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Objective Procedural memory is a key component of long-term memory that can be assessed in different modalities, 
such as verbal and motor. Learning through procedural memory occurs in three stages: initial learning, consolidation, 
and retention. Several tasks evaluate procedural memory, but none have concurrently studied procedural learning in 
various modalities and learning stages. Besides, according to the declarative-procedural model, there may be an asso-
ciation between the performance of individuals in procedural learning and their state of the grammar of a language. 
Therefore, this study aimed to design a Serial Search Task (SST) for the simultaneous evaluation of procedural memory 
in motor and verbal modalities during three stages of learning and determine its reliability. Moreover, the relationship 
between procedural memory and grammar skills was examined.
Materials & Methods This study is methodological research in the first stage and descriptive analytics in the sec-
ond stage. First, based on the literature review and the opinions of three speech-language pathologists, some words 
with appropriate psycholinguistic features were chosen from the Persian picture naming set. Then, corresponding 
pictures were determined. The task was designed using Java programming language. The face validity of the task 
was evaluated, then after revisions, the reliability was determined. Face validity was assessed in 10 normal children, 
and the test-retest reliability was evaluated in 15 normal children aged 7-9 years; all of them were chosen using the 
convenience sampling method. In the second stage, to assess the relationship between grammatical skills and the SST, 
20 normal children aged 7-9 years were selected by a mixed sampling method. Every child had exposed to a verbal 
modality in three stages: initial learning, consolidation (24 hours later), and retention (one week later). Then the same 
stages were performed in the motor modality. Each child's language skills were determined using the test of language 
development-primary (TOLD-P3), and the relationship between the two skills was determined. Statistical methods 
included the Pearson and Spearman correlation coefficients and repeated measures analysis of variance.
Results The correlation values between two performances in the initial learning stage for the reaction time variable 
in verbal (r=0.84, P<0.001) and motor (r=0.80, P˂0.001) modalities and the variable of response accuracy in verbal 
(r=0.81, P=0.011) and motor (r=0.77, P=0.026) modalities were obtained. In the consolidation and retention stages, 
the correlation values for the reaction time variable in verbal (r=0.737, P=0.002) and motor (r=0.743, P=0.001) mo-
dalities and the variable of response accuracy in verbal (r=0.624, P=0.013) and motor (r=0.916, P<0.001) modalities 
were obtained. The relationship between grammar and procedural learning in the verbal modality was significant in 
the consolidation stage (P=0.045, CI:0.016-0.797, r=0.491).
Conclusion SST is a reliable task to assess different stages of procedural memory in both verbal and motor modali-
ties. Therefore, this task can be used to evaluate procedural memory in normal children aged 7-9 years. The current 
study's findings confirmed the predictions made by the declarative-procedural model during the consolidation stage 
in the verbal modality.
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Introduction

rocedural memory is responsible for ex-
tracting and learning the rules in sequences 
constantly presented in the surrounding en-
vironment [2]. According to the declarative-
procedural (DP) model [2, 4, 5], procedural 

memory plays a role in learning aspects based on language 
rules such as grammar [5, 6]. Based on the procedural 
deficit hypothesis (PDH) the cause of linguistic and non-
linguistic deficits observed in developmental language dis-
order is associated with the damaged procedural memory 
system in these people [2, 7].

Considering the role of procedural memory in the ac-
quisition of grammar, its damage has been suggested as 
the main cause of some speech and language disorders, 
including developmental language disorders. Thus, eval-
uating and determining children’s performance in this 
memory is particularly important. Still, this issue has not 
received the proper attention from speech and language 
pathologists.

Various tasks have been designed to assess procedural 
memory that differs based on the modality that the se-
quence presents (including verbal and gestural) [9-11]. 
Some researchers have used separate tasks to investigate 
and compare the procedural memory status of participants 
in different modalities [14, 15]. Desmottes et al. designed 
a serial search task and examined procedural memory in 
both motor and verbal modalities [9]. The advantage of 
this task is to compare the performance status of the par-
ticipants in two areas by using one task and similar stimuli.

Learning in procedure memory occurs during the stages 
initial of learning, consolidation, and retention. The first 
stage is characterized by a rapid improvement in the per-
son’s performance while learning the pattern in the se-
quence, which can be seen during the initial attempts in 
the procedural memory task. The second stage, consoli-
dation, stabilizes the memory path after initial learning 
[16]. In the third stage, which is called retention, the skill 
becomes more accurate and automatic through repeated 
practice. The person can later identify and present the pat-
tern in the sequence without cognitive effort [17].

Among the studies conducted, some researchers inves-
tigated procedural learning in addition to the initial learn-
ing stage in the consolidation and retention stages [10, 18, 
19]. The aim of examining the stages of consolidation and 
retention is to determine whether procedural memory im-

proves over time and whether there is an increase in the 
speed of the participant’s performance in the later stages 
of learning compared to the early stages [10].

Another issue that makes the evaluation of procedural 
memory important is the direct relationship between pro-
cedural memory and grammar in the DP model. Some 
evidence in support of this model shows this relationship 
in the initial learning stage in children with normal de-
velopment [9, 24-28]. On the other hand, some studies 
did not report this relationship in the initial learning stage 
[29, 30]. Some studies have examined the relationship be-
tween the stages of consolidation and retention, and the 
results of these studies are also inconclusive [10, 19, 31, 
32]. Recent studies suggest that one of the main causes of 
these different results is the lack of checking the reliability 
of the tasks used to evaluate procedural memory [33].

So far, no task has investigated procedural memory si-
multaneously in both verbal and motor modalities and 
different stages of learning. The advantage of such a task 
is to increase the validity of the results and the possibility 
of comparing the performance among other modalities 
and stages of learning. Also, considering that the results of 
the studies conducted in the field of the DP model did not 
show consistent and homogeneous results [24, 25, 30], 
this task can accurately evaluate procedural memory and 
provide more knowledge about the relationship between 
procedural memory and grammar.

This study aims to design a valid and reliable task for 
evaluating procedural memory. Then, we examine the chil-
dren’s procedural memory in different modalities and stages 
of learning and explore the relationship between procedural 
memory and grammatical skills in Persian-speaking children.

Materials and Methods

Study participants

This research was conducted in the first stage as a meth-
odology study and in the second stage as a descriptive-
analytical one. In the first stage, the serial search task was 
designed and validated to evaluate procedural memory, 
and in the second stage, the relationship between proce-
dural memory and grammar was investigated. In the first 
step, after designing the task, its face validity was assessed 
on 10 children (5 girls and 5 boys) with a Mean±SD age 
of 96.02±10.87 months (7 to 9 years old). Test-re-test reli-
ability was conducted on 15 children (8 girls and 7 boys) 
with a Mean±SD age of 98.06±8.72 months (7 to 9 years 
old), who were selected from Isfahan City schools, Iran 
using the convenience sampling method.
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In the second stage, to investigate the relationship be-
tween the performance in the task of procedural memory 
and grammatical skills, 27 children aged 7-9 years par-
ticipated. They were selected by a multi-stage mixed sam-
pling method from Isfahan City. 

The inclusion criteria in the two stages included being 
monolingual and Persian-speaking, 7-9 years old, and 
with normal vision and hearing. The exclusion criteria 
included a history of neurological injuries, developmen-
tal-neural disorders, delayed psychomotor development, 
emotional-psychological problems, attention deficit hy-
peractivity disorder, and delayed speech and language 
development. After visiting the schools, the inclusion and 
exclusion criteria were provided to the administrators, 
and the children were selected based on the administra-
tors’ opinions and the children’s health files.

All children met the inclusion and exclusion criteria 
based on the demographic information questionnaire, the 
auditory screening questionnaire, and the speech thera-
pist’s informal assessment [35, 36]. Because of the spread 
of the coronavirus in March 2020, 7 samples stopped 
participating in the research. Finally, 20 children (13 girls 
and 7 boys) participated in the second stage of the study 
(Mean±SD 95.22±8.04 months).

Study procedure

Phase1: Designing serial searchtask

In the first step, a serial search task was designed, and its 
validity and reliability were examined.

Selection of stimuli 

First, 14 words with the lowest average age of acquisi-
tion, with different initial syllables and from various se-
mantic categories [9] were selected from the Persian pic-
ture naming set, and the corresponding color pictures were 
determined. Then, 20 five-year-old children were asked 
about their familiarity and agreement with the names of 
the pictures. Finally, the names of four photos (cat, grapes, 
sock, house) with the highest name agreement and famil-
iarity were used as auditory stimuli, and their correspond-
ing pictures as visual stimuli in the task design.

The initial design of the task

 The task was designed using the Java programming 
language suitable for the Android operating system. This 
task includes six blocks in both modalities. Blocks 1 to 4 
are pattern blocks, block 5 is a random block, and block 6 

is the final pattern block. Each learning block contains 60 
trials presented as a sequence of 6 and repeated 10 times. 
In the random block, both the sequence of answers and 
the sequence of the names of the pictures are different 
from the pattern block [9].

Each trial in this task begins with the visual stimulus’s 
presentation, consisting of four images in a two-by-two 
design. Pictures are presented on a Samsung Galaxy Tab 
A 10 tablet. The program records the reaction time and 
type of response to each trial. The reaction time is consid-
ered from the beginning of saying the word to the time of 
touching the corresponding picture. From each attempt to 
another, the location of the 4 pictures on the screen chang-
es, and as a result, the task examines procedural memory 
in two modalities. In the motor modality, the movement 
responses performed by touching the hand follow a re-
petitive sequence, but the sequence of the names of the 
pictures is semi-random.

In the verbal modality, the names of the pictures follow a 
repetitive pattern, while the sequence of movement respons-
es made by touching the hand is semi-random. So, in the mo-
tor modality the motor sequence is repetitive (2-4-3-1-4-2) 
and in the verbal modality the verbal sequence is repetitive 
(cat, grapes, house, sock, house, grapes) (Figure 1).

Two pattern blocks were considered to evaluate proce-
dural learning in consolidation and retention. They are 
similar to the third and fourth blocks of the learning stage 
[43]. It is expected that reaction time in the consolidation 
stage is less than the similar blocks in the learning stage. 
In the retention phase, it is also less than the reaction time 
in the consolidation stage [43]. The consolidation stage 
is evaluated 24 hours after the initial learning stage, and 
the retention stage is considered one week after the initial 
learning stage.

Face validity

To determine face validity and solve possible problems, 
the task was performed in two stages, each on 5 children 
aged 7-9 years. According to the performance and feed-
back of the participants, the existing problems were solved.

Reliability

 The reliability of the task was checked using the test-re-
test method on 15 participants. Considering that the two 
pattern blocks in the consolidation and retention stage, 
were the two pattern blocks 3 and 4 in the initial learn-
ing stage, the reliability of the consolidation and reten-
tion stage was also calculated using the test-re-test reli-
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ability coefficient for these two blocks in the same group 
of participants. The test-re-test reliability coefficient was 
calculated using the statistical method of the Pearson cor-
relation coefficient between the scores performed twice in 
both modalities.

