلی

)۱/71( 11/۸4

)۵/۸۸( 17/۹1

)۱/43( 1۱/۹۵

)۸/27( 27/1۹

)۸/72( 24/7۵

)4/7۵( 21/23

)4/71( 1۸/۱4

انحراف استاندارد =  ،SDمیانگین = M
جدول  :2نتایج آزمون بارتلت برای بررسی همبستگی درونی مراحل آزمون
شاخص آزمون
آزمون کرویت بارتلت

مجذور کا

درجه آزادی

**۵7۸/777

10

* P > 0/0۵ ** P > 0/01
جدول  :3عوامل مستخرج از تحلیل عامل
عنوان شاخص
عملکرد صحیح مرحله اول

مقدار ارزش ویژه

درصد واریانس تبیین شده

درصد تراکمی

2/2۹1

14/۱1۱

14/۱1۱

عملکرد صحیح مرحله دوم

0/۱0۱

۸/123

3۱/43۸

عملکرد صحیح مرحله سوم

0/73۸

۱/447

73/۵13

عملکرد صحیح مرحله چهارم

0/34۵

۵/7۸1

7۸/007

عملکرد صحیح مرحله پنجم

0/300

7/۸۸۵

۵3/۸۸۸

4۱
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گارنول ( )1۸44این آزمون با استفاده از توانایی شنیداری آزمودنی انجام
گردید که از این به بعد بهطور گسترده بهعنوان یکی از آزمونهای روان
عصبشناختی جهت ارزیابی حافظه کاری و سرعت پردازش اطالعات از
آن استفاده گردید .در سالهای اخیر با رشد تکنولوژی به طراحی نسخه
دیداری این آزمون ()Paced Visual Serial Addition Test
پرداختند که در آن صفحه نمایشگر کامپیوتر جایگزین دستگاه پخش و
ضبط صدای قدیمی گردید این نسخه جدیدتر دیگر مثل نسخه شنیداری
طاقت فرسا نبود .در نسخه دیداری این آزمون با تداخل کمتر دادههای
ورودی و خروجی در مقایسه با نسخه شنیداری روبرو هستیم به همین
دلیل نسخه دیداری را ابزار مناسبتری برای ارزیابی سرعت پردازش و
حافظه کاری میدانند [ .]14نسخه دیداری این آزمون همانند نسخه
شنیداری این آزمون انجام میشود با این تفاوت که اعداد در صفحه
نمایشگر کامپیوتر ظاهر میشوند و فرد آن را میبیند .در این آزمون ۱1
عدد در  ۵مرحله (مرحله اول  13عدد و بقیه مراحل  12عدد) به آزمودنی
ارائه میشود .شبیهسازی نسخه فارسی این آزمون با استفاده از نرمافزار
ویژوال بیسیک طراحی طبق مدل استفاده شده در پژوهش فوس و
همکاران [ ]11طراحی گردید و در مطالعه حاضر نسخه کودکان که اعداد
 1تا  ۵را ارائه میشود ،استفاده شده است .فاصله بین مراحل دراین آزمون
در  ۵مرحله به ترتیب  1۱00 ،2000 ،2700 ،3000و  1200میلیثانیه
میباشد .فراخنای ارقام .این خرده مقیاس یک آزمون حافظه کوتاهمدت
و توجه است که قسمت اعداد معکوس آن را از ابزارهای اندازهگیری
حافظه کاری به شمار میآید .این آزمون از تعدادی حروف و ارقام
تشکیلشده است که آزمودنی باید ابتدا اعداد را از کوچک به بزرگ و
سپس حروف را به ترتیب حروف الفبا کنار همدیگر قرار دهد .برای تدوین
این ابزار از خرده آزمون فراخنای حروف-ارقام موجود در آزمون حافظه
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وکسلر استفادهشده است .خرده مقیاس فراخنای ارقام یکی از خرده
مقیاسهای کالمی آزمون تجدیدنظر شده هوش وکسلر برای بزرگساالن
( )WAIS-Rاست [ ]1۹که وکسلر ( )1۸۹1اعتبار دونیمه آزمون را برای
هوشبهر مقیاس کلی  ،0/۸4برای هوشبهر مقیاس کالمی  0/۸4و برای
هوشبهر مقیاس عملی  0/۸3گزارش کرد .پراکندگی ضرایب اعتبار
بازآزمایی در فواصل زمانی از یک تا هفت هفته نیز نسبتاً باال گزارششده
است متوسط ضرایب اعتبار هوشبهر مقیاس کلی  ،0/۸4برای هوشبهر
مقیاس کالمی  0/۸4و برای هوشبهر مقیاس عملی  0/۸3گزارششده
است ،در ایران در تحقیقی که بهوسیله عسگرپور انجام گرفت میزان پایایی
این خرده مقیاس به روش کرونباخ  0/47و به روش دونیمه کردن 0/4۵
به دست آمد [ .]1۸در پژوهش حاضر نیز آلفای کرونباخ این آزمون 0/4۸
به دست آمد.

