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Abstract
Background and purpose: Hearing impaired children with cochlear implant experience many
problems as they have developmental language impairments with impaired working memory. The aim of
this study was to develop a working memory test and investigating the working memory in children with
cochlear implant.
Materials and methods: In this cross sectional study, a Persian working memory scale for
children was developed. Content validity (n=9), face validity (n=9), and reliability (n=30) of the test were
evaluated. Then, the auditory working memory test was performed in 30 Persian speaking children with
normal hearing and in five with cochlear implant.
Results: The content validity was 100%. The performance of children confirmed face validity of
the scale. Test-retest reliability was 0.938 (P <0.05). There was a significant difference in the mean scores
between the group with normal hearing (78.06±27.017) and those with cochlear implants (28.2 ±25.547)
(95% CI, [P <0.05]).
Conclusion: The Persian working memory scale for children was found to have content validity,
face validity, and reliability. Children with cochlear implants performed weaker than normal children on
working memory tasks.
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چکیده
سابقه و هدف :کودکان کمشنوای دارای پروتز کاشت حلزون گروهی از آسیب زبانی رشدی هستند که دارای نقص
در حافظه کاری میباشند .در این مطالعه هدف ساخت آزمون حافظهه کهاری و بررسهی حافظهه کهاری در کودکهان دارای
پروتز کاشت حلزون است.
مواد و روشها :در این مطالعه مقطعی -مقایسهای ،ابتدا آزمهون حافظهه کهاری فارسهی کودکهان سهاخته شهد .روایهی
محتوایی ( ،)n =9روایی صوری ( )n =9و پایایی ( )n =03آزمون بررسی شد .سپس بخش شنیداری آزمهون حافظهه کهاری
فارسی کودکان روی  03کودک با شنوایی هنجار و  5کودک کم شنوای دارای پروتز کاشت حلزون انجام گردید.
یافتهها :روایی محتوایی  033درصد بود .روایی صوری براساس عملکرد کودکان تایید شد .پایایی آزمون -بهازآزمون
 )p <3/35( 3/909بود .با  95درصد اطمینان بین میانگین امتیاز دو گروه کودکان هنجار ( )09/30 ± 70/300و دارای پروتز
کاشت حلزون ( )79/7 ± 75/540تفاوت معنیدار وجود داشت (.)p <3/35
استنتاج :آزمون حافظه کاری فارسی کودکان دارای روایی محتوایی ،صوری و پایایی است و کودکهان دارای پروتهز
کاشت حلزون نسبت به کودکان هنجار از حافظه کاری ضعیفتری برخوردار هستند.
واژه های کلیدی :پایایی؛ روایی؛ آزمون؛ حافظه کاری؛ کاشت حلزون

مقدمه
کم بودن تجربه شنیداری کودکان کمشنوای دارای
پروتز کاشت حلزون ( )Cochlear Implant/ CIمنجر به
ایجاد نقایصی در سازمانبندی و پالستیسیته سیسهتمههای
مغزی نظیر حافظه کاری ،توجه و کنتهر اجرایهی مهیشهود.
این در حالی است که وجود مجموع این پهرداز هها بهرای
درک و تولید زبان ضروری است( .)0بنابراین بهه دلیها ایهن
که افراد  CIدیرتر از سایر افراد همسن در معرض اصوات و
گفتار قرار میگیرند ،مطالعه رشهد زبهان و شهناخت ایهن

جمعیت بالینی مورد توجه بسهیاری از پووهگهگران واقه
شده است .یکی از جنبههای مورد مطالعهه در ایهن کودکهان
حافظه کاری است .حافظه کاری )(Working Memory
توانایی کدگذاری ،ذخیرهسازی و نگههداری اطالعهات
بهطور موقت و شرکت همزمان در کارییتهای شناختی
اسههت( .)7در سهها  Baddeley ،7333یههم مههد نههد
مؤلفهای برای حافظه کاری ارائه داد .مهد شهاما ههار
مؤلفه است؛ حلقه واجشناختی )(Phonological Loop
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ساخت آزمون حافظه کاری و ارزیابی حافظه کاری
در کودکان دارای پروتز کاشت حلزون