Phase 2: Relationship between procedural memory 
and grammar

In the second stage of the study, to investigate the re-
lationship between the performance status in procedural 
memory and grammatical skills, the test of language de-
velopment-primary (TOLD-P:3) was conducted on each 
participant. Then, all participants completed the task in 
three stages of initial learning, consolidation (24 hours 
after initial learning), and retention (one week after ini-
tial learning), first in the verbal modality and then with 
a 6-week interval in the motor modality [9]. Therefore, 
each child was exposed to the task 6 times.

Results

Reliability results of the task

The test-re-test reliability results showed that the corre-
lation coefficient for the reaction time variable was 0.84 
(P˂0.001) in the verbal modality and 0.8 (P˂0.001) in the 
motor modality. Also, the correlation coefficient of the re-
sponse accuracy variable in the verbal modality was 0.81 
(P=0.11), and in the motor modality was 0.77 (P=0.026). 
In the consolidation and retention stage, the correla-
tion coefficient for the reaction time variable was 0.737 
(P=0.002) in the verbal domain and 0.743 (P=0.001) in 
the motor domain. Also, the correlation coefficient of the 
Responce accuracy variable in the verbal modality was 
0.624 (P=0.013), and in the motor modality was 0.916 
(P˂0.001).
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Figure 1. Schematic of six trials of the serial search task.

A) In the verbal sequence condition , children implicitly learned a spoken word sequence (cat, grapes, house, sock, house, grapes) 
and the manual response was quasi-random.

B) In the motor sequence condition, children implicitly learned a manual response sequence (2-4-3-1-4-2), and the auditory stimuli 
appeared quasi-randomly. 
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Figure 2. The mean reaction time of children in verbal and motor modalities and different stages of learning.
Abbreviations: SL: Pattern block in initial learning stage; R: Random block; SC: Pattern block in consolidation 
stage; SR: Pattern block in retention stage.
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Results of the stage of the relationship between proce-
dural memory and grammar

Participants’ performance in the serial search task

Before the reaction time analysis, trials with wrong an-
swers were removed, and only the trials with correct an-
swers were included in the reaction time analysis. Figure 2 
shows the average reaction time of the participants in both 
verbal and motor modalities and different stages of learning.

Reaction time analysis in procedural learning

To check the significance of the changes that occurred 
in the reaction time of blocks 1 to 4 of learning, the re-
sults of repeated measures analysis of variance (ANOVA) 
showed that the main effect of the block was signifi-
cant (partial η2=0.740; P<0.001; F (3.14)=13.301. But the 
main effect of the modality was not significant (partial 
η2=0.185; P=0.075; F(1,16)=3.628). The results of repeated 
measures ANOVA in checking whether the participants 
showed significant changes in reaction time by changing 
the pattern block to random showed that the main effect 
of the block was significant (partial η2=0.84; P<0.001; 
F2.15=41.034). The results of the paired t-test showed a 
significant increase in the average reaction time of block 5 
compared to block 4 in the verbal domain (145.47±86.06) 
and motor modality (191.17±120.49), but the main ef-
fect of the modality was not significant (partial η2=0.091; 
P=0.224; F(1,16)=1.603).

Analysis of reaction time in different stages of learning 
and the effects of consolidation and retention

The results of 2×3 repeated measures ANOVA to 
examine the changes in the mean reaction time of par-
ticipants in different stages of learning showed that the 
main effect of learning stages (partial η2=0.102; P=0.448; 

F(2,15)=0.848) and the main effect of the modality (partial 
η2=0.111; P=0.177; F(1,16)=1.993) were not significant. 
This result shows that although the participants showed 
a decrease in the reaction time in the later stages of learn-
ing compared to the initial stage, and the children showed 
signs of consolidation and retention, this reduction was 
not statistically significant in two modalities (Figure 3).

Relationship between procedural learning and gram-
matical skills

First, the sequence learning index was calculated for dif-
ferent stages to investigate the relationship between pro-
cedural memory and grammatical skills. The sequence 
learning index in the learning stage for each participant 
and each modality was calculated using the Equation 1: 

1. Average reaction time of block 5-(average reaction 
time of block 4+average reaction time of block 6)/2. 

The learning index in the consolidation stage was calcu-
lated using the following formula: average reaction time 
in blocks 3 and 4 of the learning stage-average reaction 
time in the consolidation stage. Finally, the learning index 
in the retention stage using the formula of average reac-
tion time in the consolidation phase-average reaction time 
in the retention phase. The grammar dimension score was 
calculated by combining the standard scores of the three 
subtests of grammar comprehension, sentence imitation, 
and grammatical completion of the TOLD-P: 3 test.

The correlation between the learning index in different 
stages with the standard scores of grammar comprehen-
sion, sentence imitation, grammar completion subtests 
and overall grammar score were calculated. The results 
showed that in the motor modality, there was no signifi-
cant relationship between the grammar subtests and the 
overall grammar score with the learning index in differ-
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Figure 3. The mean reaction time of third and forth block in initial learning, the pattern blocks of consolidation and retention stages
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ent stages of learning. In the verbal modality, there was 
no significant relationship between the learning index 
in the initial learning stage and retention with grammar, 
but between the learning index in the consolidation stage 
of the verbal modality and the grammar comprehension 
scores (P<0.05, CI=0.069-0.772, r=0.479) and grammar 
in general (P<0.05, CI=0.016-0.797, r=0.491) there was a 
significant relationship.

Discussion

The main goal of this study was to design a valid and 
reliable task to evaluate procedural memory. Also, the sta-
tus of children’s performance in different modalities and 
stages of procedural memory learning and the relationship 
between these children’s performance in the procedural 
memory task and their grammar skills were investigated.

First, like in the study of Desmottes [9], pictures were 
selected by considering a set of psycholinguistic features. 
Using pictures with the highest name agreement and fa-
miliarity, a serial search task was designed, face validity 
was checked and after solving the problems, test-re-test 
reliability of the task was examined.

The reliability results showed that, like Salehi et al.’s 
study, the task of this study has good reliability in the 
variables of reaction time and response accuracy in both 
verbal and motor modalities and in different stages of 
learning [18]. Therefore, the serial search task can be used 
as a valid and reliable task to evaluate different stages of 
procedural learning in verbal and motor modalities in 7- 
to 9-year-old Persian-speaking children with the normally 
developing.

The results of the implementation of the serial search 
task on the participants in the second stage of the study 
showed that Persian-speaking children showed procedur-
al learning in both modalities, which was like the results 
of previous studies [9].

Procedural learning occurred in the form of a significant 
decrease in the reaction time in the pattern blocks (1 to 4) 
and a significant increase in the reaction time in the ran-
dom block [7] compared to the adjacent blocks (4 and 6). 
This result shows that the designed task correctly exam-
ines children’s procedural learning. Also, the modalities 
main effect was not significant because, like Desmottes’s 
study [9], these changes occurred in two modalities at a 
similar rate.

In this study, children showed signs of consolidation 
and retention, but these effects were not significant. These 

results are consistent with Hedenius’s study, which said 
children showed signs of consolidation. Still, these ef-
fects were not significant [19]. Adi-Japha’s study noted 
that children with normally developing did not show a 
significant decrease in the retention stage compared to the 
consolidation stage [32]. However, significant effects of 
consolidation and retention have also been reported [9].

One of the possible reasons for the non-significance of 
consolidation and retention effects in this study is the dife-
rence in the age range of the participants. The age range 
of the participants of this study was 7 to 9 years, while the 
participants of Desmottes’s study were in the age range 
of 7 to 12 years. Considering that the volume of the gray 
matter of the brain increases from the age of 6 to 10 years 
and then decreases, this decrease is partly the result of the 
overall increase of the white matter of the brain tissue.

Garvey et al. hypothesized that an increase in the white 
matter of the brain tissue leads to a decrease in the con-
duction time of the nerve message, which can manifest 
itself as a decrease in reaction time and an increase in mo-
tor control [47, 48]. Probably because the participants of 
this study were in the age range of 7-9 years (average age: 
8 years), they had not yet reached maturity in motor tim-
ing. Therefore, in the stages of consolidation and reten-
tion, they cannot perform significantly better than in the 
stage of learning.

There was no correlation between performance in pro-
cedural memory and grammar in all stages of learning in 
the motor modality. It seems that the type of input provid-
ed is effective in the absence of a significant relationship. 
Based on the results of some behavioral studies [23, 50], a 
significant relationship between procedural learning per-
formance and language processing is seen when the pre-
sented sequence is verbal. In this study, the relationship 
between grammar and trend memory in verbal modality 
was observed..

According to the results of this study, there was no re-
lationship between procedural memory and grammatical 
skills in the verbal modality in the initial learning and re-
tention stage. This result is in line with previous studies 
[10, 19, 25, 32]. However, some studies reported contra-
dictory results [9, 26, 25, 51]. One of the possible reasons 
that can be presented for the existing contradiction is the 
type of grammar task used in this study.

In some studies that showed the relationship between 
grammar and procedural memory performance, specific 
grammatical structures that are more complex and less 
likely to be fully mastered by the participants were used. 
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For example, Kidd’s study, which reported the relation-
ship between procedural memory and grammatical skills, 
used the passive structure [25]. The authors of this study 
concluded that procedural memory is related to the under-
standing of passive and object relative clauses, but it is not 
related to the understanding of active and subject relative 
clauses [24].

The grammar test used in this study examines the com-
prehension and expression of sentences with common 
syntactic structures and the use of common morphological 
forms. It does not specifically examine a specific syntac-
tic structure. Different results may be obtained in the cor-
relation analysis if detailed, and more complex syntactic 
structures are used to evaluate the grammar. On the other 
hand, it should be noted that the sample size of the study 
participants can also be effective on the recent results.

Another result of this study was that in the consolidation 
stage in the verbal modality, the performance in under-
standing grammar and grammar, in total, was related to 
the increase in performance in procedural memory. This 
result is in line with the results of Hedenius’ study, which 
showed the relationship between grammar and sequence 
learning in the consolidation stage using the alternating 
serial reaction time task [19]. This result confirms the 
trend procedural part of the DP model in the consolida-
tion stage and only in the verbal modality.

The DP model provides a theoretical framework. Based 
on this framework, if there is a relationship between pro-
cedural memory and grammatical skills, techniques to im-
prove procedural memory can be used to learn grammar. 
This perspective provides speech and language patholo-
gists with a new view on treating children with gram-
matical disorders [45]. Therapists can use techniques that 
promote learning in procedural memory, such as spaced 
repetition (having a time interval between the repeated 
presentation of an item) [52] to improve the learning 
of grammatical structures and especially to retain those 
structures in memory [53, 54].