دوره  ،9شماره  ،4زمستان 9396

مجله علوم پزشکی خراسان شمالی

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله اول

-

مرحله دوم

**0/۱41

-

مرحله چهارم

مرحله سوم

مرحله پنجم

مرحله سوم

**0/۵۹۱

**0/۱۵2

-

مرحله چهارم

**0/۵2۵

**0/۵۸۵

**0/۱0۸

-

مرحله پنجم

**0/72۹

**0/۵۵2

**0/۵0۸

**0/۵۵۹

-

فراخنای ارقام

**0/3۸۸

**0/373

**0/370

**0/2۹۹

**0/242

فراخنای ارقام

-

* P > 0/0۵ ** P > 0/01
جدول  :5نتایج آزمون تحلیل واریانس یکراهه گروهها سنی در آزمون PVSAT
شاخص آماری

مجموع مجذورات

میانگین مجذورات

درجه آزادی

معنیداری

F

بین گروهی

۹1۵3/۱۹

7

درونگروهی

13۸7۸/۵0

23۵

۵۸/3۱

کل

22103/1۹

23۸

37/3۱

جدول  :6نتایج آزمون تعقیبی توکی مراحل آزمون در نمره کلی آزمون  PVSATدر بین  ۵گروه سنی
سن

تفاوت میانگینها

انحراف استاندارد

سطح معنیداری

8
1/۵4

0/34۵

9

-2/۹3

0/01۹
0/000

91

-7/۹4

1/۵4

99

-12/21

1/۵4

0/000

92

-1۵/7۹

1/۵4

9
8

2/۹3

1/۵4

0/34۵

91

-2/07

1/۵4

0/۱۸3

99

-۸/34

1/۵4

0/000

92

-12/۱7

1/۵4

0/000

91
8

7/۹4

1/۵4

0/01۹

9

2/07

1/۵4

0/۱۸3

99

-4/33

1/۵4

0/000

92

-10/۱0

1/۵4

0/000

8

12/20

1/۵4

0/000

9

۸/34

1/۵4

0/000

91

4/33

1/۵4

0/000

92

-3/24

1/۵4

0/232

1۵/74

1/۵4

0/000

9

12/۱7

1/۵4

0/000

91

10/۱0

1/۵4

0/000

99

3/24

1/۵4

0/232

99

92
8

44

0/001
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نمره کلی آزمون
203۹/72
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جدول  :4همبستگی اسپیرمن بین شاخصهای آزمون  PVSATو آزمون فراخنای ارقام

