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   مقدمه
 يكولوژيك آزمون نوروپـس   يم ساعت   يآزمون ترس 

ـ  مناسب نظ  ي ها يژگي و ياست و دارا   ع، ي سـر  ير اجـرا  ي
مـاران و   ي ب يرش مطلوب از سو   يپذ  آسان، يارزنمره گ 

  الت اسـت  ير وابسته به فرهنگ و زبـان و تحـص         يبا غ يقرت
ـ نكه در ا  ياز همه مهمتر ا   . ]2،1[ ن آزمـون بـه سـنجش       ي

 شود  ي اطالعات پرداخته م   يشتر از محتوا  يند عمل ب  يفرا
ــو ا ــر  ي ــم ت ــدف از مه ــداف ارزين ه ــن اه ــايابي  ي ه

ـ ا. ]3[  شـود  ي محسوب م  يكيكولوژينوروپس ن آزمـون   ي
 بـه  1986 در سـال   ١لمن شو يله  ين بار بوس  ي نخست يبرا

ــص ــوان شاخ ــرايعن ــاي ب ــصان ه ــناختي نق ــوي ش ژه ي ب

                                                 
1 Shulman 

  دهيچك
 يارزع و نمره گي سري است و به علت اجرايكولوژيك آزمون در قلمرو نوروپسيم ساعت در اصل يآزمون ترس:  زمينه و هدف

ـ ف د يك تكل ين آزمون   ينكه ا يبا توجه به ا   . افته است ي يعيآسان، كاربرد وس   ـ  ارز ين بـرا  يبنـابرا ،   اسـت  يي فـضا  -يداري ـ في ك يابي ت ي
ـ  و عملكـرد اجرا ي ساختاري آپراكس يز بررس يت مغز و ن   انه راس يكاركرد قطعه آه    مـورد  يزوفرنياسـك  ژه در افـراد دچـار  ي بـو يي
  .ردي گياستفاده قرار م

  نفر بيمار مرد مبتالبـه اسـكيزوفرني         80جامعه آماري در اين پژوهش شامل       . تحليلي است - اين تحقيق از نوع توصيفي     :روش كار 
 نفر به عنوان حجم نمونـه بـه شـيوه        28ز  بود كه از بين اين تعداد           ي تبر يمارستان راز ي در ب  1385بستري در ماههاي آبان و آذر       

 نفر از افراد بهنجار كه فقط از 28 " شد، ضمنايم ساعت بر روي آنان اجرا و نمره گذاريتصادفي ساده انتخاب شده و آزمون ترس     
ج بـا اسـتفاده از      ينتا.  قرار گرفتند  يابي آزمون مورد ارز   نيله هم يشده بودند بوس  سان  مار هم ي با گروه ب   يلينظر سن و سطح تحص    

  .  انجام گرفتSPSS13يل اطالعات بوسيله نرم افزار ل مستقل تحليل شد و همه مراحل  تجزيه و تحt يآزمون آمار
زان پاسخ يظر من دو گروه از ني دار بي آزمون در مرحله اول و دوم هر دو گروه نشان داد كه تفاوت معن   يسه اجرا ي مقا :يافته ها 

 يزوفرنيماران مبتال به اسـك    يو تعداد خطاها در هر دو مرحله در ب         p)= 01/0( شود   يده م ي درست و خطا در هر دو مرحله د        يها
ـ  افراد بهنجار، م   ي رغم كاهش نمرات خطاها در مرحله دوم اجرا برا         ين است كه عل   يشتر است و نكته جالب توجه ا      يب زان خطـا در    ي

  . دهدي نشان نمي داري  در مرحله دوم كاهش معنيزوفرنيختالل اسكگروه افراد دچار ا
 بر پايه نتايج حاصل از پژوهش فعلي مي توان نتيجه گرفت كه آزمون ترسيم ساعت به منظور تفكيك بيمـاران مبـتال               :نتيجه گيري 

ماران، خطا در ين بيه در عملكرد ا مورد مشاهدين خطايشترياز سوي ديگر  ب   . قابل استفاده است   مشكوك   به اسكيزوفرني از افراد   
 اين بيماران ييره صفحه ساعت است كه استنباط مي شود، متاثر از اختالل در روابط فضا  ي ساعت در درون دا    ي شماره ها  يگذاريجا

ه هم متـاثر از  نظـام معطـوف  بـه بيننـد              فضايي هم  متاثر از نظام معطوف به خود و          -باشد كه اين استعداد درك روابط ديداري      
  . است

 اسكيزوفرني ترسيم ساعت، مون،زآ :كليديكلمات 
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آزمون . ]4[  شد ي معرف ي و كاركرد  ي ساختار يآپراكس
.  حـساس اسـت    يم ساعت به هر نوع نقصان شناخت      يترس

 ي، آپراكـس  ي اخـتالالت شـناخت    يي شناسا ين آزمون برا  يا
 و   انواع دمانس  ييز شناسا ي و ن  يي، عملكرد اجرا  يساختار