ساخت آزمون حافظه کاری و ارزیابي حافظه کاری

) (Visuo-Spatial sketchpadذخیرهگهاه موقهت اطالعهات

حافظه کودکهان ( )Childern ’s Memory Scaleنگهان

بینههاییفضههایی ،اجههرای مرکههزی )(Central Executive

دادنهد کهه علهیرغهم عملکهرد ضهعیف کودکهان  CIدر

مسئو تنظیم اطالعات موجود در حافظه کاری از طریق

تکالیف شنیداری ،این کودکان در تکالیف بینایی مگابه

سیستمهای شناختی و مخزن رویدادی ()Episodic Buffer

کودکان هنجهار عمها مهیکننهد( .)00یافتههههای مطالعهه

برقرارکننده ارتباط بهین سهه مؤلفهه فهو بها حافظهه بلنهد

 Mc Danielنیز از این موضوع حمایت میکنهد و نگهان

مدت( .)4،0براساس مطالعات مختلفی که حافظهه کهاری

میدهد که در تکالیف حافظه بینایی بین افراد  CIو افراد

را در کودکان  CIبررسی میکنند میتوان دریافهت کهه

بهها شههنوایی هنجههار تفههاوتی وجههود نههدارد( .)04بهها وجههود

این کودکان در تکالیف حافظه کاری نیازمنهد پهرداز

اهمیت و نقش بارز حافظه کاری در پیشبینهی و درمهان

شنیداری ،آسیب دیدهانهد( Pisoni .)5و Kronenberger

اختالالت زبانی و تحصیلی کودکان مبتال بهه اخهتالالت

در یههم مطالعههه طههولی 007 ،کههودک کههه  03سهها از

زبان(0و  )9تا به امروز تنها آزمونههای حافظهه کهاری در

کاشهت حلههزون آنههها مههیگذشهت مههورد بررسههی قههرار

دسترس به زبان فارسی ،سهه نهرمافهزار  ،N-Backحافظهه

دادند .نتایج نگان داد که کمتر از نیمی از ایهن کودکهان

مهههههاز (Memory

 )Mazeو فراخنهههههای خوانهههههدن

در هههر دو فراخنههای عههددی مسههتقیم و معکههوس بهبههود

( )Reading Spanموجهود در مؤسسههه تحقیقهاتی علههوم

یافتند .این بدان معناست که در مکانیسمهای پایه مربوط

رفتاری سهینا ( )www.Sinapsychology.comو دو آزمهون

به ذخیرهسازی یا مرور ذهنی اطالعات کالمهی اختاللهی

تکرار ناکلمهه هسهتند( .)00 ،05بها توجهه بهه آزمهونههای

وجود دارد .آنها هم نین دریافتند که فراخنهای حافظهه

موجود ،طراحی آزمون حافظه کاری روا ،پایا و جهامعی

در دوران دبسههتان ،پیامههدهای زبههانی و گفتههاری دوران

با توانایی ارزیابی هر هار مؤلفه مد  Baddeleyبهرای

دبیرستان را پیشبینی میکند( .)0از دیگر تکالیف حافظه

مقایسههه حافظههه کههاری کودکههان  CIو هنجههار ضههروری

کههاری کههه قههادر بههه پههیشبینههی عملکههرد خوانههدن ایههن

مههینمههود .بنههابراین در ایههن مطالعههه بههه منظههور بررسههی و

کودکان است ،تکلیف تکرار ناکلمه است(.)0

مقایسههه حافظههه کههاری در کودکههان  CIو گههروه هنجههار

 Nittrouerو همکههاران  90شههرکت کننههده کههالس

همسن ،آزمونی جام  ،روا و پایها جههت ارزیهابی ههار

هارم ( 40شهرکت کننهده دارای شهنوایی هنجهار و 40

مؤلفه حافظه کاری ،به ویوه مؤلفههایی که در یهادگیری

شرکت کننده  )CIرا از طریق تکلیف یهادآوری سهریا

زبان درگیر هستند (حلقه واجشناختی ،اجرای مرکزی و

حافظه کاری به مدت  7سا دنبا کردند ،آنها دریافتند

مخزن رویدادی) برای کودکان فارسی زبان ساخته شد.

که کودکان  CIمگابه کودکان کالس دوم عما میکننهد،
و بر این اساس نتیجه گرفتند کهه نقهایص حافظهه کهاری

مواد و روش ها

این افهراد باعهم مگهکا در آگهاهی واجگهناختی آنهها

این مطالعه مقطعی و مقایسهای طی دو مرحله انجام شد.

میشود( .)9بهطور خالصه ،مطالعات نگهان مهیدههد کهه

 -0ساخت آزمون حافظه کاری فارسی کودکهان و

مگکا در دریافت درونداد و تحریکات شنیداری ،منجر

تعیین ویوگیهای روانسنجی آن :برای سهاخت آزمهون

به ضعیف شدن حافظه کاری کالمی افراد  CIمیشهود و

ابتدا یم مطالعه مهروری در مجموعههای از بانهمههای

وجود این ضعف در حافظه کاری واجهی سهبب ضهعف

اطالعههههاتی ،SID ،Pubmed ،Elsevier ،Google Scholar

در مهارتهای زبانی این افراد شده است(Cleary .)9-07

 magiranو سامانه دانشگستر برکت انجام شهد .نتیجهه ایهن

و  Pisoniبا استفاده از دو تکلیف حافظه الگوههای ایسهتا

مطالعه مروری ،گردآوری  030مقاله با عنوان ارزیهابی و
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ذخیرهگاه موقت اطالعات کالمی ،صفحه بیناییفضهایی

نقههاط و حافظههه بازشناسههی هههرههههای ناآشههنای مقیههاس

پژوهشی

سارا دلفانی و همکاران

Baddeley

مگابه یا متفاوت بهودن ترتیهب یهم تهوالی از ناکلمهات

مورد بررسی و مطالعه قرار گرفهت و در نهایهت  07تکلیهف

یکسان بعد از شنیده شدن توسی آزمهودنی .در صهورت

بهدست آمد .سپس با نظر هار متخصص گفتاردرمان و

قضاوت صحیس پاسخ آزمودنی صحیس اسهت و در غیهر

با توجه بهه تکهالیف اسهتفاده شهده در دو آزمهون جهام

این صورت امتیاز صفر به او تعلق می گیهرد (مثها  :تهاو،

Working Memory Test Battery for Childdren

گیههب ،زون....تاو،گیههب،زون)( -0 ،)09تکههرار ناکلمههه

) )WMTB-Cو Automated Working Memory Assessment

( :)Nonword Repetitionبازگویی دقیق و فهوری یهم

) 00 ،(AWMAتکلیهف پربسههامد و مناسههب بههرای زبههان

ناکلمهه بعهد از شههنیده شهدن توسههی آزمهودنی .هرگونههه

فارسی در گروه سنی  5-0سها انتخهاب شهد( .)00تکهالیف

جابجایی یا حذف صدا غلی قلمداد میشود .بهه جهز در

خههردهآزمههون حلقههه واجشههناختی -0 :فراخنههای عههددی

مواردی که خطای تولیهدی جهزء ویوگهیههای تولیهدی

مستقیم ( :)Forward Digit Spanآزمهودنی مهیبایسهت

آزمودنی باشد (مثا  :شوفی)( .)77تکالیف خرده آزمهون

توالی اعداد شنیده شده را فوراً و بها همهان ترتیهب ارائهه

صههفحه بینههاییفضههایی -0 :الگههوی مههاتریکس بینههایی

شههده ،بههازگو نمایههد .در صههورت هرگونههه جابجههایی یهها

( :)visual Matrix Patternآزمههودنی  0ثانیههه بههه یههم

حههذف عههدد پاسههخ آزمههودنی غلههی قلمههداد مههیشههود

ماتریکس با خانه های سیاه و سفید نگاه میکند و سپس

(مثهههها  -7 ،)09( )0،5،0 :یههههادآوری فهرسههههت کلمههههه

باید در یم ماتریکس مگابه که بهه وی ارائهه مهیشهود،

( :)Word List Recallآزمههودنی مههیبایسههت تههوالی

همان خانههای سیاه را دقیقاً یادآوری کنهد .در صهورتی

کلمات شنیده شده را فوراً و با همان ترتیب ارائهه شهده،

پاسخ آزمودنی پذیرفته میشود که عیناً همان خانههههای

بازگو نماید .در صورت هرگونهه جابههجهایی یها حهذف

ماتریکس ارائه شده را نگان دهد( .)70مثا :