Conclusion

The serial search task is a valid and reliable task for eval-
uating procedural memory in Persian-speaking children. 
This task could show the procedural learning of children 
in two modalities. It also showed a decrease in the consol-
idation and retention stages compared to the initial learn-
ing stage, although this decrease was not significant. Also, 
the results of this study showed the relationship between 
grammar and procedural learning in the verbal modality 
and the consolidation stage.
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مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط حافظه روندی و دستور زبان در کودکان طبیعی فارسی زبان: یک مطالعه مقدماتی

هدف یکی از اجزای اصلی حافظه طوالنی مدت، حافظه روندی است. یادگیری روندی می تواند در حوزه های مختلف از جمله کالمی و 
حرکتی ارزیابی شود. یادگیری در حافظه روندی در 3 مرحله یادگیری اولیه، تحکیم و حفظ اتفاق می افتد. تکالیفی برای ارزیابی حافظه 
روندی وجود دارد، اما هیچ یک به طور هم زمان یادگیری روندی در حوزه ها و مراحل مختلف یادگیری را بررسی نکرده اند. همچنین براساس 
مدل اخباری روندی، پیش بینی می شود بین عملکرد افراد در حافظه روندی و دستور زبان ارتباط وجود داشته باشد. بنابراین هدف مطالعه 
حاضر طراحی تکلیف جست وجوی متوالی برای ارزیابی هم زمان حافظه روندی در 2 حوزه کالمی و حرکتی و در مراحل مختلف یادگیری 

و تعیین پایایی آن بود. همچنین ارتباط بین حافظه روندی و مهارت های دستوری بررسی شد.
روش بررسی این مطالعه در مرحله اول به صورت روش شناسی و در مرحله دوم به صورت توصیفی تحلیلی انجام شد. در مرحله اول، براساس 
مرور متون و با نظر 3 متخصص آسیب شناس گفتار و زبان، کلمات دارای ویژگی های روان زبان شناختی مناسب از مجموعه نامیدن تصویری 
فارسی انتخاب شدند و تصاویر متناظر با آن ها تعیین شد. تکلیف با استفاده از زبان برنامه نویسی جاوا طراحی شد. روایی صوری تکلیف، 
بررسی و بعد از انجام اصالحات، پایایی تعیین شد. روایی صوری تکلیف بر روی 10 شرکت کننده طبیعی و پایایی آزمون بازآزمون بر روی 
15 شرکت کننده 7 تا 9 ساله طبیعی که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، بررسی شد. در مرحله دوم برای بررسی ارتباط 
بین عملکرد در تکلیف جست وجوی متوالی و مهارت های دستوری ، 20 کودک 7 تا 9 ساله طبیعی با روش نمونه گیری ترکیبی انتخاب 
شدند. هر کودک در 3 مرحله یادگیری اولیه، تحکیم )24 ساعت بعد( و حفظ )یک هفته بعد( در معرض تکلیف در حوزه کالمی قرار گرفت 
و سپس همین مراحل در حوزه حرکتی اجرا شد. مهارت های زبانی هر کودک با استفاده از آزمون رشد زبان تعیین و سپس رابطه بین این 
2 مهارت مشخص شد. روش های آماری مورد استفاده، شامل ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر بود. 
یافته ها مقادیر همبستگی بین 2 بار اجرا در مرحله یادگیری اولیه، برای متغیر زمان واکنش در حوزه های کالمی و حرکتی به ترتیب 
P˂0/001( 0/84( و 0/80 )P˂0/001( و برای متغیر صحت پاسخ در حوزه های کالمی و حرکتی به ترتیب 0/81 )P=0/011( و 0/77 
)P=0/026( به دست آمد. در مرحله تحکیم و حفظ، ضریب همبستگی برای متغیر زمان واکنش در حوزه های کالمی و حرکتی به 
 ،)P=/013( 0/624 و برای متغیر صحت پاسخ در حوزه های کالمی و حرکتی به ترتیب )P=0/001( 0/743 و )P=0/002( 0/737 ترتیب
P˂0/001( 0/916( بود. نتایج نشان داد بین دستور زبان و یادگیری روندی در حوزه کالمی در مرحله تحکیم ارتباط معنادار وجود دارد 

.)P=0/491 ،CI =0/016 – 0/797 ،P =0/045 (
نتیجه گیری تکلیف جست وجوی متوالی، تکلیفی پایا برای ارزیابی مراحل مختلف حافظه روندی در دو حوزه کالمی و حرکتی است. 
بنابراین می توان از این تکلیف برای ارزیابی حافظه روندی در کودکان طبیعی 7 تا 9 ساله استفاده کرد. یافته های مطالعه حاضر، 

پیش بینی های مدل اخباری روندی را در مرحله تحکیم حوزه کالمی تأیید کرد.
کلیدواژه ها حافظه روندی، پایایی، مدل اخباری-روندی، دستور زبان

تاریخ دریافت: 04 دی 1400
تاریخ پذیرش: 11 اردیبهشت 1401

تاریخ انتشار: 11 دی 1401

، *طلیعه ظریفیان4  ، اکرم احمدی3  ، یلدا کاظمی2  مریم ملکیان1 

1. گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران، ایران.
2. گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، اصفهان، ایران.

3. گروه گفتاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل، بابل، ایران.
4. گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی تهران،تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: 
دکتر طلیعه ظریفیان

نشانی: تهران، دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی، گروه گفتاردرمانی. 
تلفن: 2185322 )912( 98+ 

t.zarifian@yahoo.com :رایانامه

Citation Malekian M, Kazemi Y, Ahmadi A, Zarifian T. [Developing a Serial Search Task to Evaluate Procedural Memory 
and Investigating the Relationship Between Procedural Memory and Grammar in Farsi-speaking Children: A Preliminary Study. 
(Persian)]. Archives of Rehabilitation. 2023; 23(4):540-559. https://doi.org/10.32598/RJ.23.4.3445.2

 : https://doi.org/10.32598/RJ.23.4.3445.2

Use your device to scan 
and read the article online

http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1
http://orcid.org/0000-0002-6067-829x
http://orcid.org/0000-0003-3755-611x
http://orcid.org/0000-0002-9829-7046
http://orcid.org/0000-0001-5060-8792
mailto:t.zarifian%40yahoo.com?subject=
https://rehabilitationj.uswr.ac.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1
https://doi.org/10.32598/RJ.23.4.3445.2


زمستان 1401 . دوره 23 . شماره 4

548

مقدمه

حافظه  اصلی  اجزای  از  یکی  به عنوان  روندی  حافظه 
موجود  قواعد  یادگیری  و  استخراج  مسئول   ،]1[ طوالنی مدت 
در توالی هایی است که دائماً در محیط پیرامون ارائه می شوند 
زیادی  توانایی های  کسب  به  روندی  حافظه  در  یادگیری   .]2[
اخباری روندی مدل  براساس   .]3[ می شود  منجر  زبان   ازجمله 

 حافظه روندی در یادگیری جنبه های مبتنی بر قاعده زبان مثل 
دستور زبان ]2، 4، 5[ و حافظه اخباری در یادگیری واژگان نقش 

دارد ]5، 6[. 

برخی  در علت شناسی  روندی  نقص حافظه  اهمیت  در مورد 
از  که  است  شده  مطرح  نظریه هایی  زبان،  و  گفتار  اختالالت 
کرد.  اشاره  روندی  حافظه  نقص  فرضیه  به  می توان  جمله  آن 
در  مشاهده شده  غیرزبانی  و  زبانی  نقایص  علت  فرضیه،  این 
آسیب دیده  روندی  حافظه  سیستم  را  زبان  تکاملی  اختالل 
حافظه توازن  عدم  تئوری   .]7  ،2[ می داند  افراد  این   در 

نیز فرض می کند که آسیب موجود در تعامل اجتماعی، ظرفیت 
ارتباطی و انعطاف پذیری رفتاری کودکان دارای اتیسم، به دلیل 
حافظه روندی آسیب دیده در این کودکان است ]8[. با توجه به 
نقشی که حافظه روندی در کسب توانایی های مختلف زبانی و 
ارتباطی دارد و آسیب آن به عنوان علت اصلی برخی اختالالت 
این  تعیین عملکرد  و  ارزیابی  زبان مطرح شده است،  و  گفتار 
ولی  است  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از  این حافظه  در  کودکان 
تاکنون در داخل کشور، ارزیابی این حافظه مورد توجه آسیب 

شناسان گفتار و زبان قرار نگرفته است.

تکالیف متنوعی برای ارزیابی حافظه روندی طراحی شده است 
که براساس حوزه توالی ارائه شده متفاوت هستند ]9-11[. یکی 
از تکالیف رایج برای بررسی یادگیری روندی در حوزه حرکتی، 
تکلیف زمان واکنش متوالی است. در این تکلیف ابتدا یک توالی 
تعریف شده از محرک به صورت تکرار شونده به فرد ارائه می شود و 
از شرکت کننده خواسته می شود کلید متناظر با مکان محرک را 
بر روی صفحه کلید فشار دهد یا اینکه مکان محرک را لمس کند. 
سپس الگو / توالی تصادفی جدید از همان محرک های بینایی ارائه 
می شود. معیار هدف در تکلیف زمان واکنش متوالی، مدت زمان 
واکنش است. منظور از مدت زمان واکنش، فاصله زمانی بین ارائه 
محرک تا انتخاب یا لمس کلید متناظر با آن توسط کودک است. 
کاهش زمان واکنش پس از چند بار ارائه شدن بلوک الگو / توالی 
تکراری و افزایش زمان واکنش از بلوک الگو به بلوک تصادفی، 

نشان دهنده یادگیری روندی است ]12[.

در حوزه کالمی، می توان به تکلیف یادگیری گرامر مصنوعی 
اشاره کرد که در آن با ترکیب صداها، کلمات یا نمادها در یک توالی 
خاص، یک دستور ساختگی ایجاد می شود. در مرحله یادگیری، 
ترتیب ساختگی به صورت تکرار شونده ارائه می شود و هدف بررسی 

این است که چقدر افراد می توانند الگوها را کشف کنند و در مرحله 
از محرک ها  باید درباره مجموعه جدیدی  ارزیابی شرکت کننده 
قضاوت کند و تشخیص دهد که کدام توالی دارای ترتیبی است که 

در مرحله آموزش به او ارائه شده است ]13[.

برخی پژوهش ها برای بررسی و مقایسه وضعیت حافظه روندی 
شرکت کنندگان در حوزه های مختلف، از تکالیف مختلف استفاده 
کرده اند ]14، 15[. تنوع در تکلیف و محرک های انتخاب شده 
برای ساخت تکلیف در حوزه های مختلف، امکان مقایسه وضعیت 
شرکت کنندگان در حوزه های مختلف حافظه روندی را دشوار 
می کند. بر این اساس، دسموتس و همکاران تکلیف جست وجوی 
متوالی را طراحی کرده و به طور هم زمان حافظه روندی در 2 
استفاده  مزیت   .]9[ کردند  بررسی  را  کالمی  و  حرکتی  حوزه 
عملکرد  وضعیت  مقایسه  امکان  که  است  این  تکلیف  این  از 
شرکت کنندگان در 2 حوزه با استفاده از یک تکلیف و محرک های 
ثابت فراهم می شود. ارزیابی حافظه روندی در حوزه های مختلف، 
از این جهت حائز اهمیت است که آیا یادگیری روندی کودک 
صرفاً در یک حوزه نقص دارد یا به صورت عمومی در 2 حوزه 
مشکل دارد و همین موضوع در طراحی درمان حائز اهمیت است.