نجاتی و همکاران

روانسنجی آزمون حافظه کاری جمع اعداد دیداری متوالی

بحث
نتایج تحلیل عاملی نشان داد که  ۵مرحله آزمون  PVSATدارای
بارهای عاملی مجزایی می باشند و از اعتبار و روایی مناسبی
برخوردارند که همسو با مطالعات پیشین می باشد [.]21 ,20 ,17
نسخه خارجی این آزمون اولین بار در  1۸۸4توسط دیاموند و
همکاران طراحی گردید نسخه دیداری این آزمون در مقایسه با
نسخه شنیداری در افراد دارای اختالالت روان پزشکی و حتی
جسمی کارایی بهتری دارد ،عالوه بر این در نسخه دیداری ،اطالعات
ورودی و خروجی پردازشی فرد با یکدیگر تداخل نمی یابند
درصورتی که این امر در نسخه شنیداری وجود دارد و عاملی در
جهت پردازش سخت تر و کندتر می باشد [ .]14این آزمون در
کشورهای مختلف مورد هنجاریابی قرارگرفته است مانند کشور
فرانسه [ ، ]17آمریکا [ ]20و اسپانیا [ . ]21همچنین نتایج پژوهش
نشان داد که آزمون  PVSATاز روایی تمییز مناسب و روایی
همزمان مناسبی با آزمون فراخنای ارقام برخوردار است که
نشان دهنده همبستگی مالکی مناسب این آزمون دارد .حافظه کاری
درواقع سیستمی برای پردازش ،درونی کردن ،طبقه بندی،
دست کاری و جابجایی ا طالعات است رشد حافظه کاری در کودکان
تا سن  1۵سالگی می باشد و پس ازآن به ظرفیتی که بزرگ ساالن
دارند می رسند ،حافظه کاری در کودکان پیش بین قدرتمندی برای
توانایی خواندن ،اختالالت خواندن و رشد خزانه لغات می باشد []22
نسخه دیداری این آزمون به خصوص در مورد کودکانی که دچار
مشکالت شنوایی هستند کاربرد مفیدتری دارد ،برای مثال ویلز و
همکاران [ ]23در مطالعه ای با مقایسه حافظه کاری کودکان دچار
مشکالت شنوایی با استفاده از نسخه دیداری و شنیداری این آزمون
نشان دادند که این کودکان در نسخه دیداری عملکرد بهتری داشته

نتیجهگیری
درنهایت بر اساس یافتههای مطالعه حاضر می توان اذعان داشت که
آزمون جمع اعداد متوالی برای سنجش حافظه کاری در کودکان