به  1986  از سال  يكي نورولوژ يب ها يگر از آس  ي د يبرخ
  . ]5[ كار برده شده است

 حـساس   يلي تحل -ييناير عملكرد ب  يين آزمون به تغ   يا
 و  يي زمان از حافظه مـثال از حافظـه معنـا          ييبازنما. است
 يله  ي به وسـ   ، آشنا يي فضا -يداريل آن به ارتباط د    يتبد

 عملكرد  يرسبر.  شود ي م يابيم ساعت ارز  يآزمون ترس 
، پـردازش همزمـان و      ي ، سـازمان دهـ     يطراح ( يياجرا

 يگر حـوزه هـا  ي از ديز توجه انتخابيو ن) نظارت بر خود 
. ]6[  شــودين آزمــون محــسوب مــيــمــورد ســنجش ا

ـ م سـاعت در اصـل     يآزمون ترسـ   ـ تكلك ي ـ دف ي  -يداري
 راست يانه يب آهين نسبت به آس   ي است و بنابرا   ييفضا

ـ  ا ي بـاال  يگر همبـستگ  يد ياز سو  .]8،7[ حساس است  ن ي
ـ  پ يآزمون با عملكرد قطعـه       ژه بـا كـاركرد     ي بـو  يشاني

 نشان  ]1[و همكاران    1الي رو يله  ي و توجه به وس    يياجرا
 يهمبـستگ  ]9[ و همكاران    2وداي مطالعه   .داده شده است  

 بـا   ين آزمون را در مطالعـه ا      يت در انجام ا   ي موفق يباال
در ) PET(ترون  ي با نـشر پـوز     يدارر بر ياستفاده از تصو  
 چپ كه وابسته به حافظـه       ي خلف يجگاهيعملكرد قطعه گ  

ــ. ســت اســت نــشان داده ايي معنــاي  و 3تسالبتــه فورل
ن ين عملكرد مطلوب در ا    ي ب ي بر همبستگ  ]10[همكاران  

پوكامـپ و لوكـوس     ي و ه  يپوكامپيآزمون و شكنج پاراه   
ـ  ن يزشيكه كاركرد انگ   (  سرولوس ـ تاك) ز دارد ي  يد مـ  ي

 ي دهنـد كـه در قـشر جلـو         يمطالعـات نـشان مـ      .كنند
ــپ  يزوفرني در اســكي فوقــانيجگــاهين گيو چــ يشاني

ــواهد ــاز يش ــصبيآس ــشر - يب ع ــود دارد يحي ت  وج
]12،11[ .  

 ]5[ و همكاران    ٤كاسي بوز يله  ي كه بوس  يدر پژوهش 
 32 مـزمن،    يزوفرني شـخص مبـتال بـه اسـك        32 يبر رو 

 فرد بهنجار انجام شـد،   36مر و   يار دمانس آلزا  مار دچ يب

                                                 
1 Royal  
2 Ueda  
3 Forlst   
4 Bozikas 

 تر فيمار ضع ي دو گروه ب   ،م ساعت يط ترس يدر همه شرا  
نكـه در حالـت     ياز گروه كنترل عمل كردنـد بـه اسـتثنا ا          

مـر از نظـر     يمـاران دچـار آلزا    ي وضـع ب   5"ميش ترسـ  يپ"
 يله يگــر بــه وســيدر پــژوهش د. عملكــرد بــدتر بــود

 يزوفرنيماران مبـتال بـه اسـك      يب ]5[كاس و همكاران    يبوز
ه  نفـر از افـراد بهنجـار بـه عنـوان گـرو             66بـا   )  نفر 53(

ماران يشدت عالئم ب  .  قرار گرفتند  يسه مورد بررس  يمقا
 ي بررسـ PANSS(6 ( ياس سـندرم مثبـت و منفـ     يبا مق 
ـ  يماران دچار اسـك   يج نشان داد ب   ينتا. ديگرد  بـه   يزو فرن

 و پــنج يت روانــي وضــعينــه ي در معاي داريطــور معنــ
 از گـروه    يم آزمون ساعت نمرات كمتـر     يت ترس يوضع

ف تـر  يگر عملكرد ضعياز طرف د  . افت كردند يدركنترل  
ـ م سـاعت بـا نمـرات بـاالتر در مق          يدر آزمون ترس   اس ي

اشــكال در قــرار .  نــشان دادي همبــستگPANSS يفرعــ
 در نـشان دادن     يوانح، نـات  ي صح يدادن شماره ها در جا    

قه شمار در   ي مورد نظر، جابجا قرار دادن دق      يقه ها يدق
قـه  يم عقربـه دق   ي در ترسـ   ي تـوان  قه و نا  ي دق يشماره ها 