یادگیری در حافظه روندی در طی 3 مرحله یادگیری اولیه، 
با بهبود قابل  مالحظه  تحکیم و حفظ رخ می دهد. مرحله اول 
و سریع در عملکرد فرد حین یادگیری الگوی موجود در توالی 
مشخص می شود که این بهبود عملکرد در طی تالش های اولیه 
که  دوم  مرحله  است.  قابل مشاهده  روندی،  حافظه  تکلیف  در 
تحکیم نامیده می شود، به عنوان ثابت شدن مسیر حافظه بعد از 
یادگیری اولیه در نظر گرفته می شود ]16[. در مرحله سوم که 
حفظ نام دارد، مهارت از طریق تمرین مکرر، دقیق تر و خودکارتر 
می شود، به گونه ای که بعداٌ فرد می تواند بدون تالش شناختی، 

الگوی موجود در توالی را شناسایی و ارائه کند ]17[. 

در بین مطالعات، برخی محققان یادگیری روندی را عالوه بر 
مرحله یادگیری اولیه در مراحل تحکیم و حفظ نیز بررسی کردند 
]10، 18، 19[. هدف از بررسی مراحل تحکیم و حفظ این است 
که آیا حافظه روندی در گذر زمان بهبود می یابد و شرکت کنندگان 
اثرات تحکیم و حفظ را نشان می دهند یا خیر. این اثرات به صورت 
افزایش سرعت عملکرد در مراحل بعدی یادگیری در مقایسه 
با مراحل اولیه بروز می کند. شواهدی وجود دارد که خواب در 
تحکیم بازنمایی هایی که جدیداً در حافظه روندی کسب شده 

است، نقش ضروری دارد ]10[. 

تکالیف  طراحی  در  مطالعات  برخی  مطالعات،  میان  در 
مورداستفاده برای ارزیابی حافظه روندی از اَشکالی مثل ستاره 
یا دایره های رنگی ]20[ یا صورتک خندان ]21[ استفاده کردند 
و بنابراین مسئله روایی در این تکالیف مورد توجه محققان نبوده 
است. با این حال، تنها دسموتس و همکاران به توافق نام و میزان 

مریم ملکیان و همکاران. بررسی ارتباط حافظه روندی و دستور زبان در کودکان طبیعی فارسی زبان
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آشنایی شرکت کنندگان با تصاویر قبل از طراحی تکلیف توجه 
در خصوص  مطالعات  سایر  و  مذکور  مطالعه  در   .]9[ کرده اند 
پایایی  از کشور،  پژوهش های خارج  روندی در  تکالیف حافظه 

تکلیف بررسی نده است ]9، 22، 23[. 

در مطالعات داخلی، صالحی و همکاران تکلیف زمان واکنش 
برای  حرکتی  حوزه  در  روندی  حافظه  ارزیابی  برای  را  متوالی 
شرکت کنندگان 15 تا 19 ساله طراحی کردند و میزان پایایی 
آزمون بازآزمون تکلیف بر روی 15 شرکت کننده را 0/93 گزارش 
واکنش  زمان  تکلیف  نیز  همکاران  و  جهانگیری   .]18[ کردند 
متوالی را برای کودکان 4/5 تا 6 ساله طراحی کردند، اما پایایی 

تکلیف را بررسی نکردند ]21[. 

روندی  حافظه  ارزیابی  اهمیت  باعث  که  دیگری  موضوع 
می شود، ارتباط مستقیم مطرح شده بین حافظه روندی و دستور 
زبان در مدل اخباری روندی است. برخی شواهد در حمایت از 
این مدل، ارتباط بین مهارت های دستوری و حافظه روندی را در 
مرحله یادگیری اولیه در کودکان دارای روند رشد طبیعی نشان 
دادند ]9، 24-28[. به عنوان مثال، کید و آرکیولی ارتباط حافظه 
روندی را با درک ساختارهای نحوی در کودکان انگلیسی زبان 
بررسی کردند. نتایج مطالعه آن ها نشان داد یادگیری در تکلیف 
مجهول  ربطی  عبارات  درک  پیش بینی کننده  روندی،  حافظه 
ارتباط را در  این  و مفعولی است و در مقابل، برخی مطالعات 
مرحله یادگیری اولیه گزارش نکردند ]29، 30[ که از جمله آن ها 
می توان به مطالعه کید و کرجوانین اشاره کرد که ارتباطی بین 
حافظه روندی با عملکرد در تکلیف تولید زمان گذشته نیافتند 
]30[. برخی مطالعات ارتباط را در مراحل تحکیم و حفظ بررسی 
کرده اندکه نتایج این مطالعات نیز بی ثبات است ]10، 19، 31، 
32[. پژوهش های اخیر، یکی از علت های اصلی برای این بی ثباتی 
در نتایج را عدم بررسی پایایی تکالیف مورد استفاده برای ارزیابی 

حافظه روندی مطرح می کنند ]33[.

با توجه به مرور متون، تا کنون هیچ تکلیفی در داخل و خارج 
از کشور، حافظه روندی را به طور هم زمان در دو حوزه کالمی و 
حرکتی و در مراحل مختلف یادگیری بررسی نکرده است. مزیت 
چنین تکلیفی افزایش اعتبار نتایج و امکان مقایسه عملکرد در 
بین حوزه ها و مراحل یادگیری است. همچنین با توجه به اینکه 
اخباری روندی  مدل  در زمینه  صورت گرفته  مطالعات  نتایج 
یافته های باثبات و همگنی را نشان نداده است ]24، 25، 30، 
و  حوزه ها  در  روندی  یادگیری  که  پایا  تکلیفی  طراحی   ،]34
مراحل مختلف را بررسی کند، می تواند برای ارزیابی دقیق حافظه 
روندی مورد استفاده قرار گیرد و به کسب دانش بیشتر در زمینه 
ارتباط حافظه روندی و دستور زبان منجر شود. همچنین این 
تکلیف می تواند برای ارزیابی حافظه روندی در پژوهش های حوزه 
آسیب شناسی گفتار و زبان و روان شناسی شناختی استفاده شود. 
بنابراین مطالعه حاضر قصد دارد تا تکلیفی روا و پایا برای ارزیابی 

حافظه روندی طراحی کند. در مرحله بعد وضعیت حافظه روندی 
کودکان در حوزه ها و مراحل مختلف یادگیری و ارتباط حافظه 
روندی با مهارت های دستوری در کودکان فارسی زبان را بررسی 

کند. 

روش ها

شرکت کنندگان 

این مطالعه در مرحله اول به صورت روش شناسی و در مرحله 
دوم به صورت توصیفی تحلیلی انجام شد. در مرحله اول، تکلیف 
و  طراحی  روندی  حافظه  ارزیابی  برای  متوالی  جست وجوی 
اعتباریابی شد و در مرحله دوم، رابطه بین حافظه روندی و دستور 
زبان بررسی شد. در مرحله اول، بعد از طراحی تکلیف، روایی 
صوری بر روی 10 کودک )5 دختر و 5 پسر( 7 تا 9 ساله با 
میانگین سنی و انحراف معیار برحسب ماه )10/87± 96/02( و 
پایایی آزمون بازآزمون بر روی 15 کودک 7 تا 9 ساله )8 دختر 
و 7 پسر( با میانگین سنی و انحراف معیار )8/72 ±98/06( که به 
روش نمونه گیری در دسترس از مدارس اصفهان انتخاب شده 
بودند، اجرا شد. طراحی تکلیف در بازه زمانی خرداد تا آذر 1398 
انجام شد. در مرحله دوم، جهت بررسی رابطه عملکرد در تکلیف 
حافظه روندی و مهارت های دستوری، 27 کودک 7 تا 9 ساله 
شرکت داشتند که با روش نمونه گیری ترکیبی چندمرحله ای از 

شهر اصفهان انتخاب شدند. 

ابتدا با روش نمونه گیری تصادفی ساده، از بین نواحی شش گانه 
آموزش و پرورش اصفهان، ناحیه 3 انتخاب شد و مجدداً با روش 
نمونه گیری تصادفی ساده، 4 مدرسه ابتدایی از این ناحیه تعیین 
شد. در مرحله نهایی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 
نمونه ها انتخاب شدند. نمونه گیری در بازه زمانی آذر تا اسفند ماه 
سال 1398 انجام شد. معیارهای ورود در 2 مرحله شامل تک زبانه 
و فارسی زبان بودن، 7 تا 9 ساله بودن، داشتن بینایی و شنوایی 
طبیعی و معیارهای خروج شرکت کنندگان در 2 مرحله شامل 
وجود سابقه ای از صدمات نورولوژیکی، اختالالت رشدی عصبی، 
تأخیر در رشد روانی حرکتی، مشکالت عاطفی روانی، اختالل توجه 

و بیش فعالی و تأخیر در رشد گفتار و زبان بود. 

پس از مراجعه به مدارس، معیارهای ورود و خروج در اختیار 
سالمت  پرونده  و  مدیران  نظر  براساس  و  گرفت  قرار  مدیران 
پرسش نامه  بعد  مرحله  در  شدند.  انتخاب  کودکان  کودکان، 
اطالعات جمعیت شناختی توسط والدین و پرسش نامه غربالگری 
پردازش شنیداری ]35[ توسط معلمان این کودکان تکمیل شد. 
تمامی کودکان براساس پرسش نامه اطالعات جمعیت شناختی 
پرسش نامه  در  همچنین  داشتند.  را  خروج  و  ورود  معیارهای 
غربالگری شنیداری نیز نمره 79 تا 100 درصد را کسب کردند که 
نشان دهنده پردازش شنیداری سالم در این کودکان است ]35، 
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36[. در مرحله بعد، به منظور بررسی نبود اختالالت گفتار و زبان، 
هر کودک توسط یک آسیب شناس گفتار و زبان با تجربه کار در 
حوزه کودکان به صورت غیر رسمی از نظر مهارت های گفتار و زبان 
ارزیابی  می شد. نتایج ارزیابی نشان داد تمامی شرکت کنندگان، 
از نظر مهارت های گفتار و زبان طبیعی بودند. به دلیل شیوع ویروس 
کرونا در اسفند سال 1398، 7 نفر از نمونه های شرکت کننده در 
مرحله دوم پژوهش که مراحل اجرای تکلیف در حوزه کالمی را 
تکمیل کرده بودند، از شرکت در ادامه پژوهش و اجرای تکلیف در 
حوزه حرکتی منصرف شدند. درنهایت مجموعاً 20 نفر )13 دختر 
و 7 پسر( با میانگین )بر حسب ماه( و انحراف معیار 95/22±8/04 

در مرحله دوم مطالعه شرکت کردند.