4۹
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با توجه به معناداری مجذور کای آزمون بارتلت ،مفروضه کرویت
داده ها تائید شد (جدول  )2و ازاین رو با استفاده از روش تحلیل
مؤلفه های اصلی ،آزمون مورد تحلیل عاملی اکتشافی قرار گرفت.
نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که  ۵مرحله رویهمرفته
 ۵3/۸۸۸درصد از واریانس داده ها را تبیین میکند .میزان پایایی
آزمون با محاسبه آلفای کرونباخ  0/۹۵4نشان داده شده است .برای
بررسی روایی هم زمان از آزمون فراخنای ارقام استفاده گردید و
همبستگی بین مراحل آزمون  PVSATو آزمون فراخنای ارقام انجام
شد.
همان طور که در جدول  3مشاهده می شود بین مراحل آزمون
 PVSATو آزمون فراخنای ارقام ارتباط معناداری وجود دارد .برای
بررسی تأثیرات سن بر نمرات آزمون  PVSATاز تحلیل واریانس
یک راهه استفاده گردید که نتایج آن در جدول  7است.
بین گروه های سنی ازلحاظ نمره کلی آزمون  PVSATتفاوت
معناداری وجود دارد (جدول  ) ۵اما مشخص نشده است که کدام
گروه ها با یکدیگر تفاوت دارند بدین منظور از آزمون تعقیبی توکی
جهت مشخص کردن تفاوت بین گروه ها استفاده گردید.
به موازات افزایش سن ،نمره کلی فرد نیز در آزمون  PVSATافزایش
می یابد که این افزایش با تفاوت معناداری همراه میباشد (جدول .)۱
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و اجرای راحت تری در این آزمون داشتند .حافظه کاری در کو دکان
با پیشرفت تحصیلی [ ، ]27عملکرد در درس ریاضی [ ، ]2۵جغرافیا
[ ]2۱و ضریب هوش کلی [ ]24اختالل نقص توجه بیش فعالی
[ ]2۹ارتباط دارد .ریگولی و همکاران [ ]2۸در مطالعه ای با  1۹ماه
پیگیری نشان دادند که حافظه کاری توانایی معناداری برای
پیش بینی هماهنگی دستگاه گ فتاری و همچنین توانایی کالمی در
کودکان دارد .همچنین راپورت و همکاران [ ]30در طی فراتحلیل
که انجام دادند مشخص نمودند که حافظه کاری در کودکان مبتالبه
اختالل بیش فعالی کمبود توجه با نقص های روبه رو می باشد و
همچنین عنوان نمودند که از آ موزش های حافظه کاری و درمان های
مبتنی بر حافظه کاری می توان نسبت به کاهش و یا حتی درمان
این اختالل در کودکان پرداخت .نقص و محدودیت حافظه کاری در
کودکان می تواند منجر به مشکالت جدی در زندگی روزمره آنان
شود [ ]31در رابطه با مزیت نسخه دیداری در مقایسه با نسخه
شنیداری می توان به مطالعات فوس و همکاران [ ، ]14رویان و
همکاران [ ]32و تامباخ و همکاران [ ]33اشاره نمود که در
مطالعاتی با نمونه های بهنجار و بالینی به اعتبار و تناسب بهتر نسخه
دیداری اشاره داشته اند .برای یادگرفتن هر چیزی به حافظه کاری
نیاز داریم زیرا یادگیری به دست کاری اطالعات ،تعامل با حافظه
بلندمدت و ذخیره و پردازش همزمان اطالعات نیاز دارد .به طور
واضح حافظه کاری نقش حیاتی در یادگیری دارد جایی که دانش
ساخته و تعدیل می شود و اطالعات برای رمزگذاری معنایی پردازش
می شوند .تقری باً تمام آنچه باید یادگرفته شود و به ذهن سپرده شود
باید از حافظه کاری عبور کند بنابراین ظرفیت و عملکرد مؤثر
حافظه کاری میزان و وسعت یادگیری را تعیین می کند .ارتباط قوی
بین موفقیت آموزشی و اجزای حافظه کاری و کوتاه مدت به خوبی
مشخص شده است .هرچه مهارت های حافظه کاری کودک بهتر باشد
عملکرد او در مدرسه بهتر خواهد بود .فعالیت های معمولی کالس
نیاز به ذخیره و پردازش همزمان دارد دانش آموز باید اطالعات
جدید را پردازش کند و آن ها را با اطالعات قبالً ذخیره شده تلفیق
کند .وقتی ظرفیت حافظه کاری در دسترس کاهش می یابد
یادگیری کاهش می یابد یا حداقل آهسته می شود .عملکرد در کالس
درس و رشد مهارت های کالمی و آموز شی مثل رمزگشایی خواندن،
درک خواندن ،ریاضی و بیان کتبی به شدت به عملکرد کافی حافظه
کاری وابسته است .کودکانی با ظرفیت حافظه کاری کم در این گونه
فعالیت ها مشکل دارند و نمی توانند به اندازه کافی اطالعات را در
ذهن خود نگه دارند و وظایف را کامل کنند .از دست دادن اطالعات
اساسی از حافظه کاری باعث می شود که آن ها بعضی چیزها را
فراموش کنند [ . ]37از محدودیت های پژوهش حاضر می توان به
نمونه گیری از یک استان ،محدودیت در استفاده از جامعه های دارای
اختالالت روان پزشکی ،محدودیت در دسترسی به آزمودنی ها و عدم
بررسی های غربالگری اختالالت روان پزشکی اشاره کرد.
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 شرایط، ساله با خصوصیات روان سنجی مناسب12  تا۹ بهنجار
 پیشنهاد،استفاده در موقعیتهای مختلف پژوهشی و بالینی را دارد
می گردد در پژوهش های بعدی به هنجاریابی این آزمون در سایر
.رده های سنی و اختالالت روان پزشکی اقدام گردد

سپاسگزاری
در آخر از تمام شرکت کنندگانی که ما را در گرداوری داده ها یاری
 این طرح با هزینه شخصی محققین اجرا.  تشکر مینماییم،نمودند
.شده است
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Abstract
Introduction: Working memory plays an important role in different cognitive abilities
and psychiatric disorders. The current study aimed at designing the Persian version and
evaluating the psychometric properties of the paced auditory serial addition task
(PASAT) to measure working memory in children.
Methods: The present cross sectional, correlational study was conducted on 240 normal
children aged 8 to 12 years. PASAT is used to evaluate working memory. Exploratory
factor analysis and Cronbach's alpha were used to evaluate the validity and reliability of
the test. Digit span test was also used to evaluate the concurrent validity. Data were
analyzed with SPSS version 22 using the Pearson correlation coefficient.
Results: Exploratory factor analysis showed the satisfactory results of a 5-stages serial
test to assess psychometric properties of PASAT in order to measure working memory
in children. Cronbach's alpha was 0.85. The correlation between different stages of
PASAT and digit span test was significant that confirmed concurrent validity of the test.
Conclusions: PASAT is a proper test to measure working memory in children with
satisfactory psychometric properties.

