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 آزمونی عصب – روانشناختی است که از سالها پیش به عنوان بخشی، آزمون ترسیم ساعت:هدف
.از ارزشیابی و غربالگری برای بزرگساالن دارای آسیبهای شناختی مورد استفاده قرار گرفته است
هدف پژوهش حاضر بررسي تحولي ترسيم ساعت و مفهومسازي زمان در كودكان استان همدان
 و انحراف9/5  دختر) با میانگین سنی641  پسر و620(  دانشآموز261  یک هزار و: روش.است
 پس از اجراي فرم معلم فهرست رفتاری. سال به صورت تصادفی انتخاب شدند1/83 استاندارد
 بر اساس مالکهای چاپ،) و انجام مصاحبۀ نيمهساختارمند2001 ،کودکان (آخنباخ و رسکورال
 گروه،)2005 ،چهارم راهنمای تشخیصی و آماری انجمن روانپزشکی آمریکا (سادوک و سادوک
 مفهومسازي زمان و ترسيم ساعت به طور جداگانه و با.نمونه آزمون ترسیم ساعت را تکمیل کردند
) ارزيابي و دادههای پژوهش با2000(  كيبي و ادموندز، ريكي،استفاده از سامانۀ نمرهگذاري كوهن
 نتايج نشانگر پيشرفت تدريجي ترسيم: یافتهها. بررسی شدt تحلیل واریانس چندمتغیری و آزمون
 هشت، هفت، همچنين مشخص شد كه در شش.ساعت و مفهوم زمان از هشت سالگي به بعد بود
سالگی خطاهاي كيفي نظير وارونهسازي و فاصلهگذاری نامناسب شمارهها و پاککردنها متداول
 عملکرد دختران در ترسیم شکل ساعت و جایگزینی. اما به تدریج با افزایش سن كاهش مييابد،است
 عملکرد آزمودنیها در ترسیم شکل.عقربهها برای نشاندادن زمان به طور معناداری بهتر از پسران بود
)1390(  ذبيحي، دالور،)؛ گنجی2000(ساعت و جایگزینی عقربهها در مطالعات کوهن و همکاران
و مطالعۀ حاضر تفاوت معنادار داشت؛ بدین معنا که عملکرد آزمودنیهای ایرانی در هر دو مطالعه
 پيشرفت، براساس الگوي يافتهها: نتیجهگیری.در ترسیم شکل ساعت و مفهومسازي زمان بهتر بود
خطي مشاهده شده در استفاده از ربع دايره نشانگر آن است كه بيتوجهي كودكان ماهيتي تحولي
. تحول ترسيم ساعت ارتباط زيادي با رسش قطعۀ پيشاني دارد، به طور كلي.دارد و نه آسيب شناختي

 کارکردهای اجرایی، مفهومسازی زمان، پيشرفت تحولي، ترسيم ساعت:كليدواژهها

A Study of Developmental Progression of Clock Face Drawing
and Conceptualization of Time in Children
Objective: The clock drawing test (CDT) is a neuropsychological test that has been used as a part
of evaluation & screening of adults with cognitive impairments. The aim of this research was to study
developmental progression of clock face drawing and conceptualization of time in normal children
of Hamedan Province. Method: Participants included 1261 students (620 boys, 641 girls) ages M=
9.5, SD= 1.8 randomly selected after they completed the teacher’s form of CBCL (Achenbach &
Rescorla, 2001) and the semi-structured interview in accordance with DSM-IV-TR (Sadoc & Sadoc,
2005). Then, CDT was administered. Conceptualization of time and construction of the clock face
were assessed separately using Cohen et al. (2000) scoring system standardized on school-age
children. Results: The results indicated an upward progression with regard to the concept of time
through age 8. The results further demonstrated that qualitative errors, like number reversals, spacing errors and erasing, were more frequent in 7 and 8, but they decreased slowly by the increase
of age. The performance of girls in clock drawing and conceptualization of time was better than of
boys›. The performance of subjects in Cohen et al. (2000) clock construction and placement of hands
had a significant difference with the performances› of the subjects of Ganji et al. (1390) and of the
present study. In fact, the performance of Iranian subjects in both studies of clock construction and
conceptualization of time was better. Conclusion: Given the pattern of the findings, it is likely that the
neglect was secondary to poor planning and not to visual spatial deficit. In general, development of
clock face drawing must closely parallel that of frontal lobe maturation.
Key words: Clock drawing, developmental progression, conceptualization of time, executive function.
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گنجی و همکاران

مقدمه
بسياري از عصبروانشناسان 1از آزمون ترسيم ساعت،2
به عنوان بخشي از مجموع ه آزمونهاي عصب روانشناختی،
برای جمعيت بزرگسال استفاده ميکنند .بررسيها نشان
دادهاند كه آزمون ترسيم ساعت با مهارتهای ادراك ديداري-
فضايي ،3حركتي – نوشتاري ،4استدالل كالمي 5و کارکردهای
اجرايي 6در جمعيتهاي بزرگسال بيمار رابطه دارد .اين آزمون
از سالها پيش به عنوان بخشي از ارزشيابي شناختي مورد
استفاده قرار گرفته و به وسیلۀ گودگالس 7و كاپالن)1983( 8
در مجموعۀ بوستون آفازیا 9گنجانده شده است (پینتو 10و
پیترز.)2009 ،11
نياز به دامنۀ گستردهاي از مهارتهاي ذهني و ادراكي
براي اجرای آزمون ترسيم ساعت ،آن را به ابزار ارزشمندي
براي غربالگري شناختي تبديل کرده است .از اين گذشته،
مهارتهاي شناختي الزم براي اجرای آزمون ترسيم
ساعت را ميتوان مشاهده يا استنباط كرد (مندز ،12آال 13و
اندروود1992 ،14؛ رويال ،15كوردز ،16پوالك .)1998 ،17اين
مهارتهاي شناختي عبارتاند از :درك مطلب (شنيداري)،
برنامهريزي ،حافظۀ بينايي و بازسازي تصاوير ذهني گرافيكي،
تواناييهاي ديداري -فضايي ،برنامهريزي حركتي و آفرينش،
دانش عددي ،تفكر انتزاعي ،بازداري گرايش به جلب شدن
به ويژگيهاي ادراكي محرك ،تمركز فكر و تحمل ناكامي
(شولمان 18و فاينستين .)2003 ،19پژوهشها نشان دادهاند
كه آزمون ترسيم ساعت در مقایسه با ساير تكاليف ديداري-
شناختي و غربالگري شناختي ،مزاياي عملي بسياري دارد.
مختصر و ارزان بودن ،داشتن قابلیت اجرای آسان ،قابل حمل
و نقل بودن و غیرکالمی بودن ،تهدیدآمیز نبودن ،نابسته
بودن به فرهنگ ،زبان و تحصیالت از مزایای این آزمون است
(ساوت ،20گريو ،21بيانچيني 22و آدامز 2001 ،23؛ کیم ،24لی،25
چویی ،26شون.)2009،27
ت و
يك آزمون غربالگري شناختي ايدهآل بايد كيفي 
ويژگيهایی داشته باشد که برای نمونه به چند مورد آن
42
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اشاره میشود -1 :در مدت كمتر از دو دقيقه اجرا شود تا