ابزار

پرسش نامه اطالعات جمعیت شناختی: پرسش نامه ای مشتمل 
بر 28 پرسش است که تیم پژوهش برای بررسی تمامی معیارهای 

ورود و خروج طراحی اش کرد.

پرسش نامه ای  شنیداری:  پردازش  غربالگری  پرسش نامه 
مشتمل بر 52 پرسش است که 31 پرسش آن به بررسی شاخص 
پردازش شنیداری می پردازد و توسط والدین یا معلمان کودکان 
تکمیل می شود. در این پژوهش برای بررسی سالم بودن پردازش 
شنیداری به عنوان یکی از معیارهای ورود شرکت کنندگان، از این 

پرسش نامه استفاده شد.

آزمون رشد زبان

برای بررسی رابطه بین حافظه روندی و مهارت های دستوری، 
آزمون رشد زبان1  بر روی شرکت کنندگان مرحله دوم تکلیف اجرا 
شد. آزمون رشد زبان شامل 9 خرده آزمون است و به بررسی ابعاد 
مختلف زبان در 2 حوزه درک و بیان می پردازد. 3 خرده آزمون 
درک دستوری، تقلید جمله و تکمیل دستوری مجموعاً به ارزیابی 
دستوری،  درک  خرده آزمون  در  می پردازند.  زبان  دستور  بعد 
شرکت کننده باید به یکی از 3 تصویر که متناظر با جمله ارائه شده 
تکمیل  خرده آزمون  در  کند.  اشاره  است  شنیداری  به صورت 
دستوری، باید جمالت را با اشکال صرفی صحیح تکمیل کند و 
در خرده آزمون تقلید جمله، باید جمالتی که به تدریج بر طول و 

پیچیدگی شان افزوده می شود را تکرار کند ]36[.

تکلیف جست وجوی متوالی

حوزه   2 در  را  روندی  حافظه  متوالی،  جست وجوی  تکلیف 
کالمی و حرکتی و در مراحل مختلف یادگیری ارزیابی می کند. 
ویژگی های روان سنجی که برای این تکلیف بررسی شدند در ادامه 

شرح داده خواهند شد.

evelopment (TOLD-P:3)ی anguageم est ofف .1

روش اجرا

مرحله اول

در این مرحله تکلیف جست وجوی متوالی طراحی شد و روایی 
و پایایی آن بررسی شد. 

بررسی  را  موضوع  این  محتوایی  روایی  محرک ها:  انتخاب 
مفهوم  یا  سازه  به خوبی  چقدر  تکلیف  آیتم های  که  می کند 
موردنظر را بررسی می کنند ]37[. برای در نظر گرفتن روایی 
محتوایی، ابتدا براساس نتایج مرور متون، مشخص شد که برای 
طراحی تکلیف بهتر است کلماتی انتخاب شوند که پایین ترین 
میانگین سن اکتساب و هجای آغازین متفاوت را داشته باشند. 
همچنین از طبقات معنایی مختلف باشند ]9[. هدف از انتخاب 
کلمات دارای هجای آغازین متفاوت و از طبقات معنایی مختلف 
این است که کلمات از نظر شبکه واجی و شبکه معنایی فاصله 
کافی را از هم داشته باشند ]9[. در واقع، داشتن هجای آغازین و 
طبقه معنایی متفاوت باعث می شود گویه ها از نظر واجی و معنایی، 
احتمال فراخوانی کمتری توسط همدیگر داشته باشند ]38، 39[. 
هدف از انتخاب کلمات دارای پایین ترین میانگین سن اکتساب، 
اطمینان از این است که احتمال فراموشی آن ها کمتر است و این 
کلمات در مقایسه با کلمات دارای سن اکتساب باالتر، به خوبی 
در حافظه تثبیت شده اند ]40[. با در نظر گرفتن این موارد، 14 
کلمه از مجموعه تصویری نامیدن انتخاب شد. مجموعه تصویری 
نامیدن مشتمل بر 128 کلمه و تصاویر سیاه و سفید متناظر با 
آن هاست که داده های هنجار متغیرهای روان زبان شناختی تمامی 
این کلمات از جمله میزان توافق نام و سن اکتساب در پژوهش های 
پیشین تعیین شده است ]41[. سپس از 3 آسیب شناس گفتار و 
زبان خواسته شد تا با در نظر گرفتن سن اکتساب که در جدول 
ارائه شده، موجود بود و سایر ویژگی های ذکر شده، 10 کلمه را 
میانگین سن  پایین ترین  با  کلمه  در نهایت، 10  انتخاب کنند. 
مختلف  معنایی  مقوله های  و  متفاوت  آغازین  هجای  اکتساب، 

انتخاب شدند ]41[. 

با توجه به اینکه در تکلیف جست وجوی متوالی، تصاویر در 360 
آزمایش ارائه می شوند، برای جلوگیری از خستگی کودکان حین 
اجرای آزمون و مشابه با مطالعات صورت گرفته ]9[، تصاویر رنگی 
متناظر با آن ها تعیین شد. در مرحله بعد ابتدا میزان آشنایی 
کودکان با تصاویر )براساس مقیاس 3 امتیازی که در آن 1 به 
معنای آشنا نبودن با تصویر مورد نظر، 3 به معنای آشنایی با 
تصویر و 5 به معنای آشنایی زیاد است( بررسی شد. در مرحله بعد 
توافق نام تصاویر )به معنای درصدی از شرکت  کنندگان که نام 
مورد انتظار را برای تصویر مورد نظر به کار بردند( بررسی شد. این 
ارزیابی ها بر روی 20 کودک 5 ساله که به روش نمونه  گیری در 
دسترس از مهدکودک  های شهر اصفهان انتخاب شدند، انجام شد. 
هدف از بررسی این موارد بر روی کودکان 5 ساله، کسب اطمینان 
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کامل از این بود که کودکان 7 تا 9 ساله که شرکت کنندگان 
اصلی مطالعه هستند، نیز حتماً توافق نام 100 درصد و آشنایی 
این تصاویر را دارند. در نهایت اسامی 4 تصویر )گربه،  با  کامل 
انگور، جوراب، خانه( که دارای توافق نام 100 درصد و میزان 
آشنایی 5 بودند، به عنوان محرک شنیداری تکلیف مطالعه حاضر 
در نظر گرفته شد. این اسامی با طول شنیداری 350 میلی ثانیه 
توسط گوینده مؤنث و با نرم افزار Praat تولید شد. تصاویر متناظر 
با محرک شنیداری به عنوان محرک بینایی، در طراحی تکلیف 

جست وجوی متوالی استفاده شدند. 

زبان  از  استفاده  با  بعد  مرحله  در  تکلیف:  اولیه  طراحی 
برنامه نویسی جاوا مناسب برای برنامه اندروید ، تکلیف جست وجوی 
متوالی مطالعه حاضر طراحی شد. این تکلیف شامل 6 بلوک در 
هر 2 حوزه است. بلوک های 1 تا 4 به عنوان بلوک های الگو، بلوک 
الگوی نهایی است.  بلوک 6، بلوک  5 بلوک تصادفی و مجدداً 
هر بلوک یادگیری شامل60 نمونه آزمایشی )کوشش( است که 
به صورت یک توالی شش تایی ارائه شده و 10 بار تکرار می شود. 
تصاویر،  نام  توالی  هم  و  پاسخ ها  توالی  هم  تصادفی،  بلوک  در 
متفاوت از بلوک الگو است ]9[. هر نمونه آزمایشی در این تکلیف 
با ارائه محرک بینایی که شامل 4 تصویر در طرح دو در دو است، 
 10A شروع می شود. تصاویر بر روی تبلت سامسونگ گلکسی تب
ارائه می شوند. دوره زمانی هر نمونه آزمایشی شامل تأخیر 500 
میلی ثانیه و سپس ارائه نام یکی از 4 تصویر به صورت شنیداری 

از طریق هدفون است. 

از هر کودک درخواست می شود تا حد ممکن سریع و دقیق، 
تصویر متناظر با محرک شنیداری را با دست برتر لمس کند. در 
این پژوهش، مشابه با مطالعه گابریل برای کاهش اضطرارهای 
شناختی و حرکتی از صفحه لمسی برای انتخاب پاسخ استفاده 
شد ]42[. زمان واکنش و نوع پاسخ به هر آزمایش توسط برنامه 
ثبت می شود. زمان واکنش از شروع بیان کلمه تا زمان لمس 
تصویر متناظر در نظر گرفته می شود. پاسخ صحیح شامل لمس 
بین  فاصله  ارائه شده است.  با محرک شنیداری  تصویر متناظر 
ارائه محرک ها نیز 500 میلی ثانیه است. از هر نمونه آزمایشی 
روی  تصویر   4 مکان  بلوک،  یک  در  دیگر  آزمایشی  نمونه  به 
صفحه تغییر می کند و درنتیجه تکلیف حافظه روندی در 2 حوزه 
بررسی می شود. در حوزه حرکتی، پاسخ های حرکتی که با لمس 
دست انجام می شود، از یک توالی تکراری تبعیت می کنند، اما 
توالی نام تصاویر به صورت نیمه تصادفی است. در حوزه کالمی 
نیز نام تصاویر از یک الگوی تکراری تبعیت می کند، درحالی که 
می گیرد،  صورت  دست  لمس  با  که  حرکتی  پاسخ های  توالی 
نیمه تصادفی است. بنابراین در توالی حرکتی، توالی تکرار شونده 
)2-4-3-1-4-2( است. در توالی کالمی توالی تکرارشونده )گربه، 
انگور، خانه، جوراب، خانه، انگور( است )تصویر شماره 1(. برای 
آشنایی شرکت کنندگان با تکلیف، 10 نمونه آزمایشی تمرینی 

در نظر گرفته شد که قبل از شروع تکلیف اجرا می شود. در این 
مرحله به هر شرکت کننده در مورد تعداد پاسخ های درستی که 

داشته، بازخورد داده می شود. 

به منظور ارزیابی یادگیری روندی در مراحل تحکیم و حفظ، 
2 بلوک الگو، مشابه بلوک الگوی 3 و 4 مرحله یادگیری در نظر 
مرحله  در  واکنش  مدت زمان  می رود  انتظار   .]43[ شد  گرفته 
تحکیم کمتر از بلوک های مشابه در مرحله یادگیری باشد و در 
مرحله حفظ نیز کمتر از مدت زمان واکنش در مرحله تحکیم 
باشد ]43[. مرحله تحکیم 24 ساعت بعد از مرحله یادگیری 
اولیه و مرحله حفظ یک هفته بعد از مرحله یادگیری اولیه ارزیابی 
می شود. هر کودک 3 بار در حوزه کالمی و 3 بار در حوزه حرکتی 
تکلیف را اجرا می کند و بنابراین مجموعاً 6 بار با این تکلیف مواجه 

می شود. 