مقالهها و آزمونهای ساخته شده براساس مهد

کلمات پاسخ آزمودنی غلی قلمداد میشود .درصهورتی

 -7یهههادآوری بلهههوک ( :)Block Recallصهههفحه

که خطای تولیدی جزء ویوگیهای آزمودنی باشد پاسخ

سفیدی که  9مکعب سیاه در سه ردیهف سهه تهایی قهرار

 :سهههیب ،گهههاو ،کهههت)(،)09

گرفتهاند در مقابا آزمودنی قرار مهیگیهرد آزمهونگر بها

-0یادآوری فهرست ناکلمهه (:)Nonword List Recall

انگگت اشاره روی توالی از مکعبهای سیاه ضهربه مهیزنهد،

آزمودنی میبایست توالی ناکلمات شنیده شده را فوراً و

آزمودنی باید فوراً بعد از آزمونگر توالی ضربهها را عینهاً

بها همهان ترتیههب ارائهه شهده ،بههازگو نمایهد .در صههورت

نگههان دهههد .در غیههراین صههورت پاسههخ وی غلههی اسههت

هرگونه جابهجایی یا حهذف ناکلمهات پاسهخ آزمهودنی

(مثا  :بلهوکههای  .)74()4 ،9 ،0تکهالیف خهردهآزمهون

غلی قلمداد میشود .درصورتیکه خطای تولیدی جهزء

اجرای مرکزی -0 :حفظ مسیر ( :)keeping-trackتوالی

ویوگههیهههای آزمههودنی باشههد پاسههخ وی صههحیس اسههت

از کلمات مربوط به هر طبقه بهطهور مجهزا بهه آزمهودنی

(مثا  :پهاز ،سهو  ،ن)هم) ( -4 ،)73انطبها فهرسهت کلمهه

ارائه میشود ،وی به هر تهوالی گهو

مهیدههد و کلمهه

( :)Word List Matchingقضهاوت در مهورد مگهابه یها

آخر هر توالی را به ذهن میسپارد و در نهایهت کلمهات

متفاوت بودن ترتیب یم توالی از کلمات یکسان بعد از

آخههر هههر تههوالی را بههه همههان ترتیههب ارائههه شههده بههازگو

شنیده شدن توسی آزمودنی .در صورت قضاوت صحیس

میکند .هرگونه جابهجایی یا حذف در کلمات منجر بهه

پاسخ آزمودنی صحیس است و در غیر این صورت امتیاز

غلی شدن پاسخ میشود (مثها  :سهیب ،خیهار ،مهوز.......

صفر به او تعلق میگیهرد (مثها  :گهو  ،کیهف. ،سهر.....

کیهههف ،شا .......سهههه ،گربهههه ،جوجهههه ،مهههو

)(،)75

گههو . ،س هر ،کیههف)( -5 ،)70انطبهها فهرسههت ناکلمههه

 -7یادآوری شنیداری ( :)Listening Recallجمالتی بها

وی صهههحیس اسهههت (مثههها
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درمان حافظه کاری برایکودکان مبتال به آسیب زبانی بهود.

( :)NonWord List Matchingقضههههاوت در مهههورد

ساخت آزمون حافظه کاری و ارزیابي حافظه کاری

معانی صحیس و غلی به آزمودنی ارائه میشود ،آزمودنی

در یادآوری یا جابجهایی ترتیهب اشهکا پاسهخ پذیرفتهه

ابتدا در مورد درست یا غلی بودن معنای جمله قضهاوت

نمیشود( .)79مثا :

ارائه شده بازگو نماید .هر گونه جابجهایی یها حهذف در
کلمات منجر به نپذیرفتن پاسخ است (مثها  :مهو

پنیهر

میخورد .....قصاب پنجهره مهیسهازد)( -0 ،)70فراخنهای
کلمهای معکهوس ( :)Backward word Spanبهازگویی

تکلیههف خههردهآزمههون مخههزن رویههدادی ،تکلیههف

فوری و معکوس توالی از کلمهههها بعهد از شهنیده شهدن

تکههرار جملههه ( )Sentence Repetitionاسههت .در ایههن

 :گههها ،زیههه) ،خهههون)(،)70

مهیدههد و آن را

توسهههی آزمهههودنی (مثههها

تکلیف آزمودنی به یم جمله گهو

 -4فراخنای عددی معکوس (:)Backward Digit Span

فوراً بازگو میکند .در این تکلیف آزمودنی مهیبایسهت

بازگویی فوری و معکوس توالی از عددها بعد از شهنیده

تمام اجزاء اصلی جمله را به طور دقیهق بهازگو نمایهد در

شهدن توسهی آزمههودنی (مثها -5 ،)79()0 ،7 ،0 :تکمیهها

غیر این صورت به وی امتیاز صفر تعلق میگیرد.

جملهه و یهادآوری (:)sentence completione and recall

(مثا  :مریم دیروز دو جوجه بنفش خریهد)( .)03بهه

جمالت ناکاملی به آزمودنی ارائه میشهود ،وی بها فعها

دو دلیا تفاوتهای زبان فارسهی و انگلیسهی و همینهین

مناسب جمله را تکمیا میکند و پس از پایان توالی جمهالت،

عدم دسترسی به آزمونهای خارجی ،امکان برگردانهدن

کلماتی که تولید کرده بود را به ترتیب بازگو مهینمایهد

هیچ یم از بخشههای شهنیداری و بینهایی آزمهونههای

(مثا  :دختهر بها قاشهق سهو؛...؛ پلهیس دزد را ،)70().....