مورد پذيرش متخصصان پر مشغله قرار گیرد - 2 .بيمار به
آساني آن را بپذيرد و تحمل کند -3 .به سادگي نمرهگذاري
شود -4 .از نظر فرهنگ ،زبان و تحصيالت تقریباً مستقل
باشد -5 .پايايي ارزيابها و بازآزمايي خوب باشد 6 .سطح
حساسيت و اختصاصي بودن آن زیاد باشد -7 .روايي همزمان

(يعني داشتن همبستگي با ابزارهاي اندازهگيري شدت و ساير

نمرههاي رتبهبندي زوال عقل) و  -8روايي پيشبيني داشته

باشد .براساس پژوهشهای مختلف ،آزمون ترسیم ساعت
بسیاری از این ویژگیها را داراست (شولمان.)2000 ،

تكليف ترسيم ساعت با استفاده از خطوط ،نيازمند استفاده

ازتواناييهاي شناختي چندگانۀ نواحي گستردۀ مغزي است.
اين امر براي يك ابزار غربالگري شناختي ايدهآل است ،اگرچه
در مورد ساير تكاليف كپي كردن غربالگري و ديداري –

فضايي مصداق ندارد .از اينرو ،برای غربالگري شناختي ،اين

تكليف پراكنده ايدهآل است .بورسون 28و همكاران ()1999
تعدادي از تواناييهاي شناختي را ،که با آزمون ترسيم ساعت

فراخوانده ميشوند ،فهرست كردهاند :حافظۀ بلندمدت و

بازيابي اطالعات ،درك مطلب شنيداري ،بازنمايي ديداري-
فضايي ،ادراك ديداري و مهارتهاي ديداري – حركتي ،توجه

كلي و نيمكرهاي ،پردازش همزمان و (شايد از همه مهمتر)
15- Royall

1- neuropsychologist

16- Cordes

)2- clock drawing test (CDT

17- Polk

3- visual – spatial perception

18- Shulman

4- graphomotor

19- Feinstein

5- verbal reasoning

20- South

6- executive function

21- Greve

7- Goodglass

22- Bianchini

8- Kaplan

23- Adams

9- Boston Aphasia

24- Kim

10- Pinto

25- Lee

11- Peters

26- Choi

12- Mendez

27- Sohn

13- Ala

28- Borson

14-Underwood

پيشرفت تحولي ترسيم ساعت و مفهومسازی زمان در كودكان

كاركردهاي اجرايي يا هماهنگساز (رويال.)2000 ،

است كه در ادبيات پژوهشي بزرگساالن به چاپ رسيده و

تركيب تواناييهاي ديداري -فضايي و کارکردهای اجرايي،

انواع خطاهاي مشترك در جمعيتهاي بزرگسال متفاوت

چالشانگيز ميكند (رويال و همكاران .)1998 ،براي ترسيم

بالقوۀ کودکان و بزرگساالن در زمینۀ تحول آگاهي در مورد

ترسيم ساعت را بسيار سودمند ،اما نمرهگذاري و تفسير آن را

را نيز لحاظ کرده است .با اين همه ،با توجه به تفاوتهاي

ساعت ،هر سامانۀ نمرهگذاري 1روششناسي و راهنماي نسبتاً

زمان(در مقايسه با تحول توانايي ساختاري و برنامهريزي/

استفاده براي جمعيت بزرگسال نشان میدهد كه سامانههای

در مقياسهاي جداگانه ،ارزيابي شد؛ هر چند اين كار در

 )1983يا مقياس چهار درجهای (ایشی يايي ،2سوگي شيتا،3

كوهن ،هايند.)2002 ،27كوهن و همکاران ( )2000با استفاده

متفاوتي را به کار میگیرد .بررسي مالكهاي نمرهگذاري مورد

نمرهگذاري در دامنهاي سه درجهای (گودگالس و كاپالن،

مهارتهاي سازماندهي) ،وضعيت عقربهها و ترسيم ساعت،
سامانههاي نمرهگذاري بزرگساالن متداول نبوده است (كيبي،

ايچي كاوا ،4گونو ،5واتابيكي )36 ،6تا  10درجهای (رولئو،7

از اين سامانۀ نمرهگذاري در كودكان عادي ،با توجه به توانايي

ساندرلند 12و همكاران1989 ،؛ واتسون ،13افكن 14و برگ،15

پيشرفت گام به گام رشد مهارت از شش تا هشت سالگي

سالمون ،8و باترز1996 ،9؛ اسپرين 10و استراوس1991 ،11؛

1993؛ ولف -كالين ،16براد ،17لوي ،18سيلورستون 19و فولي،20

نشان دادن زمان و ترسيم ساعت (از  6تا  10سالگي) ،شاهد
بودند .در ترسيم ساعت ،به استثناي يك گام اضافي ،پيشرفت

 16 ،)1987درجهای (كوزورا 21وكالوم )1994 ،22و به تازگي

مشابهي مشاهده شد؛ عملكرد كودكان  10ساله بهتر از عملكرد

قرار دارند .مالكهاي اين سامانههاي نمرهگذاري عبارتاند

كه بسياري از كودكان هشت ساله و بیشتر ميتوانند زمان

جاماندگي (تكرار شمارهها ،در جاماندگي عقربه ،درجاماندگي

ترسيم ساعت همچنان به بهبود تدريجي خود تا  12سالگي،

 18درجهای (بابينز ،23اسالتر ،24وايتهد 25و چرتكف)2008 ،26

از :حذف (از قلم انداختن شمارهها ،ترسيم نكردن عقربه) ،در
توالي شمارهها) ،چرخش (چرخش صفحۀ ساعت ،چرخش
شمارهها ،چرخش خالف جهت شمارهها ،چرخش عقربهها)،
جايگزيني نادرست (جايگزيني نادرست شمارهها ،تواليها،