روایی صوری: به منظور شناسایی مشکالت احتمالی، تعیین 
بهترین طول زمان استراحت و تعداد دفعات استراحت، تکلیف 
تا 9  روی 5 کودک 7  بر  بار  هر  و  مرحله  دو  در  طراحی شده 
شرکت کنندگان  بازخورد  و  عملکرد  با توجه به  شد.  اجرا  ساله 
تصمیم گرفته شد یک زمان استراحت 30 ثانیه ای بعد از بلوک 
سوم در نظر گرفته شود. سپس مشکالت موجود از جمله قطع 
شدن صدای ارائه شده برای برخی محرک ها و ناقص پخش شدن 

محرک شنیداری در برخی محرک ها برطرف شد.

پایایی: برای کسب اطمینان از اینکه پاسخ شرکت کنندگان 
تحت تأثیر زمان دچار تغییرات معنادار نمی شود، ، پایایی تکلیف با 
استفاده از روش آزمون بازآمون بر روی 15 شرکت کننده بررسی 
شد. به همین منظور تکلیف جست وجوی متوالی )در مرحله اول 
یادگیری روندی( در هر 2 حوزه با فاصله زمانی 1 هفته، 2 بار 
توسط شرکت کنندگان اجرا شد. بین اجرای تکلیف در 2 حوزه، 
2 هفته فاصله زمانی وجود داشت. با توجه به اینکه، 2 بلوک الگوی 
موجود در مرحله تحکیم و حفظ، 2 بلوک الگوی 3 و 4 مرحله 
یادگیری اولیه بودند، پایایی مرحله تحکیم و حفظ نیز با استفاده 
از ضریب پایایی آزمون بازآزمون برای این 2 بلوک در همان گروه 
شرکت کنندگان محاسبه شد. ضریب پایایی آزمون بازآزمون با 
استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون بین نمرات 2 

بار اجرا در هر 2 حوزه محاسبه شد.

مرحله دوم

در این مرحله جهت بررسی رابطه بین وضعیت عملکرد در 
زبان  رشد  آزمون  ابتدا  دستوری  مهارت های  و  روندی  حافظه 
از اجرای  بر روی هر شرکت کننده در جلسه ای جداگانه، قبل 
تکلیف انجام شد. سپس همه شرکت کنندگان، در محیطی ثابت 
در مدرسه و بدون صدای مزاحم، تکلیف جست وجوی متوالی را 
اجرا کردند. شرکت کنندگان در شرایط راحت می نشستند. برای 
10A اجرای تکلیف، از یک تبلت سامسونگ گلگسی مدل تب
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برای نمایش محرک ها و ثبت پاسخ استفاده می شد. قبل از اجرای 
تکلیف ، برای اطمینان از آشنایی کودکان با تصاویر، درک و بیان 
شرکت کنندگان از 4 تصویر استفاده شده در تکلیف مورد ارزیابی 
قرار می گرفت. همچنین کودکان، قبل از اجرای تکلیف 10 نمونه 
آزمایشی را اجرا می کردند. سپس تمامی شرکت کنندگان تکلیف 
را در 3 مرحله یادگیری اولیه، تحکیم )24 ساعت بعد از یادگیری 
اولیه( و حفظ )1 هفته بعد از یادگیری اولیه( ابتدا در حوزه کالمی 
و سپس با فاصله زمانی 6 هفته ای در حوزه حرکتی اجرا کردند 
)تصویر شماره 2( ]9[. اجرای تکلیف در مرحله یادگیری اولیه، 
15 دقیقه و در مرحله تحکیم و حفظ، 5 دقیقه طول کشید. 
تمامی روند اجرا، توسط یک آسیب شناس گفتار و زبان، با تجربه 

کار در حوزه کودکان اجرا شد. 

تحلیل داده ها

در مرحله طراحی تکلیف، پایایی آزمون بازآزمون در مراحل 
مختلف با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد. 
در مرحله رابطه سنجی، آماره های توصیفی )میانگین و انحراف 
پاسخ در مراحل  برای 2 متغیر زمان واکنش و صحت  معیار( 
مختلف یادگیری و در هر 2 حوزه  محاسبه شد. یادگیری روندی 
در تکلیف جست وجوی متوالی به صورت کاهش زمان واکنش از 
بلوک 1 تا 4 و افزایش زمان واکنش در بلوک 5 در مقایسه با 
بلوک های مجاور )4 و 6( نشان داده می شود. برای بررسی کاهش 
رخ داده در بلوک 1 تا 4 در 2 حوزه از تحلیل واریانس اندازه گیری 
مکرر 2×4 )بلوک×حوزه( استفاده شد. برای تعیین تغییرات رخ 
در دو حوزه،  بلوک های مجاور  با  مقایسه  در  بلوک 5  در  داده 
تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر 3×2 )بلوک×حوزه( اجرا شد. 
به منظور تعیین اثرات مراحل تحکیم و حفظ در دو حوزه، آزمون 
تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر 3×2 با مراحل یادگیری و حوزه 
به عنوان متغیرهای درون فردی اجرا شد. متغیرهای وابسته این 
تحلیل شامل زمان واکنش در دو بلوک الگوی 3 و 4 در مرحله 
یادگیری، زمان واکنش در دو بلوک الگو در مرحله تحکیم و زمان 
واکنش در 2 بلوک الگو در مرحله حفظ در هر دو حوزه بود. 
برای بررسی همبستگی حافظه روندی با مهارت های دستور زبان 
از روش آماری بوت استرپینگ )با هزار بار تکرار( استفاده شد. 
براساس نتایج آزمون نرمال بودن داده ها، از ضریب همبستگی 
پیرسون و اسپیرمن استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از 

نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام شد.

یافته ها

یافته های پایایی تکلیف

نتایج پایایی از نوع آزمون بازآزمون نشان داد ضریب همبستگی 
برای متغیر زمان واکنش در حوزه کالمیP˂0/001( 0/84( و 
در حوزه حرکتی P˂0/001( 0/8(، همچنین ضریب همبستگی 

در  و   ،)P=/011(  0/81 کالمی  حوزه  در  پاسخ  صحت  متغیر 
حوزه حرکتی P=0/026( 0/77( بود. در مرحله تحکیم و حفظ، 
در حوزه کالمی  واکنش  زمان  متغیر  برای  همبستگی  ضریب 
P=0/002( 0/737( و در حوزه حرکتی 0/743 )P=0/001( بود. 
همچنین ضریب همبستگی متغیر صحت پاسخ در حوزه کالمی 

P=/013( 0/624( و در حوزه حرکتی 0/916 )P˂0/001( بود.

یافته های مرحله رابطه بین حافظه روندی و دستور زبان

عملکرد شرکت کنندگان در تکلیف جست وجوی متوالی

قبل از تحلیل زمان واکنش، ابتدا کوشش های با پاسخ خطا 
حذف شدند و تنها کوشش هایی که پاسخ صحیح داشتند، وارد 
تحلیل زمان واکنش شدند. در مراحل یادگیری اولیه، تحکیم و 
حفظ، میانگین درصد پاسخ های صحیح در هر 2 حوزه نزدیک 
به سقف بود و در تمامی مراحل یادگیری در حوزه کالمی، فقط 
4/17 درصد و در حوزه حرکتی 3/67 درصد از کل کوشش ها 
پاسخ خطا داشتند. سپس شرکت کنندگانی که میانگین زمان 
واکنش آن ها 2 انحراف معیار باالتر و پایین تر از میانگین کل 
شرکت کنندگان بود، به عنوان داده پرت شناسایی و حذف شدند 
]42[. بر این اساس، داده های 3 نفر از شرکت کنندگان )2 پسر و 
1 دختر( از تحلیل خارج شدند. تصویر شماره 3 ، میانگین زمان 
واکنش شرکت کنندگان در هر 2 حوزه کالمی و حرکتی و در 

مراحل مختلف یادگیری را نشان می دهد.

تحلیل زمان واکنش در یادگیری روندی 

برای بررسی معناداری تغییرات رخ داده در زمان واکنش بلوک 
1 تا 4 یادگیری، نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر )آنووا( 
)partial η2 =0/740 ؛  بود  معنادار  بلوک  اصلی  اثر  داد  نشان 
اثر اصلی حوزه معنادار  P< 0/001 ؛ F )3/14(=13/301(. ولی 
نبود )partial η2 =0/185؛ P=0/075؛ F )1/16(=3/628(.نتایج 
آیا  اینکه  بررسی  در  )آنووا(  مکرر  اندازه گیری  واریانس  تحلیل 
شرکت کنندگان تغییرات معناداری در زمان واکنش با تغییر بلوک 
الگو به تصادفی نشان می دهند یا خیر، نشان داد اثر اصلی بلوک 
.)F )2/15(=41/034 ؛P<0/001 ؛partial η2 =0/84( معنادار بود
نتایج آزمون تی زوجی نشان داد افزایش معناداری در میانگین 
بلوک 4 در حوزه کالمی  با  بلوک 5 در مقایسه  زمان واکنش 
حرکتی  حوزه  و  145/47=میانگین(  معیار ،  )86/06=انحراف 
)120/49=انحراف معیار ، 191/17=میانگین( وجود داشت، ولی 
)partial η2 =0/091؛ P=0/224؛  نبود  معنادار  اصلی حوزه  اثر 

.)F )1/16(=1/603

تحلیل زمان واکنش در مراحل مختلف یادگیری و اثرات 
تحکیم و حفظ

بررسی  برای   2×3 مکرر  اندازه گیری  واریانس  تحلیل  نتایج 
تغییرات رخ داده در میانگین زمان واکنش شرکت کنندگان در 
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یادگیری  اثر اصلی مراحل  یادگیری نشان داد  مراحل مختلف 
اثر  و   )F  )2/15(=0/848 P= 0/448؛  )partial η2 =0/102؛ 
 )1/16(=1/993 P=0/177؛  )partial η2 =0/111؛  حوزه  اصلی 
این است که هر چند  یافته نشان دهنده  این  نبود.  F( معنادار 
بعدی  مراحل  در  واکنش  مدت زمان  کاهش  شرکت کنندگان 
یادگیری را نسبت به مرحله اولیه نشان دادند و کودکان عالئمی 
از تحکیم و حفظ را نشان دادند، ولی این کاهش در 2 حوزه ازنظر 

آماری معنادار نبود )تصویر شماره 4(.