مـاران مبـتال   ي بي برجسته  ي ازجمله خطاها  شمار درازتر، 
 ي بررسـ  ياز آزمـون سـاعت بـرا       . بـود  يزوفرنيبه اسك 
 معطوف به بدن و معطـوف       يي فضا يريت جهت گ  يوضع
 ي بـر رو   يدر مطالعـه ا   . حرك استفاده شده است     به م 
ــ ــونري ــورد خ ــ يزيك م ــه وس ــامن راســت ب  يله ي پوت
ـ مـار   يمعلـوم  شـد  كـه ب         ]13[  و همكاران  7كجويم ك ي

ــه ي درجــه ا90چــرخش   ســاعت را در ي عكــس عقرب
ن ي دهـد و همـ     ي حافظه نشان مـ    يم ساعت از رو   يترس

 خـود   ييضا فـ  يي بازنمـا  ي چرخه   انگر نقش پوتامن در   يب
 9گر مركز گرا  ي در مقابل د   )معطوف به بدن  (  8گرامركز

به  ]3[و همكاران    10كوكولجا .است) معطوف به محرك  (
ــ زي عــصبي ســاز و كــار هــايمنظــور بررســ ــاي  يير بن

ده ي محرك د  يه  ي بر پا  يي فضا ي و تداع  ييفضاپردازش  
چپ و راست، از آزمون      ييمه فضا ي در ن  يشده و تجسم  

 ها الزم   يق آزمودن ين تحق ي ا ي ط .ساعت استفاده كردند  

                                                 
5Pre-draw  
6 Positive And Negative Syndrome Scale 
7 Mijovic 
8 egocentric 
9 allocentric 
10 Kukolja 
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  303  و همكارانيوي كين قمريدكتر حس                                                                                            .....    م ي آزمون ترسيبررس 

 

 

  ا تجـسم شـده    يبود پاسخ دهند كه در ساعت موجود و         
 كـه زمـان      ييل شده با استفاده از عقربه هـا       يه تشك يزاو

ا بـزرگ   ي دهد آ  ي م   را نشان  قهيدق12:20مشخص مثل   
داد ج در كل نـشان      ينتا؟   درجه است  90از  ا كوچكتر   يتر  

 محرك  ييان پردازش فضا  ي در جر  يت مغز يكه در فعال  
مـه  ي عدم تقـارن خـاص ن      ي نوع يا تجسم ي و   يداريچه د 

  . دان وجود دارديم
 آزمـون   يني بـال  ي موارد كاربرد و استنباط ها     ]14[ 1شاه
 فقـط زمـان     " بـا عنـوان      ي مقالـه ا   يم ساعت را ط   يترس

ـ م ساعت به مثابـه      يبازگو كننده است، ترس    اخص ك شـ  ي
 ي بـه خـوب    "يكي كاركرد نا مطلـوب نورولـوژ      يمهم برا 

ن مقاله از روش ها و استنباط       ي و در ا   ح كرده است  يتشر
  . او به طور مشخص استفاده شده استيها
م يآزمون ترس ه  يدر كشور ترك   ]15[و همكاران    2انگوزج

ساالن بهنجـار و سـالخوردگان    بزرگـ يسـاعت را بـر رو  
 ييايــپا . كــرده انــديابيــر هنجــار مــي آلزايمــاريدچارب

 يوه  ي بـه شـ    يياي و پا  88/0ن آزمون برابر    ي ا ييبازآزما
د يك فرم تجدي شد و يي شناسا74/0 برابر ينمره گذار

ـ  ا ي بـرا  ينظر شده چهارنقطه ا    ـ ن آزمـون در جمع   ي ت ي
. ]16[و همكــاران  3يروالــ .ســالخورده بــه دســت آمــد

 آزمـون   ين عملكرد بـر رو    يط ب ارتبا و همكاران    ٤اليرو
 را در يكيكولوژيم ســـاعت و كـــاركرد نوروپـــسيترســـ

 كردنـد   ي بررس يزوفرني دچار اسك  يسالخوردگان بستر 
 يز مشخـص  ين آزمون تمـا   يدند كه ا  يجه رس ين نت يو به ا  

ــ ــرد شــناخت يب ــار ين نقــص عملك  در ســالخوردگان دچ
  دهـد  ي و سالخوردگان بهنجار به دست مـ       يزوفرنياسك

م سـاعت را بـه   يآزمـون ترسـ   و همكاران   ٥نلونسو. ]1[
ــوان  ــعن ــك تكلي ــف اجراي ــوژ يي ــه نورول  و ي در مجل
 كـرده و روش نمـره       ي معرف ي عصب يجراح يروانپزشك

ن مقاله در سـطح     يد كه در ا   ن كن يان م ي خود را ب   يگذار
ر ين حـال تفـس    يع در. ]4[اد خواهد شد    يگسترده از آن    