جايگزيني نادرست عقربهها) ،تحريفها (افقي /عمودي ،دور

باطل) ،جانشينيها (حروف /کلمه ،خطخطي كردن ،کلمهها،
شمارههاي اضافي ،طول عقربههاي مساوي) ،افزودنها

(کلمههاي نامرتبط ،خطخطيهاي نامرتبط ،اشكال نامرتبط)
(كوهن و همكاران.)2000 ،

در ادبيات پژوهشي به اين نكته ،كه ترسيم ساعت تا چند

حد نشانگر عملكرد شناختي کودكان است ،كمتر توجه شده
است .كوهن ،ريكي ،كيبي و ادموندز در سال  1993نخستين
سامانۀ نمرهگذاري هنجارشده براي كودكان شش تا  13ساله

را ارائه كردند (كوهن و همکاران .)2000 ،مبنای سامانۀ

نمرهگذاري كوهن و همکاران ( ،)2000آن گروه سامانههايي

كودكان هشت ساله بود .ارزيابي كيفي عملكرد مشخص کرد
مورد نظر را به درستي نشان دهند ،در حالي كه عملكرد

يعني باالترين سن مورد بررسي در آن پژوهش ،ادامه ميدهد.
خطاهاي گوناگون مشخص کرد كه بسياري از كودكان

درهفت سالگي ديگر وارونهسازي شمارهها را نشان نميدهند
15- Birge

1- scoring system

16- Wolf-Klein

2- Ishiai

17- Brod

3- Sugishita

18- Levy

4- Ichikawa

19- Silverstone

5- Gono

20- Foley

6- Watabiki

21- Kozora

7- Rouleau

22- Cullum

8- Salmon

23- Babins

9- Butters

24- Slater

10- Spreen

25- Whitehead

11- Strauss

26- Chertkow

12- Sunderland

27- Hynd

13- Watson
14- Arfken
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گنجی و همکاران

و در هشت سالگي نسبت به ربع دايرۀ ساعت بيتوجه نيستند.

تحولی ترسیم ساعت در کودکان  7تا  12سالۀ تهرانی پرداخته

الگوي كلي براي كودكان شش تا هفت سالهاي كه در استفاده

و مفهومسازی زمان و ترسیم ساعت را با استفاده از سامانۀ

چپ(به عنوان نقطۀ مخالف بيتوجهي به نيم دايره) و ربع

آنها نشان داد که با افزایش سن کودکان ،عملکرد ترسیم ساعت

بود و به طور چشمگیری هيچ كدام از كودكان به ربع بااليي

با تحلیل کیفی دادهها دریافتند که  25درصد از کودکان به

از ربعهاي دايره ناتوان بودند ،بيتوجهي به ربع بااليي سمت
پاييني سمت چپ یا بیتوجهی به ربع پاييني سمت راست
سمت راست بيتوجه نبودند(كوهن و همکاران  .)2000كوهن

وهمکاران ( )2000بر اين باورند كه پيشرفت خطي مشاهده

شده در استفاده از ربع دايره نشانگر آن است كه بيتوجهي در

كودكان ماهيتي تحولي دارد( و نه آسيب شناختي )که اين امر
با يافتههاي كرك ،1مككارتي 2و كاپالن (1996؛ نقل از كوهن

و همکاران )2000 ،همخواني دارد.

پيشرفت تحولي توانايي ترسيم ساعت با پژوهشهايي كه

نشانگر فرايند چندمرحلهاي رشد قطعۀ پيشاني هستند و با
مراحلي كه بين سنین  6تا  8 ،8تا  10،10تا  12و  12سالگي

تا اواخر نوجواني رخ ميدهند متناسب هستند (بكر ،3آيزاك 4و

هايند1987 ،؛ پاسلر ،5آيزاك و هايند1985 ،؛ ولش ،6پنينگتون

7

و گرويزر .)1991 ،8براي مثال ،كودكان در شش سالگي تمايل

دارند كه از ساعت يك مفهومسازي بنيادي داشته باشند و اغلب

نمرهگذاری کوهن و همکاران ( )2000ارزیابی کردند .یافتههای
و جایگزینی عقربهها برای نشان دادن زمان بهبود مییابد .آنها

پاک کردن و تالش دوباره برای ترسیم شکل ساعت یا عقربهها
اقدام کرده ،هیچ کدام از کودکان بیشتر از هشت سال هنگام
ترسیم ساعت از ربع دایره غفلت نکرده ،خطاهای شمارهگذاری

و فاصلهگذاری با افزایش سن کاهش یافته و  86درصد از

آزمودنیها ساعتهای خود را به شکل دایره ترسیم کرده بودند.

ي ترسيم ساعت
هدف پژوهش حاضر ،بررسي پيشرفت تحول 

و مفهومسازي زمان در كودكان عادي  6تا  12سالۀ استان
همدان ،براساس روش نمرهگذاري كوهن و همکاران (،)2000

بوده است .در این راستا فرضیههای زیر بررسی شد:

 -1الگوی ترسیم ساعت در کودکان ماهیتی تحولی دارد و
در سنین گوناگون متفاوت است.

 -2عملک��رد کودکان در جایگزین��ی عقربهها ،برای تعیین
ساعت ،نیمساعت و دقیقه ،در سنین مختلف تفاوت دارد.