ارتباط بین یادگیری روندی و مهارت های دستوری

برای بررسی ارتباط بین حافظه روندی و مهارت های دستوری، 
ابتدا شاخص یادگیری توالی برای مراحل مختلف محاسبه شد. 
از  هر کدام  برای  یادگیری  مرحله  در  توالی  یادگیری  شاخص 
با استفاده از فرمول  شرکت کنندگان و برای هریک از حوزه ها 
»میانگین زمان واکنش بلوک 5-)میانگین زمان واکنش بلوک 4+ 
میانگین زمان واکنش بلوک 6«/2 محاسبه شد. شاخص یادگیری 

در مرحله تحکیم از طریق فرمول »میانگین زمان واکنش در بلوک 
3 و 4 مرحله یادگیری-میانگین زمان واکنش در مرحله تحکیم« 
و شاخص یادگیری در مرحله حفظ از طریق فرمول »میانگین 
زمان واکنش در مرحله تحکیم-میانگین زمان واکنش در مرحله 
حفظ« محاسبه شد. نمره بُعد دستور با ترکیب نمرات استاندارد 
دستوری  تکمیل  و  جمله  تقلید  دستور،  درک  خرده آزمون   3
زبانی  وضعیت  ارزیابی  نتایج  شد.  محاسبه  زبان  رشد  آزمون 
شرکت کنندگان با استفاده از آزمون رشد زبان در جدول شماره 

1 نشان داده شده است.

همبستگی بین شاخص یادگیری در مراحل مختلف با نمرات 
تکمیل  جمله،  تقلید  دستور،  درک  خرده آزمون های  استاندارد 
دستور و بعد دستور به صورت کلی محاسبه شد. )جدول شماره 
بین  معناداری  ارتباط  حرکتی،  حوزه  در  داد  نشان  نتایج   .)2
خرده آزمون های دستور و نمره دستور به صورت کلی با شاخص 
یادگیری در مراحل مختلف یادگیری دیده نشد. در حوزه کالمی، 
ارتباط معناداری بین شاخص یادگیری در مرحله یادگیری اولیه 

جدول 1. نمرات شرکت کنندگان در خرده آزمون های آزمون رشد زبان

میانگین±انحراف معیار )تعداد=20(متغیرها

1/54±14/41واژگان درکی1

1/13±13/17واژگان ربطی2

1/34±11/94واژگان شفاهی2

1/22±12/64درک دستور3

2/85±11/17تقلید جمله4

1/46±10/41تکمیل دستور4
1 . واژگان درکی 2 . واژگان بیانی 3. درک دستور 4. بیان دستور

جدول 2. ارتباط بین خرده آزمون های دستور و نمره دستور به صورت کلی و شاخص های یادگیری در مراحل مختلف تکلیف جست وجوی متوالی

خرده آزمون
مرحله حفظ )تعداد=17(مرحله تحکیم )تعداد=17(مرحله یادگیری اولیه )تعداد=17(

حوزه حرکتیحوزه کالمیحوزه حرکتیحوزه کالمیحوزه حرکتیحوزه کالمی*

دستور#
r=-0/211r=-0/093r=0/491r=-0/156r=-0/11r=0/211

P=0/416P=0/722P=0/045P=0/549P=0/966P=0/416

درک دستور*
r=-0/162r=-0/187r=0/479r=0/059r=-0/016r=-0/111

P=0/513P=0/427P=0/038P=0/854P=0/919P=0/693

تقلید جمله#
r=-0/271r=-0/059r=0/361r=-0/137r=-0/103r=-0/238

P=0/292P=0/822P=0/154P=0/600P=0/694P=0/357

تکمیل دستور#
r=-0/057r=0/048r=0/454r=-0/298r=0/229r=0/286

P=0/827P=0/854P=0/067P=0/245P=0/376P=0/265
*همبستگی اسپیرمن

#همبستگی پیرسون

مریم ملکیان و همکاران. بررسی ارتباط حافظه روندی و دستور زبان در کودکان طبیعی فارسی زبان

http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1


زمستان 1401 . دوره 23 . شماره 4

554

و حفظ با دستور دیده نشد، ولی بین شاخص یادگیری در مرحله 
 – 0/772 ،P˂0/05( تحکیم حوزه کالمی و نمرات درک دستور
 0/797 ،P˂0/05( و دستور به صورت کلی )r=0/479 ،CI =0/069

– r=0/491 ،CI =0/016( ارتباط معنادار وجود داشت.

بحث

هدف اصلی مطالعه حاضر طراحی تکلیفی روا و پایا برای ارزیابی 
حافظه روندی بود. همچنین وضعیت عملکرد کودکان در حوزه ها 
و مراحل مختلف یادگیری حافظه روندی و ارتباط عملکرد این 
کودکان در تکلیف حافظه روندی با مهارت های دستور زبان آن ها 

بررسی شد. 

گرفتن  نظر  در  با   ]9[ دسموتس  مطالعه  با  مشابه  ابتدا 
گرفتن  نظر  در  و  روان زبان شناختی  ویژگی های  از  مجموعه ای 
نظرات 3 متخصص، تصاویر انتخاب شدند. با استفاده از تصاویر 
دارای باالترین توافق نام و میزان آشنایی، تکلیف جست وجوی 

متوالی طراحی شد و سپس روایی صوری بررسی شد. بعد از رفع 
مشکالت، پایایی آزمون بازآزمون تکلیف بررسی شد. نتایج پایایی 
نشان داد مشابه با مطالعه صالحی و همکاران، تکلیف مطالعه حاضر 
در متغیرهای زمان واکنش و صحت پاسخ در هر 2 حوزه کالمی و 
حرکتی و در مراحل مختلف یادگیری پایایی مطلوبی دارد ]18[. 
بنابراین، می توان نتیجه گیری کرد که تکلیف جست وجوی متوالی 
می تواند به عنوان تکلیفی روا و پایا برای ارزیابی مراحل مختلف 
یادگیری روندی در حوزه های کالمی و حرکتی در کودکان 7 تا 
9 ساله فارسی زبان دارای روند رشد طبیعی استفاده شود. نکته 
مهم دیگر در استفاده از این تکلیف، نوع پاسخ شرکت کنندگان 
است که مشابه با مطالعه گابریل )2012( ]42[، با لمس دست 
صورت می گیرد. در اکثر تکالیف رایج، نوع پاسخ شرکت کنندگان 
به صورت فشار دادن کلید متناظر با محرک در صفحه کلید است 
]20، 44-46[. این نحوه پاسخ، اضطرارهای شناختی و حرکتی 
برای مراجع دارد که ممکن است به عنوان متغیر میانجی عمل 

کرده و نتایج ارزیابی حافظه روندی را تحت تأثیر قرار دهد. 

تصویر 1. طرح 6 کوشش تکلیف جست وجوی متوالی. الف(. در حوزه کالمی، کودکان به صورت ضمنی یاد می گیرند به ترتیب تصاویر )گربه، انگور، خانه، جوراب، خانه، 
انگور( را لمس کنند و توالی پاسخ حرکتی به صورت نیمه تصادفی است. در حوزه حرکتی، کودکان به صورت ضمنی یاد می گیرند به ترتیب جایگاه ها )2-4-1-3-4-2( 

را لمس کنند و توالی محرک های شنیداری ارائه شده به صورت نیمه تصادفی است.
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 جستجوی متوالی فرآیند اجرای تکلیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای تکلیف در مرحلۀ 
 یادگیری اولیۀ حوزۀ کالمی

اجرای تکلیف در مرحلۀ 
 تحکیم حوزۀ کالمی

اجرای تکلیف در مرحلۀ 
 حفظ حوزۀ کالمی

اجرای تکلیف در مرحلۀ 
 یادگیری اولیۀ حوزۀ حرکتی

اجرای تکلیف در مرحلۀ 
 تحکیم حوزۀ کالمی

اجرای تکلیف در مرحلۀ 
 حفظ حوزۀ کالمی

 ساعت بعد 24 یک هفته بعد

 ساعت بعد 24

 شش هفته بعد

 یک هفته بعد

تصویر 2. فرایند اجرای تکلیف جست وجوی متوالی
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روی  بر  متوالی  جست وجوی  تکلیف  اجرای  نتایج   
کودکان  داد  نشان  مطالعه  دوم  مرحله  در  شرکت کنندگان 
فارسی زبان، یادگیری روندی را در هر 2 حوزه نشان دادند که 
مشابه با نتایج مطالعات گذشته بود ]9[. یادگیری روندی به صورت 
کاهش معنادار مدت زمان واکنش در بلوک های الگو )1 به 4( و 
افزایش معنادار زمان واکنش در بلوک تصادفی ]5[ در مقایسه 
با بلوک های مجاور )4 و 6( اتفاق افتاد. این یافته نشان دهنده 
این است که تکلیف طراحی شده، یادگیری روندی کودکان را 
به درستی بررسی می کند. همچنین اثر اصلی حوزه معنادار نبود، 
به این معنا که مشابه با مطالعه دسموتس ]9[ این تغییرات در دو 

حوزه با سرعت مشابهی اتفاق افتاد. 

در این مطالعه، کودکان نشانه هایی از تحکیم و حفظ را نشان 
دادند ولی این اثرات معنادار نبود. این نتایج با مطالعه هدنیوس که 

کودکان نشانه هایی از تحکیم را نشان دادند، ولی این اثرات معنادار 
نبود ]19[ و با مطالعه آدی جافا که کودکان دارای روند رشد 
طبیعی کاهش معناداری را در مرحله حفظ در مقایسه با مرحله 
تحکیم نشان ندادند ]32[ همسو است. با این حال یافته هایی مبنی 
نیز گزارش شده است  اثرات معنادار تحکیم و حفظ  بر وجود 
اثرات  نبودن  معنادار  برای  احتمالی  علت های  از  یکی   .]10[
تحکیم و حفظ در این مطالعه، تفاوت دامنه سنی شرکت کنندگان 
است. بازه سنی شرکت کنندگان مطالعه حاضر 7 تا 9 سال بود، 
درحالی که شرکت کنندگان مطالعه دسموتس در بازه سنی 7 تا 
12 سال بودند. با توجه به اینکه حجم ماده خاکستری مغز از سن 
6 تا 10 سالگی، افزایش می یابد و پس از آن، روند کاهشی دارد، 
این کاهش، تا حدودی نتیجه افزایش کلی ماده سفید بافت مغز 
است. گاروی و همکاران فرض کردند افزایش در ماده سفید بافت 
مغز به کاهش زمان هدایت پیام عصبی منجر می شود که می تواند 
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 میانگین زمان واکنش کودکان در حوزه های کالمی و حرکتی و در مراحل مختلف یادگیری

 .ب: بلوک، ا: الگو، ت: تصادفی

 

 

 

ا-1ب ا-2ب ا-3ب ا-4ب ت-5ب ا-6ب 1-7ب 1-8ب ا-9ب ا-10ب
حوزۀ کالمی 1220 1209 1187 1173 1319 1164 1159 1090 1146 1103

حوزۀ حرکتی 1313 1253 1211 1192 1383 1192 1201 1172 1195 1162

1000

1100

1200

1300

1400

حوزۀ کالمی حوزۀ حرکتی

 1220 1209   1187   1173   1319   1164 

  1313   1253   1211   1192   1383   1192 
  1159 

  1201 
  1090 

  1172 
  1146 

  1195 
  1103 

  1162 

تصویر 3. میانگین زمان واکنش کودکان در حوزه های کالمی و حرکتی و در مراحل مختلف یادگیری
ب: بلوک، ا: الگو، ت: تصادفی.
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 مرحلۀ یادگیری اولیه، بلوک های الگوی مرحلۀ تحکیم و حفظ 4و3در بلوک میانگین زمان واکنش 

 

 

 

یادگیری اولیه تحکیم حفظ
حوزۀ کالمی 2361 2249 2250

حوزۀ حرکتی 2403 2373 2357

2200

2300

2400

حوزۀ کالمی حوزۀ حرکتی

  2361 

  2403 
  2249 

  2373 
  2250 

2357 

تصویر 4. میانگین زمان واکنش در بلوک 3 و 4 مرحله یادگیری اولیه و بلوک های الگوی مرحله تحکیم و حفظ
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خود را به صورت کاهش زمان واکنش و افزایش کنترل حرکتی 
آشکار کند ]47، 48[. 