 بـه دسـت داده انـد،        ز از آزمون ساعت   ي فرافكن ن  يها

                                                 
1 Shah 
2 Cangoz  
3 Lowery  
4 Royal 
5 Levenson 

 حاصـل از اخـتالل      ي شـناخت  ينكـه بـه نقـصان هـا       يضمن ا 
م سـاعت   ي آزمـون ترسـ    يله  ي كـه بـه وسـ      يزوفرنياسك

ماران مبـتال بـه     يب. كنند ي شود، اشاره م   ي م يرياندازه گ 
 -ي عملكرد شناخت  ي از حوزه ها   ياري در بس  يزوفرنياسك
 ي حت يي، توجه و عملكرد اجرا    يي شامل حافظه معنا   يعصب

.  فـراوان دارنـد    يص چند وجه  ينقا،   ابتال ين دوره   ياولاز  
 يزوفرني اسكيمارين دوره  بيماران در اول  يص ب يالبته نقا 

  .ق تر استي عمي راهبردي و استفاده يزيدر برنامه ر
 نشان دادن ي براين آزمون خوبين آزمون همچن يا 

 دچار مارانيب.  مانند دمانس است يكي نورولوژ يزوال ها 
آن هـا در    .ف دارند ي آزمون عملكرد ضع   نيدمانس در ا  

ف يعملكرد ضـع   درون ساعت    يمرتب كردن شماره ها   
ف محدود شـده  يك تكلي  انجام نديو اغلب در فرا  دارند  
ـ  تواننـد    ين صورت كه آن ها م     ياند بد   نوشـتن   يا رو ي

ــا و  ــشــماره ه ــذاريا روي ــضا  ي جاگ ــا در ف  شــماره ه
ــ دو تكليروشــوند و از تمركزهمزمــان بــرتمركزم ف ي

با توجه به اينكه در كـشورمان هنـوز   . ]14[ناتوان هستند 
ــرا،   ــوه اج ــصوص نح ــي در خ ــذاري و   گزارش ــره گ نم

ه در مورد بيماران    ژاثربخشي آزمون ترسيم ساعت بوي    
مبتال به اسكيزوفرني بـه چـاپ نرسـيده اسـت، لـذا ايـن               

 اينكه نتايج حاصل از اجـراي    پژوهش طراحي شد تا ضمن    
بيمـار و بهنجـار از ديـدگاه        اين آزمون را برروي گروه      

    تشخيص افتراقـي و همچنـين اعتبـار محتـوايي بررسـي           
 بـراي  معرفي آزمـون     مي كند، به هدف ديگرخود يعني     

  .بپردازدجامعه علمي كشور 
  

  روش كار
جامعـه  . حليلـي اسـت    ت -اين تحقيق از نـوع توصـيفي      
 مبتالبه   مرد   نفر بيمار   80آماري در اين پژوهش شامل      

 در  1385ستري در ماههـاي آبـان و آذر         اسكيزوفرني ب 
 نفر  28ز  بود كه از بين اين تعداد           ي تبر يمارستان راز يب

به عنوان حجم نمونه به شـيوه تـصادفي سـاده انتخـاب             
م ساعت بر روي آنان اجرا و نمره        يشده و آزمون ترس   

 نفر از افراد بهنجـار كـه فقـط از           28 " شد ، ضمنا   يگذار
شـده  همـسان  مـار  يوه ب  با گر  يلينظر سن و سطح تحص    

.  قرار گرفتند  يابين آزمون مورد ارز   يله هم يبودند بوس 
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 مستقل تحليل شـد و      t يج با استفاده از آزمون آمار     ينتا
يل اطالعات بوسيله نرم افـزار      لهمه مراحل  تجزيه و تح     

SPSS13  متغييــر هــاي اصــلي در ايــن  . انجــام گرفــت
ـ    ي اسكيزوفرني   رژوهش شامل بيما  پ ودن و نيز بهنجار ب

از طـرف    .است كه متغيير مستقل محـسوب مـي شـوند         
متغيير وابسته  ديگر عملكرد دو گروه در آزمون ترسيم، 

 ندجنسيت كنترل گرديد  ماران از نظر    يب. رودبشمار مي   
ــز متغييرهــاي واســطه اي يليســن و ســطح تحــص و  ني

ـ از توج پـس   . محسوب مـي شـوند      هـا در    يه آزمـودن  ي
 دو  ي طـ  يرادخصوص اهداف آزمـون، بـه صـورت انفـ         

مرحله اول . م ساعت به اجرا درآمديمرحله آزمون ترس
 آزمـونگر   يي و مرحلـه دوم بـا راهنمـا        ييبدون راهنمـا  

 يوه  ي شـ   شـامل   كـه  يبرگـه ا   : اول يمرحله   .انجام شد 
در مقابـــل ).1جـــدول( اســـت CLOXينمـــره گـــذار

ـ  ا يقرارگرفت و به و    يآزمودن ن دسـتورالعمل گفتـه     ي
 بكش كه   ي من ساعت  يذ برا ن كاغ ي پشت ا  ي بر رو  ": شد