آنها در هشت سالگي قادرند شكلگيري خوب اعداد و شمارهها،

 -3عملک��رد کودکان دختر و پس��ر در ترس��یم س��اعت و

كمي ،مهارتهاي ترسيم ساعت دوباره در  10سالگي به طور
ّ

 -4بین س��ن و جنسیت کودکان در ترسیم شکل ساعت و

استفاده از ربع دايره و وضعيت عقربهها را نشاندهند .از نظر

چشمگيري بهبود مييابد .با وجود اين ،رشد اين مهارتها(از

جمله توانايي قرار دادن شمارهها با فاصلههاي برابر در ترسيم
ساعت) از نظر كيفي تا  12سالگي و احتماالً پس از آن ادامه
دارد(كوهن و همکاران .)2000،به نظر كوهن و همکاران

( )2000این مقياس ميتواند به رشد قطعۀ پيشاني حساس

باشد و باعث تأكيد بر قراردادن مناسب شمارهها و وضعيت
عقربهها شود .ارزيابيها به طور مشخص بيانگر حساسيت

ترسیم ساعت به يكپارچگي قطعۀ پيشاني در بزرگساالن است
(فريدمن 9و همكاران.)1994 ،

گنجی و همكاران ( )1390در پژوهشی به بررسی پیشرفت
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جایگزینی عقربهها متفاوت است.

جایگزینی عقربهها تعامل وجود دارد.

روش
روش این پژوهش پیمایشی -مقطعی است و جامعۀ آماري
آن را كودكان  6تا  12س��الۀ مدارس ابتدايي و راهنمايي استان
6- Welsh

1- Kirk

7- Pennington

2- McCarthy

8- Groisser

3- Becker

9-Freedman

4- Isaac
5- Passler

پيشرفت تحولي ترسيم ساعت و مفهومسازی زمان در كودكان

همدان تشکیل میدادند .از این جامعه ،در مرحلۀ اول شهرهای

برای اختاللهای هیجانی  -روانی کودکان و نوجوانان اس��ت.

تصادفی س��اده انتخاب و س��پس با روش نمونهگیری خوشهای

پرسش��نامهها که برای ارزیابی شایستگیها ،کارکرد انطباقی

هم��دان ،مالیر ،کبودرآهنگ ،تویس��رکان و نهاون��د به صورت

چندمرحلهای حدود دو هزار دانشآموز دختر و پس��ر برگزیده
شدند .معلمان ،فهرست رفتاری کودکان( 1آخنباخ و رسکورال،

1384؛ ترجمۀ مينايي) را تکمیل و سپس براساس مالکهای
چاپ چهارم راهنمای تشخیصی انجمن روان پزشکی آمریکا

2

نظام س��نجش مبتنی بر تجربۀ آخنباخ مجموعهای اس��ت از

و مش��کالت هیجانی /رفتاری به کار میرود و عبارت است از:
فهرس��ت رفتاری کودک ،پرسشنامۀ خودسنجی و فرم گزارش
معل��م .هر کدام از این فرمها در مدت  20تا  25دقیقه تکمیل
میش��ود .در این پژوهش فقط پرس��شهای مربوط به بخش

(سادوک و سادوک )2005 ،با معلمان و دانشآموزان مصاحبۀ

مشکالت هیجانی /رفتاری فرم گزارش معلم مطرح شده است.

 620نفر آنها (49/17درصد) پس��ر و  641نفرش��ان (50/83

آن عبارتاند از :اضطراب /افس��ردگی ،گوشهگیری /افسردگی،

و هم��کاران )2000 ،ب��رای آنه��ا اج��را ش��د .ميانگين س��ن

مش��کالت توج��ه ،رفت��ار قانونش��کنی ،رفتار پرخاش��گرانه،

نيمهساختارمند 3شد .س��رانجام ،یکهزار و 261آزمودني که

درصد) دختر بودند ،انتخاب و آزمون ترس��يم س��اعت (کوهن

آزمودنيها  9/5با انحراف اس��تاندارد  1/8بود .یکهزار و 158
نفر(91/83درصد) از دانشآموزان راستبرتر و  103نفر (8/17

درص��د) از آنها چپبرتر بودن��د .جدول  1ویژگیهای جمعیت

شناختی آزمودنیها را نشان میدهد.

جدول  -1ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه
متغیر
اول دبستان

دوم دبستان

پایۀ

تحصیلی

دستبرتری

سوم دبستان

دختر
()641

پسر
()620

90

90

92

84

91

چهارم دبستان

92

اول راهنمایی

89

پنجم دبستان

88

دوم راهنمایی

99

راستبرتر

571

چپبرتر

70

94

87
87

فرم گزارش معلم دارای  120گویه است و خردهمقیاسهای

ش��کایات جس��مانی ،مش��کالت اجتماعی ،مش��کالت تفکر،

درونیس��ازی ،برونیس��ازی و سایر مش��کالت .نمرۀ خام فرم

گزارش معلم از جمع سؤالها در هر خردهمقیاس و از هر یک
از این خردهمقیاسها س��ه نمره به دست میآید .برای بررسی

اعتبار فرم گزارش معلم از روشهای همسانی درونی ،بازآزمایی

و توافق پاس��خدهندگان استفاده شد .بر این اساس،اعتبار این
فرم در مقیاسهای مبتنی بر تجربه با روش همس��انی درونی

در گروههای س��نی مختلف ( 0/71ش��کایتهای جسمانی) تا
( 0/95مش��کالت توجه) و در مقیاسه��ای مبتنی بر DSM

بین ( 0/62مش��کالت اضطرابی) تا  ( 0/92مشکالت نارسایی

توجه همراه با بیشفعالی) گزارش ش��ده است .اعتبار این فرم

در مقیاسهای مبتنی بر تجربه با روش بازآزمایی در گروههای
مختلف بین ( 0/38مش��کالت تفکر) تا  ( 0/97برونیسازی) و

90

در مقیاسهای مبتنی بر DSMبین ( 0/32مشکالت نارسایی

587

مش��کالت اضطرابی) به دست آمده است (آخنباخ و رسکورال،

88
33

توج��ه همراه ب��ا بیشفعالی) ت��ا ( 0/47مش��کالت عاطفی –

1384؛ ترجمۀ مينايي).

مصاحبۀ نیمهس��اختارمند با معلمان و کودکان :براس��اس

ابزار پژوهش
فهرس��ت رفتاری كودكان فرم معلم (آخنباخ و رسکورال،
1384؛ ترجم��ۀ مينايي) :این فهرس��ت یک اب��زار غربالگری

3- semi- structured interview

1- Teacher’s Report Form
)(TRF
2- American Psychiatric Association
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گنجی و همکاران

مالکه��ای چ��اپ چه��ارم راهنم��ای تش��خیصی انجم��ن

ساعت (کوهن و همکاران )2000 ،را بررسی و اعتبار ارزیابی2و

 ،)2005به منظور تعیین اختاللهای رفتاری ،هیجانی ،ذهنی

حساسیت 4و ویژگی 5آن را به ترتیب  0/83و  0/89برآورد کردند.