خههارجی بههه فارسههی وجههود نداشههت .بنههابراین طبههق

( :)Counting recallبهه آزمهودنی

دستورالعماهای به دست آمده برای تکالیف ههر ههار

کارتهایی شاما  0-0ردیف نقطه قرمز ارائه مهیشهود،

خردهآزمون ،گویههای مناسب زبان فارسی طراحی شد.

آزمودنی نقاط هر کهارت را مهیشهمارد و پهس از پایهان

تعداد گویههای طراحی شده بهرای ههر تکلیهف در ایهن

توالی از کارت ها ،وی مجمهوع نقهاط ههر کهارت را بهه

مرحله دو برابر گویههای نهایی بود .پهس از تهیهه نسهخه

همههان ترتیههب ارائههه شههده بههازگو مههیکنههد .در صههورت

اولیه آزمون ،بهه دلیها تعهداد زیهاد گویهه ههای آزمهون،

هرگونههه حههذف یهها جابجههایی اعههداد پاسههخ پذیرفتههه

روایی محتهوایی از رو

کیفهی ( )Expert Panelبها در

نیست( .)74مثا :

اختیار قرار دادن فرم روایی محتوایی به پنج گفتاردرمهان

 -0یادآوری شمار

(دکترا و کارشناس ارشد) ،دو زبانشناس (دکتهرا) و دو

. . .
. . . .

. . .

روانشناس (دکترا) تعیین شهد .یکهی از اههداف مطالعهه
بررسی روایی محتهوا بها اسهتفاده از رو

کمهی الواشهه

بود ،اما به دلیها تعهدد سهؤاالت ( بهال بهر  033سهؤا )و

 -0متفاوت -بیرون ( :)Odd One Outکارتههایی

بخشهای مختلف آزمون ،درعما صاحب نظران از ارائهه

شاما سه شکا (دو شکا مگابه و یم شهکا متفهاوت)

نظر خود به صورت ضروری ،مفید و غیرضروری به ههر

به آزمودنی ارائه مهیشهود ،آزمهودنی شهکا متفهاوت را

گویه امتناع ورزیدند و نظرات خود را به صورت شفاهی

نگان میدهد و پس از پایان تهوالی از کهارتهها ،وی در

وکیفی ارائهکردند .پس از جم آوری نظرات متخصصان،

پاسخنامه شکاههای متفهاوت را بهه همهان ترتیهب ارائهه

پیگنهادات و انتقادات مطرح شهده توسهی آنهها اعمها

شده ،یادآوری و رسم میکند .در صورت هرگونه خطها

گردید ،و بهطور مثا تکلیف فراخنای کلمهای معکوس
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میکند و سپس کلمات آخر هر جمله را به همان ترتیب

پژوهشی

سارا دلفانی و همکاران

همینین تکلیف حفظ مسیر به دلیا تصادفی بودن طهو

کودکان  034بود .رفتارهای مگاهده شده کودکان حین

گویه ها حذف شدند .پهس از اعمها تغییهرات ،مجهدداً

پاسخدهی حهاکی از آن بهود کهه دسهتورالعما اجهرا در

نسخه اولیه آزمون که این بار دارای  04تکلیهف بهود بهه

بخشهای مربوط به تکالیف یادآوری شنیداری ،تکهرار

متخصصان ارائه شد تا بهار دیگهر نظهر خهود را درمهورد

ناکلمه و یادآوری فهرست ناکلمه نیهاز بهه بهازبینی دارد.

تکالیف و تناسب آنها برای بررسی حافظه کاری اعالم

بنابراین تغییرات و اصالحاتی اعما شهد .پهس از انجهام

نموده و در مورد تکالیف و گویهها اظهار نظهر کننهد4 .

تغییرات و اصالحات ،نسخه اولیهه آزمهون مجهدداً روی

صاحب نظر ،نظرات خود را مجدد ارسا کردند .در این

سه کودک  0 ،5و  0ساله دیگر اجرا شد.

مرحله درصد توافق صاحب نظهران در مهورد تکهالیف و
گویهها بررسی گردید.

پایایی نسخه اولیه آزمهون براسهاس رو

آزمهون-

بازآزمون تعیین شد .برای تهیه نمونهه کودکهان  0سهاله،

برای تعیین روایی صوری نسخه اولیه آزمون حافظه

آموز

و پرور

کا تهران دو منطقه آموزشی  0و 00

کاری فارسی کودکان ،روی  0کودک هنجار ( 0دختهر

که دارای طبقه اجتماعی متوسی بودند ،را معرفهی کهرد.

و  0پسر)  5-0ساله تم زبانه فارسهی کهه از دو مدرسهه

پس از اخذ مجوز ،از بین مدارس ابتدایی این دو منطقه،

ابتدایی منطقه  0شهر تهران انتخاب شده بودند ،در یهم

دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه بههطهور تصهادفی

اتا درس آرام و بهصورت انفرادی برای هر آزمودنی اجرا

انتخاب شدند .نمونه کودکان  5و  0ساله نیز بها دریافهت

شد .در روایی صوری به ویوگیهای ظاهری آزمون ،ماننهد

مجههوز از بهزیسههتی کهها و بهزیسههتی شهههر تهههران ،از دو

کلمات و جمالت ،صورت ظاهری آزمون ،قابلیت پهذیر

مهدکودک و دو پیش دبستانی در مناطق  0و  00انتخاب

و معقو بودن آزمون برای آزمودنیها توجه میشود.

شدند .از طریق نمونهگیری تصادفی  03کهودک  5تها 5

نحوه نمرهگذاری برای هر گویهه بهه شهیوه صهفر و

سا و  00مهاه 03 ،کهودک  0تها  0سها و  00مهاه و 03

یم بود ،به پاسخ صحیس نمره یم و به پاسخ غلی نمره

کودک  0تا  0سا و  00ماه فارسی زبان هنجار و بهدون

صههفر اطههال مههیشههد ،نمههره کهها خههردهآزمههون حلقههه

اختال زبانی ،حرکتی ،روانپزشکی وپزشکی انتخهاب شهدند.