 1:45شماره ها و عقربـه هـا را داشـته باشـد و سـاعت                
 ي بكش كه حت   يقه را نشان دهد ، ساعت را به گونه ا         يدق

ـ  ا" به آن نگاه كنـد بتوانـد آن را بخوانـد   ياگر بچه ا   ن ي
ـ    يدستورالعمل به آزمودن    كـه آن را بـه طـور         ي تـا وقت

ـ    يكامل درك كند و بفهمد گفتـه مـ          از   بعـد  ي شـود ول
 ي صـورت نمـ    ييچ گونه كمك و راهنما    يم ه يشروع ترس 

  . رديگ

ـ  حاال در ا":  گفته شد  يبه آزمودن :  دوم يمرحله   ن ي
 ي كه از اول بـر رو      يره ا يدا(ره  ين دا يسمت صفحه در ا   

 ي م يمن ساعت ) مي ده يست را نشان م   اه شده   يبرگه ته 
قـه را نـشان بدهـد، شـما بـه نحـوه             ي دق 1:45كشم كـه    

ن شـكل   يكن و بعد از من شـما بـه همـ          دن من نگاه    يكش
  .ساعت را بكش

 از قبل آماده شده ابتـدا بـه         يره  ي دا يسپس بر رو  
 كـرده و    ي راجاگـذار  9 و   3،  6،  12 يب شـماره هـا    يترت

 م،يدي خود كشيدر جا1ب ازي را به ترتي بعديشماره ها
ـ       يدر ادامه عقربه      2 و   1ن سـاعت    ي سـاعت شـمار را ب

قـه  ي دق 45 يشـمار را رو   قـه   ي دق يم و عقربه    يقرار داد 
نكه هـر  ي قابل توجه ا  يم، نكته   يم كرد يتنظ) 9 عدد   يعني(

سپس . ميكان نشان داد  يا پ يدو عقربه را به صورت فلش       

 خواســته شــد كــه در كنــار همــان ســاعت ياز آزمــودن
  .قه بكشديدق 1:45 با زمان ي آزمونگر، ساعتيميترس

  

   مربوطهي و نمره گذارCLOXبرگه . 1جدول 
مرحله  ازيامت موارد

 اول
مرحله 
 دوم

   1 .شكل به ساعت شباهت دارد

   1 . ساعت وجود دارديرونيط بيمح

   1 ). متري سانت54/2(نچ ي ا1 >قطر

   1 .ره انديهمه شماره ها درون دا

 ي جاگـذار  9 و   3،  6،  12 ياول زمان ها  
 .شود

1   

تقـارن در هـر     (ح است   ي صح يجاگذار
 "بلـه "ر  اگـ   ).12 – 6دو طرف محـور   

 .ردي انجام نگيبعد

2   

 وجـود دارد آنهـا      ي جاگذار ياگر خطا 
 .ا پاك كرده استيح كرده يرا تصح

1   

   1 . استيا فارسي يسي انگليشماره گذار

ا فقط  ي يسي همه فقط انگل   1 -12اعداد  
 . شده استي نمره گذاريفارس

1   

ــوال ــح1 –12 يت ــتي ص ــم .ح اس از قل
 .د نداردا اضافه شده وجوي يافتادگ

1   

   1  عقربه وجود دارد2فقط 

هر دو عقربه به صـورت فلـش نـشان        
 .داده شده اند

1   

 و  1ن ساعت   ي ساعت شمار ب   يعقربه  
 . است2

1   

ــه  ــر از   ي دقيعقرب ــمار دراز ت ــه ش ق
 . ساعت شمار باشديعقربه 

1   

عقربه ) 1: ر نباشد يك از موارد ز   يچ  يه
 . را نشان دهد5ا ي 4

1   

ـ ) 2  نوشــته شــود   1:45ه صــورت  بـ
 )يتاليجيد(

   

ا دسـت   ير صورت   يبه صورت تصو   )3
 باشد

   

ـ حرف، كلمـه     )4  موجـود   يريا تـصو  ي
 .باشد

   

وجــود ) صــفحه ( يتجــاوز از گــرد )5
 .دارد

   

   15 يجمع بند
  

 كه همه شـماره هـا موجـود باشـند           يدر صورت : 4مورد
گر به  ينه د ا نشا يم اما اگر فقط از عالمت       ي ده ي م 1نمره  

  .مي دهيم 5/0 شماره ها موجود باشد يجا
ك ي و اگر تقارن در 1اگر تقارن دو طرفه باشد  :6مورد 

  .ردي گيتعلق م 5/0طرف باشد 
 شود كـه  ين قسمت وارد مي نمره ا  يدر صورت : 7مورد  

 بعـد از پـاك كـردن و اصـالح           6تقارن موجود در مورد     
  .خطا باشد

 9و3 ، 6، 12زمــان  4 كــه فقــط يدر مــوارد : 8 مــورد
تعلـق   5/0 شـده اسـت      يا فارس ي يسي انگل يشماره گذار 
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 كـه   ي مـوارد  يبـرا  5/0نمـره    : 10مـورد    .گرفته است 
   .ب وجود دارديشاخص شماره ها به ترت