روانپزش��کی آمریکا ( ،DSM–IV–TRسادوک و سادوک،
و اختاللهای رش��دی فراگیر 1با تمامی آزمودنیها و معلمان
آنها مصاحبه شد.

اعتبار بازآزمایی 3آن را در دامنهای از  0/87تا  0/94و میزان

در پژوهش حاضر ،ابتدا پس از اجراي فرم معلم ،فهرست

رفتاری کودکان و مصاحبۀنيمه ساختارمند با دانشآموزان

آزمون ترسيم ساعت  :این آزمون را كوهن و همکاران

و معلمان آنها ،دانشآموزان داراي اختاللهاي رفتاري و

مطالعۀ عملکرد شناختی کودکان تهيه کردند .آنها از میان

كنار گذاشته شده و تمامي آزمونها از جمله ترسيم ساعت به

( )2000با بررسي ادبيات پژوهشي بزرگساالن و به منظور
كودكان مدرسهروی  6تا  12ساله 429 ،كودك طبيعي را
مورد بررسي قرار دادند 210 .نفر از گروه نمونۀ آنها پسر
و  219نفرشان دختر و از اين ميان  393نفر راستبرتر

هيجاني و ذهني و اختاللهاي رشدي فراگير از گروه نمونه
صورت انفرادي براي آزمودنيها اجرا شد .تمامي ساعتهاي

ترسيمشدۀ آزمودنيها را دو ارزياب بياطالع از آزمودنيها

و موضوع پژوهش و فقط با در اختيار داشتن راهنمای

و  36نفر چپبرتر بودند .كوهن و همکاران ( )2000بيان

نمرهگذاري ،به صورت جداگانه و براساس ساختار ساعت و

از مهارتهاي ديداري -فضايی ،برنامهريزي /سازماندهي،

اين دو ارزياب بود .اعتبار ارزيابي براي شكل ساعت ،0/89

ميكنند که چون توانايي تعيين زمان يك تكليف تحولي و
مهارتهاي حركتي – نوشتاري جداست ،الزم است تا به

جاي محاسبۀ يك نمرۀ واحد ،اين مهارتها به صورت جداگانه

نمرهگذاري و ارزيابي شوند .از اين رو آنها تمامي ساعتها را

براي بررسي شكل و توانايي تعيين زمان به صورت ساعت
( ،) 3 : 00نيمساعت( )9 :30و دقيقه ( )10 : 20نمرهگذاري

كردند .عملكرد ترسيم ساعت با مقياس صفر تا  13و عملكرد

زمان نمرهگذاري کردند .نمرۀ هر آزمودني ،ميانگين نمرههاي
تعيين ساعت  ،0/97نيمساعت  0/88و براي دقيقه 0/91

بسيار مطلوب بود .پس از گذشت يك ماه ،آزمون ترسیم
ساعت دوباره برای  100نفر از آزمودنیها اجرا شد که اعتبار

بازآزمایی آن برای شکل ساعت  ،0/85تعیین ساعت ،0/90
نیمساعت  0/87و براي دقيقه  0/86قابل توجه بود .به منظور
رعايت اصول اخالقي پژوهش ،مشخصات فردي آزمودنيها

جايگزيني عقربهها برای تعیین زمان نیز با مقياس صفر تا 5

محرمانه ماند ،از برچسبگذاري نامناسب روی آنها خودداري

بهتر بود.

مشاوره و روان پزشكي ارجاعشدند.

نمرهگذاري شد كه در هر دو نمرۀ بیشتر به معناي عملكرد

شد و در صورت درخواست به مراكز خدمات روانشناختي،

به منظور بررسي كيفي خطاهاي کودکان در ترسیم

كم��ي و كيفي تجزيه و
یافتهه��اي پژوه��ش در دو بخش ّ

توالی نادرست شمارهها ،حذف يا تكرار شمارهها ،درجاماندگي،

و تحليل واريان��س چندمتغیری 6به کار رفت .تحلیل واریانس

ساعت ،آنها را براساس نارسایی در آرایش فضایی شمارهها،
وارونهسازي شمارهها ،جايگزيني نادرست عقربهها و ...تحليل

کردند .نتايج حاصل از اعتبار ارزيابها براي شكل  ،0/96براي
تعيين ساعت  ،0/96نيمساعت  0/94و براي دقيقه  0/98بود

(براي اطالعات بیشتر ر.ک .كوهن و همکاران .)2000 ،گنجی
و ذبیحی ( )2010در یک پژوهش ،برای غربالگری کودکان

دارای اختالل نارسایی توجه  /بیشفعالی ،کارایی آزمون ترسیم
46
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كمي روشهاي توصيف آماري
تحليل ش��د .در بخش تحليل ّ
چندمتغیری در واقع گسترش تحلیل واریانس به موقعیتهایی
است که در آنها بیش از یک متغیر وابسته وجود دارد (آدالید

7

5- specificity

1- pervasive developmental disorders

6-MANOVA

2- inter – rater reliability

7- Adelaide

3- test-retest reliability
4- sensitivity

پيشرفت تحولي ترسيم ساعت و مفهومسازی زمان در كودكان

و پکس��من1999 ،1؛ ترجم��ۀ هومن و عس��گری .)1388 ،در

براي محاس��بۀ تفاوت ترس��يم شكل س��اعت و جايگزيني

بخ��ش تحلیل کیفی ،کیفیت ترس��یم س��اعت در گروه نمونه

عقربهه��ا در آزمودنيه��ا از تحلي��ل واريان��س چندمتغی��ری

به جای آلفای رس��می از آلفای تعدیلشده استفاده شد .بدین

وابسته ترسیم شکل ساعت ( ،)3:00نیمساعت( )9:30و دقیقه

تحلیل شد .برای کاهش خطای نوع اول ،از تصحیح بنفرونی2و
ترتی��ب در پژوهش حاض��ر آلفای  0/05بر تع��داد متغیرهای
وابسته تقسیم و س��طح معناداری 0/0125در نظر گرفته شد
(.)0/05 / 4 = 0/0125