واجشناختی ( 049تکلیف فراخنای عددی مستقیم دارای

تعداد نمونههای پسر و دختر و هم نین تعهداد کودکهان

 79گویه ،تکلیهف یهادآوری فهرسهت کلمهه  79گویهه،

متولد نیمه او سا و نیمه دوم سا در این مرحلهه برابهر

تکلیههف یههادآوری فهرسههت ناکلمههه  79گویههه ،تکلیههف

بود .نسخه اولیه آزمون حافظهه کهاری فارسهی کودکهان

انطبا فهرست کلمه  07گویه ،تکلیف انطبها فهرسهت

برای بار او روی  03کودک هنجار و دو هفته بعد برای

ناکلمه  07گویه و تکلیف تکرار ناکلمه  43گویه) ،نمره

بار دوم مجدداً روی نیمی از همان نمونه کودکان هنجار

کا خردهآزمون اجرای مرکزی ( 94تکلیهف یهادآوری

و اینبار نیز بهصورت تصادفی اجرا شد .سپس به منظهور

شنیداری  73گویه ،تکلیف تکمیا جمله و یادآوری 07

بررسی همبستگی بین دو مرحله اجرا از رو آماری ضهریب

گویههه ،تکلیههف فراخنههای عههددی معکههوس  79گویههه،

تکرارپذیری ) (ICCو مقایسه میانگینها استفاده شد.

تکلیف یادآوری شمار

 07گویهه و تکلیهف متفهاوت

بیرون  07گویه) ،نمره کا خردهآزمون مخزن رویدادی
( 03تکلیف تکهرار جملهه  03گویهه) ،نمهره کها خهرده
آزمههون صههفحه بینههایی -فضههایی ( 47تکلیههف یههادآوری
بلوک  70گویه و تکلیف الگهوی مهاتریکس بینهایی 70
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به دلیا وجود تکلیف مگابه فراخنای عددی معکهوس و

گویه) و در نهایت نمره کا آزمون حافظه کاری فارسی

ساخت آزمون حافظه کاری و ارزیابي حافظه کاری

در دسههترس  5کههودک  CIاز مرکههز نیوشهها و مههدارس

اسمیرنوف ( )Kolmogorov-Smirnov testبررسی شد،

استثنایی مناطق  0 ،0و  00انتخاب شهد .معیارههای ورود

توزیه دادههها نرمها بهود امهها بهه دلیها تعهداد نمونههه در

برای کودکان هنجار حهداقا  5و حهداکثر  0سها سهن،

کودکان دارای کاشهت حلهزون ،الزم بهود کهه نرمهالیتی

تم زبانه و فارسی زبان بودن ،عدم اخهتالالت عصهبی-

دادهها با احتیاط تفسیر شود .بنابراین از آزمون من ویتنی

حرکتی (فلج مغزی) و روانپزشکی بارز (عقبمانهدگی

برای مقایسه دو گروه کودکان هنجار و  CIمورد مطالعه

ذهنی ،اوتیسم ،بیش فعالی /نقص توجه و برای کودکهان

استفاده شد.

 CIمعیارهایی نظیر حداقا  5و حداکثر  0سا سن ،تم
زبانه و فارسی زبان بودن ،مادرزادی بهودن کهم شهنوایی
(کمشنوایی پیشزبانی) ،دریافت پروتز از نوع  77کاناله
نوکلئوس ،داشتن حداقا دو سا تجربه شهنیدن ،داشهتن
حداقا یم سا توانبخگی شهنیداری و گفتهاری بعهد از
دریافههت پروتههز کاشههت حلههزون ،داشههتن حههداقا 033
گفته و عدم اختالالت عصبی -حرکتهی (فلهج مغهزی) و
روانپزشکی بارز (عقبمانهدگی ذهنهی ،اوتیسهم ،بهیش
فعالی /نقص توجه بود .در صورتیکه مواردی مانند عدم
توانایی در برقراری ارتباط با افراد نها آشهنا ،اضهطراب از
آزمون شدن ،عدم تمرکز مناسب و عهدم همکهاری الزم
در کودکی مگاهده میشد ،از مطالعه خارج میشد.
پس از انتخاب نمونهها به والدین و مربیان در مورد
انجههام تمههامی مراحهها مطالعههه و غیرتهههاجمی بههودن آن
آگاهی داده شد و والهدین یها مربیهان بها پهر کهردن فهرم
رضههایتنامههه ،رضههایت خههود را از شههرکت فرزنههد و
دانشآموزشان در این مطالعه اعالم داشتند .ابهزار اصهلی
جم آوری اطالعات در این مطالعه آزمون حافظه کاری
فارسی کودکان بود .به منظور ضبی و ثبت دقیهق پاسهخ
آزمودنیها از یهم دسهتگاه  mp3 playerدر دو مرحلهه
ضبی پاسخ های کالمی شرکت کنندگان و پخش بخش
شههنیداری آزمههون حافظههه کههاری فارسههی کودکههان و

یافته ها
در این مطالعه  03کودک هنجهار (  05دختهر و 05
پسههر)  0، 5و  0سههاله (میههانگین سههنی  0سهها و  9مههاه)
شرکت کردند .در هر گروه سنی  03کودک بودند کهه
نیمی از آنها متولد  0ماه او و نیمهی متولهد  0مهاه دوم
بودند .همینین  5کودک کاشت حلهزون (یهم پسهر و
هار دختر)  5تا  0سا (میانگین سهنی  0سها و  7مهاه)
شهرکت کردنهد .تمهامی کودکهان دارای پروتهز کاشههت
حلزون از نهوع نوکلئهوس  77کانالهه بودنهد و حهداقا 7
سا از زمان جراحی آنها میگذشت.
درصد توافق نظر صاحب نظران پس از اعمها نظهر
آنها در بررسی اولیه ،در مورد تکالیف آزمون و تناسب
آنها برای بررسی حافظه کاری  033به دسهت آمهد .در
بررسی روایهی صهوری مگهخص گردیهد دسهتور العمها
اجرای آزمون برای کودکان مفهوم و آزمون قابها اجهرا
در کودکان  5تا  0سا بود .سهایر یافتههههای مربهوط بهه
پایایی آزمون حافظه کاری فارسی کودکان و یافتهههای
مربوط به مقایسه حافظه کاری دو گروه کودکان هنجهار
و  CIبهطور مجزا گزار

شده است.