 از عقربه ها به شكل فلش باشد        يكياگر فقط    : 12مورد  
  .ردي گي تعلق نميچ نمره ايه

ـ در زبـان انگل    : 17مورد    بـه   "hands" ي دو كلمـه     يسي
ـ    "face" عقربـه و     يمعن  سـاعت دو    ي صـفحه    ي بـه معن
ـ  را ن  " صـورت  " و   "دست ها "گر  ي د يمعن  يز در بـر مـ     ي
   . ندارديين مورد جاي ايرد كه در زبان فارسيگ

ن يي پا يهر چه نمره باال تر باشد كاركرد بهتر و نمره ها          
  . رسانديتر عملكرد مختل را م

  

  يافته ها
 هـا بـه     ي آزمـودن  يروتكـل هـا   ك از پ  ينكه هر   يپس از ا  

 شـد حاصـل جمـع نمـرات هـر           يوه فوق نمره گذار   يش
 دو گـروه     ي هـا  يج آزمـودن  ينتا. پروتكل به دست آمد   

  .)جدول دو (ه شده استيارا
مـاران مبـتال بـه      ي در دو گـروه ب     ينمرات خام هـر آزمـودن     . 2جدول  

   بهنجاري هاي و آزمودنيزوفرنياسك
  بهنجاري هايودنآزم يزوفرنيماران مبتال به اسكيب

 مرحله دوم مرحله اول مرحله دوم مرحله اول

12 12 9 14 
2 9 13 14 

5/10 13 13 13 
10 12 13 15 
9 13 13 14 

5/11 10 12 12 
5/12 12 11 15 

11 2 15 15 
14 15 15 15 
7 11 13 15 

12 15 5/14 15 
10 10 15 15 
11 15 12 15 

5/10 12 12 15 
11 12 15 15 

5/10 11 14 15 
9 5/11 15 15 

10 12 13 14 
5/8 10 14 15 
5/10 10 15 15 

4 5/10 14 14 
10 5/10 14 5/14 

11 5/10 15 15 
5/10 12 14 15 

8 5/10 14 14 
5/7 5/10 14 14 

4 9 13 14 
8 12 15 15 

ن و انحراف استاندارد نمرات هـر دو گـروه ذكـر            يانگيم
 شود  ين طور كه مالحظه م    هما. )جدول سه  (شده است 

زو يماران مبتال بـه اسـك     يب گروه   ين مرحله اول برا   يانگيم
نتيجـه   .اسـت  55/13 گـروه بهنجـار      يو برا  48/9 يفرن

مقايسه تفاضل نمرات دو گروه در دو مرحله با استفاده          
تفاوت معني دار    مستقل ارائه شده است كه       tاز آزمون   

  ).  پنججدول چهار و ()p=01/0( را نشان مي دهد
ـ يمعلوم اسـت، تغ   چهار  همان طور كه از جدول       ـ ر رو ي ه ي

 ي در خطـا هـا     يزوفرنيماران مبتال بـه اسـك     ي ب يعمل برا 
ـ  14 و   6،  5شماره   افتـه  ين بهبـود    ، پـس از آمـوزش     ي حت
  .است

مـاران مبـتال بـه      يج بـه دسـت آمـده ب       يبا توجـه بـه نتـا      
 يگـذار يسه بـا گـروه كنتـرل در جا        ي در مقا  يزوفرنياسك

سه يــ داشــتند و مقايشتريــه هــا اشــتباه بح شــماريصــح
 با هم درهردو مرحله اول و دوم         دو گروه  ي ها نيانگيم

ـ ابـودن   دار   ي معن ،آزمون ـ ن تفـاوت را ب    ي   كنـد  يان مـ  ي
)05/0p< .(  از % 10مـاران در برابـر حـدود      يب% 78حدود

  . شماره ها را داشتنديگذاري جايگروه كنترل خطا
ـ  دو گـروه در هـر        ين ها يانگيسه م ي مقا  ،ك از مراحـل   ي

ــانــشان دهنــده  مــاران مبــتال بــه يبن نكتــه اســت كــه ي
ـ     يزوفرنياسك م سـاعت و    ي در ترسـ   ي دار ي به طـور معن
  .ف تر از گروه كنترل عمل كردندي كردن آن ضعيكپ
سه  با گروه كنترل     ي  در مقا   يزوفرنيماران مبتال به اسك   يب

 وكنـدتر    قـه شـمار   يم دق ي، در ترسـ   يدار يبه طور معن  
  .ل كردندف تر عميضع

  
  بحث 

افتــراق  پــژوهش فعلـي بررســي ارزش   ازهـدف اصــلي 
 آزمون ترسيم ساعت بين دو گروه افـراد دچـار     دهنده