يافتهها
جدول  2ميانگين و انحراف استاندارد نمرههای آزمودنيها
در ترس��يم س��اعت و جايگزيني عقربهها براي مشخص كردن
س��اعت ،نيمس��اعت و دقيقه را نش��ان میدهد .همانگونه كه
در جدول  2مشاهده ميش��ود ،عملكرد آزمودنيها در ترسيم
س��اعت و جايگزيني عقربهها برای نشاندادن زمان با افزايش
س��ن بهبود ميیابد؛ بهطوري كه كودكان شش ساله كمترين
نمره و كودكان  12س��اله بيش��ترين نمره را در اين زمينه به
دست آوردهاند.
جدول  -2ميانگين و انحراف استاندارد نمرههای ترسيم

اس��تفاده شد؛ بدین منظور ابتدا همبس��تگی میان متغیرهای

() 10:20محاسبه شد .ضرایب همبستگی این چهار متغیر در

ج��دول  3و نتایج تحليل واريانس چندمتغیری و تکمتغیری
براي بررسي تفاوتها در جدول  4آمده است.ا

براساس جدول  ،3متغیرهای وابسته با یکدیگر ارتباط خطی

و معنادار دارند ،در عین حال مس��ئلۀ همخطی چندگانه 3بین

زوج متغیره��ا وجود ندارد و بدین ترتیب یکی از مفروضههای

اصلی تحلیل واریانس چندمتغیری وجود دارد .از آنجاکه س��ه
متغیر جایگزینی عقربهها برای نش��اندادن زمان تا حد زیادی

مربوط به مفهومس��ازی زمان است ،میزان همبستگی این سه

متغیر با یکدیگر قابل توجه اس��ت .از این گذش��ته ،بررسیها

نشان میدهند که سایر شرایط همگنی ماتریسهای واریانس
ـ کوواریان��س با آزم��ون باک��س 3و بهنجاری توزی��ع با آمارۀ

اسمیرنف 4نیز برقرار است.

جدول -3میانگین ،انحراف استاندارد و همبستگیهای
متقابل چهار متغیر وابسته

ساعت و جايگزيني عقربهها براي ساعت ،نيم ساعت و دقيقه
(به تفکیک سن)
ترسيم ساعت

ترسيم زمان
ساعت

سن
6

M

SD

2/32 10/36

متغیر

ترسیم شکل ساعت 1/77 11/41

نيمساعت

دقيقه

M

SD

M

SD

M

SD

4/60

0/79

4/21

0/71

4/28

0/81

4/62

0/81

4/18

0/75

4/22

0/75

0/83

4/01

0/89

4/25

0/85

4/28

0/61

4/42

0/71

0/59

4/47

0/71

4/51
4/52

0/57
0/60

4/38

0/71

7

10/62

8

1/69 11/01

4/57

9

1/46 11/82

4/72

0/69

10

1/31 11/98

4/86

0/50

4/49

11
12

1/11 11/99
1/17 12/08

4/82
4/75

0/55
0/61

4/46
4/50

0/64
0/59

كل

1/77 11/41

4/70

0/70

4/31

0/71

2

M

ترسیم شکل ساعت نیمساعت دقیقه
SD
()10:20( )9:30( )3:00
ساعت
---

ساعت ()3:00

4/70

0/70

*0/331

نیمساعت ()9:30

4/31

0/71

*

0/183

0/288

دقیقه ()10:20

4/38

0/71

*0/363

*0/475* 0/392

--*

-----

* p>0/01

یافتههای جدول  4نشان میدهد که بین سطوح سنی ،7 ،6

 11 ،10 ،9 ،8و  12در متغیر وابسته ترکیبی الگوی ترسیم شکل

س��اعت و جایگزینی عقربهها برای نشاندادن زمان (ساعت،3:00
4- Box test

1- Pexman

5- Smirnov

2- Bonferrone correction
3- multiple collinearity
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نیمس��اعت 9:30و دقیق��ه )10:20تفاوت معن��ادار وجود دارد

تحلیل جداگانۀ هریک از متغیرهای وابسته نیز نشانداد که

]  1260( =130/501،V =0/296،η 2 = 0/296و  .[ F)6بدین ترتیب

الگوی ترسیم شکل ساعت[1247( =40/046 ،η 2 = 0/162و ،]F )1

ساعت در آزمودنیهای سنین مختلف تأیید میشود.

[ 1247( = 4/764 ،η 2 = 0/022و  ،]F )1نیمس��اعت ()9:30
[ 1247( =13/582 ،η 2 = 0/061و  ]F )1و دقیق��ه ()10:20

فرضیۀ اول پژوهش مبنی بر متفاوت بودن الگوی ترسیم شکل
تحلیل جداگانۀ هریک از متغیرهای وابسته ،با استفاده از آلفای

تعدیلش��دۀ بنفرونی ،نشان داد که الگوی ترسیم شکل ساعت

[1247( =79/283 ، η 2 = 0/060و  ،]F )1جایگزینی عقربهها برای

نشان دادن ساعت ( 1247( = 24/370 η 2 = 0/019[ )3:00و ،]F )1

جایگزین��ی عقربهه��ا ب��رای نش��اندادن س��اعت ()3:00

[1247( =8/254 ،η 2 = 0/038و  ]F )1در آزمودنیه��ای دختر و

پسر تفاوت معنادار داشته و عملکرد دختران بهتر بوده است.

دادهه��ای جدول  4همچنین نش��ان میدهدکه بین س��ن

و جنس��یت آزمودنیها در متغیر وابسته ترکیبی الگوی ترسیم

نیمس��اعت ( 1247( =53/040،η 2 =0/041[ )9:30و  ]F )1و
دقیق��ه (1247( =493/846 ،η 2 = 0/284[ )10:20و  ]F )1در

شکل ساعت و جایگزینی عقربهها برای نشاندادن زمان ،تعامل

و با افزایش سن بهبود مییابد؛ بدینترتیب ،فرضیۀ دوم پژوهش

بدی��ن ترتیب فرضیۀ چه��ارم پژوهش مبنی بر معن��ادار بودن

آزمودنیهای مورد بررسی در سنین مختلف تفاوت معنادار است

مبنی بر متفاوت بودن عملکرد آزمودنیهای س��نین مختلف در
جایگزینی عقربهها برای تعیین زمان نیز تأیید میشود.