پایایی آزمون -بازآزمون

فرمهای ثبت پاسخ اسهتفاده شهد .پاسهخ آزمهودنیهها در

برای تعیهین پایهایی ،آزمهون حافظهه کهاری فارسهی

جلسه آزمون بهصورت آنالین در پاسخنامه ثبت گردید

کودکان در مرحله او روی  03کودک هنجهار  5-0سهاله

و سپس بهطور مجدد برای اطمینان از ثبت دقیق پاسخهها

اجرا شد .پس از دو هفته آزمهون حافظهه کهاری فارسهی

از طریق صدای ضبی شده بهصورت آفالین نیز بررسهی

کودکان مجدداً روی نیمی از همان کودکان مرحله او

شد .برای تحلیا یافتهها از نرمافزار  SPSS21استفاده شد.

انجههام شههد .شههاخصهههای مرکههزی و پراکنههدگی هههر
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ابتدایی مناطق  0و  00شهر تهران و از طریق نمونهگیهری

توزی نرما دادهها با استفاده از آزمهون کلومهوگروف-

پژوهشی

سارا دلفانی و همکاران

شماره  0گزار شده است .همانگونه که مگاهده مهیشهود

ضریب باالتر از  93همبسهتگی وجهود دارد(.)p≤ 3/333

میانگین نمرات برای هر خردهآزمهون و کها آزمهون در دو

مقایسه میانگینهای دو مرحله نگان داد تنها بین میهانگین

مرحله تقریباً یکسان است و تفاوت بسیار اندک است.

خرده آزمهون حلقهه واج شهناختی در مرحلهه او و دوم
تفاوت معنیدار وجهود دارد ( .)t =5/50 ،p <3/333تفهاوت

جدول شماره  :1شاخصهای مرکزی و پراکندگی خردهآزمونها و کها

میانگین سایر خرده آزمونها در مرحله او و دوم اجهرای

( 03کودک هنجار درمرحله او و  05کودک هنجار در مرحله دوم)
خردهآزمون حلقه واج شناختی

اجرای مرکزی

او

دوم

او

دوم

او

03/00

04/00

07/70

00/90

9/00

9/90

00

09/9

0/99

0/99

0/94

4/50

5/34

بیگترین

90

99

74

70

00

09

05

کمترین

70

49

4

0

0

0

3

مرحله

شاخص
میانگین
انحراف معیار

مقدار p

3/33

صفحه بینایی فضایی

3/33

آزمون در کودکان معنیدار نیست (.)p>3/35

مخزن رویدادی

جم کا آزمون

دوم

او

دوم

او

دوم

0/00

0/0

90/0

97/4

4/09

00/40

70/00

05

009

009

7

09

03

3/33

3/33

مقایسه عملکرد دو گروه کودکان هنجار و دارای پروتز
کاشت حلزون
بههرای مقایسههه عملکههرد حافظههه کههاری دو گههروه

3/33

آزمون حافظه کاری فارسی کودکان

کودکان هنجار و دارای پروتز کاشهت حلهزون ،آزمهون
حافظه کاری فارسی کودکهان روی  03کهودک هنجهار

براساس نتایج آزمونکولموگروف -اسمیرنوف مربهوط

 5-0و  5کودک دارای پروتز کاشت حلزون  5-0سهاله

به دو مرحله اجرا ،مقدار  pبرای تمامی خردهآزمونهها و

انجام شد .شاخصهای مرکزی و پراکندگی خردهآزمونها

کا آزمون در هر دو مرحله او و دوم بهیشتهر از 3/35

و کهها آزمههون و تکههالیف هههر خههردهآزمههون بههرای 03

است ( )p>3/35بنابراین جامعه آماری مورد مطالعه برای

کودک هنجار و  5کودک  CIدر جداو شماره  7تها 5

هر دو مرحله از توزی نرما برخهوردار بهود و بهه همهین

گزار

جهت بهه منظهور تعیهین پایهایی از ضهریب تکرارپهذیری

دارای پروتز کاشت حلزون نسبت به کودکان هنجهار در

استفاده شد .ضریب تکرارپذیری برای هریهم از خهرده

بخش شنیداری آزمون عملکرد ضعیفتری دارند.

آزمونهای حلقه واجشناختی ،اجهرای مرکهزی ،صهفحه
بینههاییفضههایی و مخههزن رویههدادی بههه ترتیههب ،3/900

جدول شماره  :2شاخصهای مرکزی و پراکندگی خهردهآزمهونهها و

 3/900 ،3/900 ،3/990و بههرای کهها آزمههون  3/909بههه
دست آمهد .مقهدار  pگهزار

شده است .یافتهها نگان مهیدههد کهه کودکهان

کا بخهش شهنیداری ( 03کهودک هنجهار و  5کهودک دارای پروتهز

شهده در جهدو  0نگهان

کاشت حلزون)

میدهد که مقدار  pبرای هر یهم از خهردهآزمهونهها و

خرده آزمون
وضعیت

کا آزمون کو متر از  3/35است ( .)p<3/35بنابراین
هم نین کا آزمون پایا هستند .هم نین مقایسه میانگین

مخزن رویدادی

هنجار

کاشت

هنجار

کاشت

هنجار

کاشت

هنجار

کاشت

03/00

70/9

00/4

5/4

0/00

0

09/30

79/7

انحراف معیار

00

09/04

5/07

0/03

5/34

0/00

70/300

75/540

بیگترین نمره

90

54

70

05

05

4

070

00

کمترین نمره

70

00

4

3

3

3

07

00

شاخص
میانگین

با اطمینان  95درصد میتوان گفت که هر خردهآزمون و

حلقه واجشناختی

اجرای مرکزی

جم کا

آزمون حافظه کاری فارسی کودکان

دو مرحله اجرا در کودکان نگان داد که بین نمرات تمام

جدول شماره  :3شاخصهای مرکزی و پراکندگی تکالیف خردهآزمون حلقه واجشناختی ( 03کودک هنجار و  5کودک دارای پروتز کاشت حلزون)
تکالیف
وضعیت