 يافتـه هـا   ي لـذا . بـود  و افراد بهنجار     يزوفرنياختالل اسك 
د كه دقـت افـراد      ن ده ي نشان م  يحاصل از پژوهش فعل   

ژه در  يم آزمون سـاعت بـو     ي در ترس  يزوفرنيدچار اسك 
به طور   سه با افراد بهنجار   ي در مقا  ن شده يي مؤلفه تع  19

كـاس و   يجه بـا پـژوهش بوز     ين نت يا. استمعني داركمتر   
ماران مبـتال   ي ب ي خطاها ي بر تعداد باال   يمبن ]5[ همكاران
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م ساعت كـامال منطبـق      ي در آزمون ترس   يزوفرنيبه اسك 
  روه از ـن گيا در اـزان خطاهـين مـيود اـعلت وج .است

 ي قـشر جلـو  يب احتمـال ي ممكن است در اثر آس    مارانيب
 باشـد   يزوفرني در اسـك   ي فوقـان  يجگاهين گ ي و چ  يشانيپ

ـ  ن]12[  و مارش]11[  آندرسونيكه در پژوهش ها  ز ي
ـ جه جالب توجه ا   يد شده است، نت   يبر آن ها تاك    ن اسـت   ي

  پس از آموزش و مشاهده نحوه كـار آزمـونگر  يكه حت 
ــرا ( ــه دوم اج ــونيمرحل ــار   ) آزم ــراد دچ ــه دراف  البت

       ي در عملكــرد رو ي داريتفــاوت معنــ  ، اســكيزوفرني
 نارسا در   ين موضوع وجود كاركرد ها    ي دهد و هم   يمن

.  كنـد  يت م ي را تقو  يزوفرنيقشر مغز افراد مبتال به اسك     
مـاران  ي عملكرد ب  يررسز در ب  ين ]4[ و همكاران    لونسون

  نحراف استاندارد نمرات دو گروه در دو مرحله اول و دومن و ايانگيم. 3جدول 

  مراحل مرحله دوم مرحله اول
 نيانگيم جمع كل انحراف استاندارد نيانگيم جمع كل انحراف استاندارد گروه

 17/11 313 41/2 48/9 5/265 67/2 ماريب

 51/14 5/406 73/0 55/13 5/379 43/1 بهنجار
  

   مستقل براي مقايسه دو گروهt نتيجه آزمون آماري. 4جدول 

  ي داريمعن يدرجه آزاد t ي داريمعن 
 

  تفاوت
 ن هايانگيم

  تفاوت
  استاندارديخطا

مقايسه تفاضل نمرات مرحله اول و      
 دوم دو گروه

022/0 220/3  
 

54  
 

002/0  
 

5893/1 4935/0  
 

 

 )تعداد خطا ها در هر مورد(  هر دو گروه ي هاي آزمودنيتعداد خطاها. 5جدول 

 موارد بهنجار ماريب
 مرحله دوم مرحله اول مرحله دوم مرحله اول

 0 0 4 4 .شكل به ساعت شباهت دارد
 0 0 0 0 . ساعت وجود دارديرونيط بيمح

 0 5 0 1 ). متري سانت2,54(نچ ي ا1 >قطر
 2 4 6 14 .ره انديهمه شماره ها درون دا

 1 6 14 12 . شودي جاگذار9 و 3، 6، 12 ياول زمان ها
 "بله"اگر   ).12 – 6تقارن در هر دو طرف محور(ح است ي صحيجاگذار

 .ردي انجام نگيبعد
22 22 3 0 

 0 0 0 0 .ا پاك كرده استيح كرده ي وجود دارد آن ها را تصحي جاگذارياگر خطا
 0 3 4 8  استيا فارسي يسي انگليشماره گذار

 1 4 6 16 . شده استي گذار نمرهيا فقط فارسي يسي همه فقط انگل1 -12اعداد 
 0 4 4 14 .ا اضافه شده وجود نداردي ياز قلم افتادگ.ح استي صح1 –12 يتوال

 1 3 4 4  عقربه وجود دارد2فقط 
 2 2 4 6 .هر دو عقربه به صورت فلش نشان داده شده اند

 3 6 14 18 . است2 و 1ن ساعت ي ساعت شمار بيعقربه 
 2 1 19 20 . ساعت شمار باشدياز عقربه قه شمار دراز تر ي دقيعقربه 

 0 0 2 6 . را نشان دهد5ا ي 4عقربه ) 1: ر نباشديك از موارد زيچ يه
 0 0 0 0 )يتاليجيد(  نوشته شود 1:45به صورت ) 2

 0 0 0 0 ا دست باشدير صورت يبه صورت تصو
 0 0 0 0 . موجود باشديريا تصويحرف، كلمه 
 2 1 1 2 .د داردوجو) صفحه ( يتجاوز از گرد

 0 0 2 8 .ستيقه ني دق1:45م ساعت زمان يتنظ
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  307  و همكارانيوي كين قمريدكتر حس                                                                                            .....    م ي آزمون ترسيبررس 