ب��ر اس��اس یافتههای ج��دول  4بین دختران و پس��ران در

متغیر وابس��ته ترکیبی الگوی ترس��یم شکل ساعت و جایگزینی

معنادار وجود دارد [ 1260( =8/918،V =0/212،η 2 = 0/53و ]F)6؛

تعامل س��ن و جنس��یت آزمودنیها در ترس��یم شکلس��اعت

و جایگزین��ی عقربهها برای نش��اندادن زمان تأیید میش��ود.
تحلیل جداگانۀ هریک از متغیرهای وابسته نشانداد که الگوی

ترس��یم ش��کل س��اعت [1247( =20/614 ،η 2 = 0/090و ،]F )1

عقربهه��ا برای نش��اندادن زمان تف��اوت معناداری وج��ود دارد

جایگزین��ی عقربهه��ا ب��رای نش��اندادن دقیق��ه (،)10:20

فرضیۀ سوم پژوهش مبنی بر متفاوت بودن عملکرد کودکان دختر

و پس��ر س��نین مختلف با یکدیگر تفاوت معنادار داشته است،

[ 1260( =11/634،V =0/212،η 2 = 0/53و ]F)6؛ بدی��ن ترتی��ب
و پسر در ترسیم ساعت و جایگزینی عقربهها تأیید و نتیجه گرفته

میشود که عملکرد دختران در این زمینه بهتر از پسران بوده است.
جدول  -4تحلیل واریانس چندمتغیری و تکمتغیری برای
ترسیم شکل ساعت و جایگزینی عقربهها
چندمتغیری
منبع

*130/501

سن

جنسیت

سن* جنسیت

MSE

F

11/634

*

*8/918

ترسیم
ساعت

*79/283
40/046

*

*20/614
2/316

*24/370
4/764

*

2/783
0/474

نیمساعت
()9:30

13/582

8/254

*493/846* 53/040
*

2/281
0/459

*

*3/753
0/370

* p>0/001
یادداشت :1نسبت  Fچندمتغیری از مشخصۀ آماری پیالیی به دست آمده است.
یادداشت  1260 : 2و  df = 6چندمتغیری 1247 ،و  df = 1تکمتغیری

48

( )3:00و نیمساعت ( )9:30معنادار نبوده است.

ن داد که میان کودکان 8 ،7 ،6
آزمون تعقیبی بنفرونی نش��ا 

س��اله با کودکان  11 ،10 ،9و  12س��اله در ترسیم شکل ساعت

؛  11و  12ساله معنادار نیست .همچنین آزمون تعقیبی مشخص
دقیقه
()10:20
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اما این تفاوت در جایگزینی عقربهها برای نش��اندادن ساعت

تفاوت معن��ادار وجود دارد ،اما تفاوت کودکان  9و  10؛  10و 11

تکمتغیری
ساعت
()3:00

[1247( =3/753 ،η 2 = 0/018و  ]F )1در آزمودنیه��ای دخت��ر
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کرد که در جایگزینی عقربهها برای نشان دادن ساعت ( )3:00میان

کودکان  7 ،6و  8س��اله با کودکان  10و  11ساله تفاوت معنادار

وجود دارد .آزمون تعقیبی برای بررس��ی تفاوت میان کودکان در

جایگزینی عقربهها برای نشاندادن نیمساعت ( )9:30نشانداد که

میان کودکان  8 ،7 ،6و  9س��اله با کودکان  11 ،10و  12س��اله
تفاوت معنادار وجود دارد .همچنین تفاوت میان کودکان  6ساله
با کودکان  11و  12ساله؛  8 ،7ساله با  11 ،10 ،9و  12ساله در

پيشرفت تحولي ترسيم ساعت و مفهومسازی زمان در كودكان

جایگزینی عقربهها برای نش��اندادن دقیقه ( )10:20معنادار بود؛
بدین ترتیب نتایج نشانگر پیشرفت تدریجی ترسیم ساعت از هشت
سالگی و مفهوم زمان از حدود ن ُه سالگی به بعد است.

از آنج��ا که دادههای پژوهش کوهن و هم��کاران ( )2000در

دس��ترس نبود ،مقایسۀ مطالعه ایشان و سایر مطالعهها با تحلیل

واریانس امکانپذیر نش��د .از این رو ،این س��ه مطالعه با آزمون t
مقایسه شدند .همانگونه که در جدول  5مشاهده میشود ،عملکرد

آزمودنیهای مطالعۀ کوهن و همکاران ( )2000در ترسیم شکل

س��اعت با آزمودنیهای مطالعۀ گنجی و همکاران ( )1390و این
مطالعه به صورت معناداری تفاوت داشتند؛ بدین معنا که عملکرد

آزمودنیهای ایرانی در هر دو مطالعه در ترسیم شکل ساعت بهتر
بوده اس��ت .از این گذشته ،عملکرد آزمودنیهای مطالعۀ کوهن و

همکاران ( )2000در جایگزینی عقربهها برای نشان دادن ساعت
( ،)10:20نیمس��اعت ( )9:30و دقیق��ه ( )10:20با آزمودنیهای
مطالع��ۀ گنجی و همکاران ( )2000و با مطالعۀ حاضر در نش��ان

دادن ساعت ()3:00و دقیقه ( )10:20تفاوت معنادار داشته است.

همانطور که جدول  5نش��ان میدهد ،عملکرد کودکان مطالعۀ
گنجی و همکاران ( )1390در ترس��یم ش��کل ساعت با عملکرد
کودکان مطالعۀ حاضر تفاوت نداش��تند ،اما عملکرد آنها در نشان

دادن ساعت ،نیمساعت و دقیقه تفاوت معنادار داشته است.

جدول -5تفاوتهای گروهی در آزمون ترسیم ساعت و
جایگزینی عقربهها در مطالعات مختلف
مطالعه

 nترسیم ساعت
M

SD

کوهن
و همکاران 1/81 10/29 429
()2000
گنجی
و همکاران 1/35 11/48 161
()1390
مطالعۀ
حاضر

1/77 11/41 1261

ساعت

نیمساعت

دقیقه

M SD M SD M

SD

t

11/26*)1،3( 1/09 4/06 1/06 4/07 1/48 4/28
-0/49)2،3( 0/71 4/38 0/71 4/31 0/70 4/70

یادداشت  M : 2و  SDکل است.