فراخنای عددی مستقیم

یادآوری فهرست کلمه

یادآوری فهرست ناکلمه

انطبا فهرست کلمه

تکرار ناکلمه

انطبا فهرست ناکلمه

هنجار

کاشت

هنجار

کاشت

هنجار

کاشت

هنجار

کاشت

هنجار

کاشت

هنجار

کاشت

میانگین

9/40

0/7

9/9

0/9

5/0

7/0

0/0

7

0/7

7

00/00

0/7

انحراف معیار

0/30

4/04

0/40

0/50

7/09

0/79

7/40

4/40

7/0

4/40

0/40

7/000

بیگترین

00

04

00

07

07

9

00

03

07

03

43

5

کمترین

4

4

4

0

3

3

3

3

3

3

00

3

شاخص

آزمون حافظه کاری فارسی کودکان

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 611آبان 6931

609

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 8:29 +0330 on Thursday November 15th 2018

خردهآزمون و کا آزمون برای دو مرحلهه اجهرا در جهدو

خرده آزمونها و در کا آزمون ،بین دو مرحله اجهرا بها

ساخت آزمون حافظه کاری و ارزیابي حافظه کاری

جدول شماره  :4شاخصهای مرکزی و پراکندگی تکالیف خرده

کودکان دارای پروتز کاشت حلزون و کودکهان هنجهار

آزمون اجرای مرکزی آزمون حافظه کاری ( 03کودک هنجار و 5

بود .در این مطالعه با توجهه بهه آن کهه در زبهان فارسهی

کودک دارای پروتز کاشت حلزون)
وضعیت

یادآوی شمار

هنجار

کاشت

هنجار

کاشت

هنجار

کاشت

هنجار

کاشت

میانگین

3/90

3/9

7/0

3/0

0/00

4

0/40

3

انحراف معیار

0/40

0/99

0/44

0/04

7/94

4

0/00

3

بیگترین

4

4

0

0

07

9

0

3

کم ترین

3

3

3

3

0

3

3

3

شاخص

آزمون حافظه کاری فارسی کودکان

شد .ویوگیهای روانسنجی آزمون شاما روایی محتوا،
روایی صوری ،ثبات اندازهگیری و روایهیسهازه بررسهی
شد .در تعیین روایی محتوا ،بررسهی سهؤا ههای آزمهون

جدول شماره  :5شاخصهای مرکزی و پراکندگی تکالیف خرده-
آزمون مخزن رویدادی ( 03کودک هنجار و  5کودک دارای
پروتز کاشت حلزون)
تکلیف
وضعیت سالمتی

ابتدا آزمون جام حافظه کاری فارسی کودکهان سهاخته

توسی صاحبنظهران نگهان داد کهه سهؤا ههای آزمهون
حافظهکاری را اندازهگیری میکنند .نتایج بررسی روایی
صوری نگان داد آزمون قابلیهت اجهرا روی کودکهان را
دارد و مههدت زمههان اجههرای آزمههون در هههر گههروه سههنی

تکرار جمله
هنجار

کاشت حلزون

میانگین

0/00

0

انحراف معیار

5/34

0/00

بیگترین نمره

05

4

کمترین نمره

3

3

شاخص ها

آزمون حافظه کاری فارسی کودکان

متفاوت است ولی میتوان گفت که حداکثر زمهان الزم
برای اجرای کا آزمون ،حداکثر  03دقیقه است .منظهور
از پایایی میزان اعتمادی است که میتوان به نتهایج یهم
آزمون داشت .بدین معنهی کهه اگهر آزمهونی را بههطهور
متوالی و با فاصله زمانی کوتهاه بهر روی تعهدای از افهراد

براساس نتایج آزمهون کولمهوگروف -اسهمیرنوف،

اجرا کنند ،نتایج بهدست آمده باید از یهم ثبهات نسهبی

مقدار  pبرای هر دو گروه کودکان هنجار و  CIبیشتهر

برخههوردار باشههد .بههه عبههارت دیگههر پایههایی یههم وسههیله

از  3/35است ( )p>3/35و جامعه آمهاری مهورد مطالعهه

اندازهگیری بهه دقهت آن ابهزار اشهاره مهیکنهد .در ایهن

برای هر دو گروه دارای توزی نرما است امها بهه دلیها

مطالعه بهین امتیهازات آزمهودنیهها در مرحلهه او و دوم

کم بودن حجم نمونهه کودکهان دارای کاشهت حلهزون،

اجرا همبستگی وجود داشت .هم نین تفهاوت معنهیدار

نرمالیته میبایست با احتیاط تفسهیر شهود .بنهابراین بهرای

بین میانگین امتیهاز خهرده آزمهون هها بهه جهز حلقهه واج

مقایسه میهانگین امتیهازات بهین دو گهروه از آزمهون مهن

شناختی در مرحله او و دوم اجرا وجود نداشت .تفاوت

ویتنی استفاده شد .تفاوت معنیدار بین خرده آزمونهای

معنیدار بین دو مرحله اجرا می تواند ناشهی از یهادگیری

حلقه واج شناختی (یو من ویتنی ،00/53آماره ،-7/93 Z

آزمودنیها با نحوه اجرای آزمون باشد .بنابراین میتوان

سطس معنیداری  )3/334اجرای مرکزی (یو مهن ویتنهی

بیان داشت کهه آزمهون حافظههکهاری فارسهی کودکهان

 ،00آمههاره  ،-0/99Zسههطس معنههیداری  ،)3/340مخههزن

دارای ثبات اندازهگیری است که حاکی از دقهت بهاالی

رویدادی(یو من ویتنهی  ،75/53آمهاره  ،-7/0599سهطس

آزمون است .یکی از اهداف این مطالعه مقایسه عملکرد

معنی داری  )3/309و امتیاز کا(یو من ویتنی  ،09آمهاره

دو گروه کودکان هنجهار و کاشهت حلهزون بهود کهه بها

 ،-7/09Zسطس معنیداری  )3/330است (.)p<3/35

توجه به ساخت آزمون ،مقایسه عملکهرد ایهن دو گهروه
کودکان میتواند به عنوان بررسی روایهی سهازه آزمهون