 

 

ـ ي البته از جنبه هـا     يزوفرنيمبتال به اسك    آن، بـه  ي فرافكن
 يله  يماران كه بوسـ   ين ب ي در ا  ي شناخت يوجود نقصان ها  

از .  كننـد  ي است، اشاره مـ    يرين آزمون قابل اندازه گ    يا
 مورد مـشاهده در عملكـرد   ين خطايشتريگر بيطرف د 

اعت در   سـ  ي شـماره هـا    يگذاري خطا در جا   ،مارانين ب يا
م ساعت مـستلزم  يترس. ره صفحه ساعت است يدرون دا 

ـ ت قرارگ يك فهم درسـت از وضـع      ي  شـماره هـا در      يري
ك كنش مربـوط بـه فهـم        ين  يو هم داشته  درون صفحه   

گاه هر  ياز جا ح  يصح است و مستلزم درك      ييروابط فضا 
 هـر شـماره نـسبت بـه         يري صفحه و قرارگ   يشماره رو 

هـر چنـد    .  باشـد  يمه  ننديز نسبت به خود ب    يگر و ن  يكدي
 توانـد   ي ساعت مـ   يم عقربه ها  يوجود چرخش در ترس   

 نادرسـت معطـوف بـه       يي فضا يريك جهت گ  يبه عنوان   
 و همكـاران   جـوك يبدن محسوب شـود و در مطالعـه م        

با استفاده  ) يك عقده قاعده ا   ي(ب پوتامن   يدر آس  ]13[
 يم ساعت به آن اشاره شـده اسـت، مـ          ياز آزمون ترس  

د كــرد كــه هــر نــوع اخــتالل در يــتــوان بــه وضــوح تاك
 ي صفحه سـاعت مـ     ي درست شماره ها بر رو     يگذاريجا

ند معطوف بـه    يب در هر دو طرف فرا     يانگر آس يتواند ب 
 يزوفرنيمار مبتال به اسكيخود و معطوف به محرك در ب    

  .باشد
ـ ي گر با توجه به عنوان مقاله شـاه       ياز طرف د   فقـط  " يعن

 سـاعت بـه     ميزمان است كه بازگو كننده اسـت و ترسـ         
ــه  ــمثاب ــرا ي ــم ب ــوب  يك شــاخص مه ــا مطل ــاركرد ن  ك

 كـه مفهـوم زمـان و        ي استفاده از آزمـون    ،"يكينورولوژ
. ]14[ ت اسـت  ي سنجد در خور اهم    يگذشت زمان را م   

 يب شناسـ  يآسـ يافته هاي حاصل درمطالعـات       بر اساس 
 در درك گـذر     يزوفرني افراد مبتال به اختالل اسـك      ،يروان

.  مواجـه هـستند    يده ا يالت عد زمان و فهم زمان با مشك     
ـ زمان از نظـر ا     ـ مـاران در    ين ب ي ك ثبـات و سـكون بـه        ي

ن اسـتفاده از آزمـون      ي حركـت اسـت، بنـابرا      يصورت ب 
 يابيز ارز يماران و ن  ين ب يزه به ا  يث دادن انگ  يساعت از ح  

  .ت استي آنان از زمان حائز اهميدرك و فهم و آگاه
ـ نكـه تما  ين حـال بـدون ا     يدر ع   يرهايل بـه ارائـه تفـس      ي

م سـاعت   ي آزمون ترسـ   ي از عملكرد بر رو    يكينورولوژ
 ي م يق فعل يج به دست آمده از تحق     يم، از نتا  يداشته باش 

ـ ن آزمون به منظـور تفك     يم كه از ا   يم استنباط كن  يتوان ك ي
ــراد بهنجــار از  ــكاف ــ يزوفرنياس ــايو شــدت آس  يب ه

 بـا   يريجه گ ين نت يا. مي استفاده كن  ي و شناخت  يكينورولوژ
م سـاعت و    ي در مـورد آزمـون ترسـ       ]1[ اليدگاه رو يد

ـ ز بـا د   ي و ن  ييف اجرا يك تكل يكاربرد آن به عنوان      دگاه ي
  .            دهدي نشان مييهمسو ]4[ لونسون

  

  نتيجه گيري
حاصل از پژوهش فعلي مي توان نتيجه        يافته ها ي بر پايه 

 بـه منظـور تفكيـك       گرفت كـه آزمـون ترسـيم سـاعت        
ي از افــراد بهنجــار قابــل بيمــاران مبــتال بــه اســكيزوفرن

عملكــرد بيمــاران علــي رغــم همچنــين  .اســتفاده اســت
آموزش صريح ترسيم بهبود نمي يابد كه ممكـن اسـت           
 متاثر از آسيب هاي نوروپـسيكولوژيكي مثـل اخـتالل در          

  . اين بيماران باشدييروابط فضا درك
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