در  حاضر  مطالعه  شرکت کنندگان  اینکه  دلیل  به  احتماالً 
بازه سنی 7 تا 9 سال )با میانگین سنی 8 سال( بودند، هنوز 
نتوانسته اند در زمان بندی حرکتی به بلوغ برسند و بنابراین در 
مرحله تحکیم و حفظ نمی توانند به صورت معناداری بهتر از مرحله 
یادگیری عمل کنند. علت احتمالی دیگر، نوع تکلیف استفاده شده 
در این پژوهش در مقایسه با مطالعه دسموتس است. در مطالعه 
دسموتس در هر بلوک، کوشش های الگو و تصادفی وجود داشت. 
تفاوت زمان واکنش کوشش های الگو و تصادفی برای اندازه گیری 
اثرات تحکیم و حفظ در نظر گرفته شد. در مطالعه حاضر 2 بلوک 
الگو در مرحله حفظ و تحکیم ارائه شد و تفاوت زمان واکنش 
در مرحله تحکیم و حفظ نسبت به زمان واکنش در 2 بلوک 
الگوی آخر )3 و 4( مرحله یادگیری اولیه به عنوان شاخص اثرات 
تحکیم و حفظ در نظر گرفته شد. تفاوت زمان واکنش بلوک الگو 
و تصادفی به علت تغییر ناگهانی توالی، بیشتر از تغییر رخ داده در 
بلوک های الگو است و این امر می تواند علت معنادار نبودن اثرات 
تحکیم و حفظ در مطالعه حاضر باشد. با توجه به اهمیت خواب 
در تثبیت و ارتقای یادگیری در حافظه روندی ]49[ کمیت و 
کیفیت خواب افراد هم می تواند بر معنادار نشدن اثرات تحکیم و 
حفظ مؤثر باشد. در مطالعه حاضر وضعیت خواب شرکت کنندگان 
بررسی نشد. کاهش رخ داده در زمان واکنش در مرحله تحکیم و 
حفظ، نشان دهنده این است که تکلیف به درستی مراحل مختلف 

یادگیری را در کودکان دارای روند رشد طبیعی بررسی می کند.

ارتباطی بین عملکرد در حافظه روندی و دستور زبان در تمامی 
مراحل یادگیری در حوزه حرکتی مشاهده نشد. به نظر می رسد 
نوع درون داد ارائه شده در نبود رابطه معنادار مؤثر باشد. براساس 
یافته های برخی مطالعات رفتاری ]23، 50[، زمانی ارتباط معنادار 
بین عملکرد یادگیری روندی و پردازش زبان دیده می شود که 

توالی ارائه شده کالمی باشد.

بر اساس یافته های مطالعه حاضر، ارتباطی بین حافظه روندی 
و مهارت های دستوری در حوزه کالمی در مرحله یادگیری اولیه و 
حفظ، وجود نداشت. این یافته هم راستا با برخی مطالعات گذشته 
است ]10، 19، 34، 51[. با این حال برخی مطالعات، یافته های 
علت های  از  یکی   .]45 ،34 ،26 ،9[ کردند  گزارش  متناقضی 
احتمالی که می توان برای تناقض موجود ارائه کرد، نوع تکلیف 
دستور زبان استفاده شده در پژوهش حاضر است. در برخی از 
مطالعاتی که رابطه بین دستور زبان و عملکرد حافظه روندی را 
نشان دادند، ساختارهای دستوری خاص که پیچیده تر هستند و 
احتمال تسلط کامل شرکت کنندگان بر آن ها کمتر است استفاده 
شده است. به عنوان مثال، در مطالعه کید )2012( که رابطه بین 
حافظه روندی و مهارت های دستوری گزارش شده  بود، از ساختار 
مجهول کامل استفاده شده است ]25[. نویسندگان این مطالعه 

نتیجه گرفتند حافظه روندی با درک عبارات ربطی مجهول و 
مفعولی مرتبط است، ولی با درک عبارات ربطی معلوم و فاعلی 
مرتبط نیست ]24[. آزمون دستور زبان مورد استفاده در پژوهش 
و  رایج  نحوی  دارای ساختارهای  بیان جمالت  و  حاضر، درک 
به کارگیری اشکال تکواژشناختی رایج را بررسی می کند و ساختار 
نحوی خاصی را به طور ویژه بررسی نمی کند. به نظر می رسد 
ارزیابی  برای  از ساختارهای نحوی اختصاصی و پیچیده تر  اگر 
بررسی  در  متفاوتی  نتایج  است  ممکن  شود،  استفاده  دستور 
که  داشت  توجه  باید  دیگر  از طرف  آید.  به دست  همبستگی 
حجم نمونه شرکت کنندگان مطالعه و همچنین وضعیت خواب 

شرکت کنندگان نیز می تواند بر یافته اخیر مؤثر باشد. 

از دیگر یافته های پژوهش حاضر این بود که در مرحله تحکیم 
در حوزه کالمی، افزایش عملکرد در درک دستور و به طور کلی 
دستور زبان، با افزایش عملکرد در حافظه روندی مرتبط بود. این 
یافته با نتایج مطالعه هدنیوس که ارتباط بین گرامر و یادگیری 
توالی در مرحله تحکیم را با استفاده از تکلیف زمان واکنش متوالی 
متناوب نشان داد همسو است ]19[. این یافته بخش روندی مدل 
اخباری روندی را در مرحله تحکیم و تنها در حوزه کالمی تأیید 

می کند. 

که  می کند  فراهم  را  نظری  چارچوبی  اخباری روندی،  مدل 
دستوری  مهارت های  و  روندی  حافظه  بین  اگر  آن،  مبنای  بر 
ارتباط وجود داشته باشد، می توان از تکنیک های ارتقای حافظه 
روندی برای یادگیری دستور استفاده کرد. این دیدگاه، چشم انداز 
جدیدی را در درمان کودکان با اختالالت دستور زبان در اختیار 
درمانگران   .]52[ می دهد  قرار  زبان  و  گفتار  آسیب شناسان 
را  روندی  حافظه  در  یادگیری  که  تکنیک هایی  از  می توانند 
ارتقا می بخشند، مانند تکرار با فاصله )داشتن فاصله زمانی بین 
ارائه مکرر یک آیتم( ]53[ برای بهبودی یادگیری ساختارهای 
استفاده  به خصوص حفظ آن ساختارها در حافظه  و  دستوری 

کنند ]54[.

نتیجه گیری

تکلیف جست وجوی متوالی، تکلیفی روا و پایا برای ارزیابی 
حافظه روندی در کودکان فارسی زبان است. این تکلیف توانست 
نشان دهد. همچنین  در 2 حوزه  را  روندی کودکان  یادگیری 
کاهش رخ داده در مراحل تحکیم و حفظ را نسبت به مرحله 
یادگیری اولیه نشان داد، هرچند که این کاهش معنادار نبود. 
همچنین نتایج مطالعه حاضر ارتباط بین دستور زبان و یادگیری 

روندی را در حوزه کالمی و در مرحله تحکیم نشان داد.

محدود  سنی  دامنه  حاضر،  مطالعه  محدویت های  از 
شرکت کنندگان و محدودیت سنی نمونه ها و ریزش حجم نمونه 
در مرحله دوم مطالعه بود. از محدودیت های دیگر پژوهش حاضر، 
عدم وجود آزمون رسمی ارزیابی زبان برای کودکان باالی 9 سال 
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در داخل کشور بود که به دنبال آن شرکت کنندگان سنین باالتر 
وارد مطالعه نشدند. بر این اساس پیشنهاد می شود تکالیف زبانی که 
بتوانند مهارت های زبانی را در سنین باالتر ارزیابی کنند، طراحی 
شوند تا بتوان مطالعه حاضر را در دامنه سنی گسترده تر نیز انجام 
داد. همچنین در مطالعه حاضر وضعیت خواب شرکت کنندگان در 
مراحل مختلف بررسی نشد. پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی 
وضعیت خواب شرکت کنندگان به عنوان متغیر مخدوش کننده 
مورد توجه و کنترل قرار گیرد. همچنین نویسندگان پژوهش 
حاضر پیشنهاد می کنند برای بررسی ارتباط بین حافظه روندی و 
دستور زبان از تکالیفی که به طور ویژه ساختارهای نحوی پیچیده تر 
دیرتر  روند رشد  در  زبانی که  )مهارت های  ارزیابی می کنند  را 
کسب می شوند(، در پژوهش های آینده استفاده شود.همچنین 
پیشنهاد می شود در طراحی تکالیف، در هر بلوک از کوشش های 
الگو و تصادفی به طور هم زمان استفاده شود تا یادگیری روندی 

شرکت کنندگان و اثرات تحکیم و حفظ بهتر مشخص شود. 

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این پژوهش مورد تأیید کمیته اخالق دانشگاه علوم توانبخشی 
IR.( اخالق  دارای کد  و  است  گرفته  قرار  اجتماعی  و سالمت 

USWR.REC.1397.164( است. پیش از انجام مطالعه، والدین 
امضا  و  تکمیل  را  آگاهانه  فرم رضایت  تمامی شرکت کنندگان 

کردند. 

حامي مالي

این مقاله برگرفته شده از رساله دکتری نویسنده اول، مریم 
ملکیان، در گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت 

اجتماعی است. 

مشارکت نویسندگان

مفهوم سازی و روش شناسی: مریم ملکیان، طلیعه ظریفیان، 
یلدا کاظمی؛ اعتبار سنجی و تحلیل داده ها: مریم ملکیان؛ تحقیق 
پیش نویس،  نگارش  احمدی؛  اکرم  ملکیان،  مریم  بررسی:  و 
ویراستاری و نهایی سازی نوشته: :مریم ملکیان، طلیعه ظریفیان، 

یلدا کاظمی، اکرم احمدی.
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