بحث

نیز در نظر گرفته شود .در ایهن مطالعهه بخهش شهنیداری

هدف اصلی مطالعه سهاخت آزمهون حافظهه کهاری

آزمههون حافظههه کههاری کههه شههاما  00تکلیههف فراخنههای

فارسی کودکان و هدف دوم این مطالعه مقایسه عملکرد

عههددی مسههتقیم ،یههادآوری فهرسههت کلمههه ،یههادآوری
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تکالیف

یادآوری شنیداری

تکمیا جمله و یادآوری

فراخنای عددی معکوس

آزمون جامعی برای بررسی حافظه کاری وجود نداشت،

پژوهشی

سارا دلفانی و همکاران

ناکلمه ،تکرار ناکلمه ،یادآوری شنیداری ،تکمیا جملهه

مگکا در حافظه کاری شنیداری کودکان  CIاست قابا

و یهههادآوری ،فراخنهههای عهههددی معکهههوس ،یهههادآوری

استنادتر است.

و تکرار جمله است ،برای مقایسه حافظه کهاری

در این مطالعه به دلیها عهدم وجهود آزمهون حافظهه

شمار

در دو گروه کودکان  CIو هنجار اجرا شد .نتهایج نگهان

کاری در زبان فارسی بخگی از زمان مطالعه به تهیه ایهن

دادند که بین میانگین امتیاز دو گروه کودکهان هنجهار و

آزمون برای بررسی حافظه کاری کودکان کاشت حلزون

کودکان  CIدر هر خردهآزمون و همینین در کا بخش

اختصاص داده شد .بنابراین در بازه زمانی  07ماهه از بین

شنیداری آزمون تفهاوت معنهادار وجهود دارد .بخگهی از

تعداد قابا تهوجهی از کودکهان کاشهت حلهزون تنهها 5

یافتههای مطالعه حاضر نتایج مطالعه سلیمانی و همکاران

کودک کاشهت حلهزون واجهد شهرایی بررسهی حافظهه

را که با استفاده از تکهالیف فراخنهای عهددی مسهتقیم و

کاری بودند .بنابراین از جمله محدودیتهای این مطالعه

معکوس و تکرار ناکلمه ،حافظهه کهاری کودکهان  CIو

تعداد نمونه کودکان کاشت حلزون بودنهد کهه پیگهنهاد

هنجار فارسی زبان را مقایسهه کردنهد ،مهورد تدییهد قهرار

میگردد مطالعه بر روی حجم گسترده تری انجام شهود.

میدهد( .)79مگابه بها مطالعهه  Pisoniو  Geersو مطالعهه

بر اساس یافتههای این مطالعه پیگنهاد مهی گهردد حافظهه

 Dillonو  Pisoniو مطالعههه  Pisoniکودکههان  CIنسههبت

کاری در بین گروههای مختلف اخهتالالت زبهان دوران

به کودکان هنجار در دو تکلیف فراخنای عددی مستقیم

رشد انجام گیرد ،تا با مقایسه بین گهروههها تهدثیر آسهیب

و معکوس ،عملکهرد ضهعیفتهری نگهان دادنهد(.)00-00

شنوایی بر روی عملکرد حافظه کهاری مگهخص گهردد.

بنابراین میتوان گفهت کهه حافظهه کهاری شهنیداری در

همینین پیگنهاد می گردد ،به منظهور تدییهد یها رد نتهایج

کودکان  CIنسبت به کودکان هنجار ضعیفتهر اسهت و

مطالعاتی که حافظه کاری و کوتاه مدت بینایی کودکان

طبههق گفتههه  Pisoni ،Clearyو  Kirkایههن کودکههان در

 CIرا بررسی کردهاند ،بخش بینایی آزمون حافظه کاری

شنیداری ،آسهیب

فارسههی کودکههان در مطالعههات آتههی بههرای کودکههان CI

تکالیف حافظه کاری نیازمند پرداز

دیدهاند( .)5تفاوت مطالعه حاضر با مطالعات فو الهذکر،

انجام پذیرد.

در بررسی همه جانبه حافظه کهاری شهنیداری اسهت .در

مطالعه حاضر نگان میدههد آزمهون حافظهه کهاری

آن مطالعات حافظهه کهاری کودکهان  CIتنهها از طریهق

فارسی کودکان دارای ویوگهیههای روانسهنجی نظیهر؛

ند تکلیهف محهدود نظیهر فراخنهای عهددی مسهتقیم و

روایی محتوایی ،روایی صوری و روایی سازه و پایایی از

تکهرار ناکلمهه کهه مؤلفههه حلقهه واجشهناختی و تکلیههف

نوع آزمون -بازآزمون است .از طرفی این آزمهون قهادر

فراخنههای عههددی معکههوس کههه دو خههردهآزمههون حلقههه

به تمیز کودکان ناشهنوای دارای پروتهز کاشهت حلهزون

واجشناختی و اجرای مرکزی است ،مورد ارزیهابی قهرار

( )CIو کودکان هنجار است.

گرفته است .ولهی در مطالعهه حاضهر عهالوه بهر ایهنکهه
خههردهآزمههون حلقههه واجشههناختی و اجههرای مرکههزی از

سپاسگزاری

طریق تکالیف بیشتری ارزیابی شد ،عملکرد این گهروه

از تمامی مؤسسهات و نهادههایی کهه در انجهام ایهن

از کودکان مبتال به آسیب زبهانی دوران رشهد در خهرده

مطالعه ما را یاری دادند به ویوه بهزیستی کها ،بهزیسهتی

آزمون مخزن رویدادی نیز مهورد بررسهی قهرار گرفهت.

استثنایی و تمامی دوستان

بنههابراین بههه دلیهها گسههتر

ابعههاد ارزیههابی شههده در ایههن

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

شهر تهران ،آموز

و پرور

و همکاران کما تگکر و قدردانی را داریم.
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