پاككردن و تالش دوباره براي ترسيم ساعت :تعداد موارد
پاككردن و تالش دوباره براي ترسيم شكل ساعت يا عقربهها
در آزمودنيه��احدود  22درصد بود .البته ميزان پاككردنها
بس��يار جزئي و تعداد تالشهاي دوباره بس��يار اندك بود و با
افزایش سن کاهش مییافت.
بيتوجه�ي يا غفلت :در پژوه��ش حاضر ،غفلت به معناي
ناتواني در اس��تفاده از دستکم يك ربع كامل از فضاي ساعت
با شمارههاي یک تا (12كه معموالً ترسيم شده اما به يكديگر
بس��يار چس��بيده بودند) تعريف شده اس��ت .فقط  11درصد
آزمودنيهاي مورد بررس��ي در دامنۀ سني شش تا هشت سال
هنگام ترس��يم س��اعت از ربع دايره غفلت كرده بودند و تقريباً
هيچ آزمودني بزرگتر از هشت سال دچار اين بيتوجهي نبود.
فاصلهگذاري :خطاهاي شمارهگذاري آزمودنيها چشمگير
بود ،اما ميزان خطاها در كودكان با افزايش سن بهتدریج كاهش
مييافت .هيچیک از كودكان شش و هفت ساله ،بين شمارهها
فاصلهگذاري يكسان نداشتند ،در حالي كه  42درصد كودكان
 11 ،10 ،9 ،8و  12ساله ميتوانستند شمارهها را روی صفحۀ
ساعت به طور مساوي فاصلهگذاري و ترسيم كنند.
اندازه و ش�کل س�اعت :از میان یکهزار و  261آزمودنی

6/39* )2،1( 1/57 3/94 1/21 4/22 1/54 4/31

یادداشت 1420=df2,3 ،1688=df1,3 ، 588=df1,2 :1

تحلیل کیفی

* p>0/01

ای��ن مطالع��ه 250،نفر ( 19/82درصد) در ش��رایط ترس��یم
آزاد ش��کل ساعت ،س��اعتهای خود را به شکل مربع یا مربع
مستطیل و بقیۀ آزمودنیها ( 80درصد) به شکل دایره ترسیم
کرده بودند .میانگین قطر دایرۀ س��اعتهای ترسیمشده 7/22
سانتیمتر و انحراف استاندارد آن  1/24بود .شكل  1چند نمونه
از س��اعتهاي ترسيمشده به وسیلۀ كودكان سنين مختلف را
نشان میدهد.
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دختر  10ساله

پسر  10ساله

		
دختر 7ساله

		
پسر  7ساله

			
دختر  11ساله

پسر  11ساله

		
دختر  8ساله

		
پسر  8ساله

			
دختر  12ساله

پسر  12ساله

دختر 9ساله		

پسر 9ساله
شکل -1نمونههایی از ترسیم شکل ساعت به وسیلۀ کودکان

50

تازههای علوم شناختی ،سال  ،13شماره ]41-54[1390 ،3
50

Advances in Cognitive Science, Vol. 13, No. 3, 2011

پيشرفت تحولي ترسيم ساعت و مفهومسازی زمان در كودكان

بحث
ترسيم ساعت از ساليان گذشته در جمعيت بزرگساالن ،ابزار
غربالگري (برادتي 1و م��وري1997 ،2؛ اوراكي ،3توكو ،4هايدن 5و
بي��ت1997 ،6؛ رولئو و دیگ��ران )1996 ،براي پيشبيني ميزان
كاهش عملكرد ش��ناختي (رولئ��و و دیگ��ران )1996 ،و ابزاري
براي تش��خيص انواع زوال عقل (ليبون ،7مالموت ،8سوانس��ون،9
س��اندز 10و كلود1996 ،11؛ مير1995 ،12؛ پینتو و پیترز)2009 ،
بوده اس��ت .ترسيم س��اعت به عنوان ابزاري عصبروانشناختي
به كنش ساختاري ،مهارتهاي حركتي /نوشتاري ،برنامهريزي/
س��ازماندهي و همچنين جنبههاي گوناگ��ون عملكرد زباني و
توانايي كالمي حس��اس اس��ت .هرچند س��ادگي تكليف ترسيم
ساعت ،كاربردهاي آن را بهظاهر محدود ميکند ،اما فرايندي كه
ف��رد در حين انجام دادن آن پی میگیرد و نیز خطاهاي متعدد
ميتواند به عنوان بخش��ي از ارزيابي جامع يا غربالگري اطالعات
سودمندي در اختیار بگذارد (فريدمن و همکاران.)1994 ،
نتايج این پژوهش نشان ميدهد كه ترسيم ساعت در كودكان،
از ش��ش تا  12سالگي به صورت تدريجي پيشرفت ميكند و از
هفت تا هشت سالگي و پس از آن در زمينۀ جايگزيني عقربهها
براي نش��ان دادن ساعت ،نيمس��اعت و دقيقه پيشرفت مشابهي
به چش��م ميخورد .اين نتايج که با يافتههاي كوهن و همکاران
( )2000همخواني دارد ،بيانگر آن اس��ت كه ترس��يم س��اعت و
مفهوم زمان ماهيتي تحول��ي دارند ،به طوري كه اغلب كودكان
هفت س��اله مفهومس��ازي بنياديني از آن دارن��د .اغلب كودكان
هش��ت ساله ميتوانند به طور موفقيتآميز زمان را نشاندهند و
بسياري از كودكان  10ساله و بیشتر ميتوانند ساعت را بهدرستي
ترسيم كنند .اين يافته نيز با پژوهش كوهن و همکاران ()2000
همخوان است.
تحليل كيفي يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه فقط هشت
درصد آزمودنيها هنگام ترسيم ساعت از ربع دايرۀ ساعت غفلت
كرده و نيز در اس��تفاده از ربع بااليي سمت چپ ضعف داشتند.
اين الگو ش��بيه عملكرد گ��روه نمونۀ عادي كوه��ن و همکاران
( )2000و كيبي و همکاران ( )2002است كه نشان دادند غفلت

از ربع دايره در كودكان عادي در وهلۀ اول ناش��ي از مهارتهاي
برنامهري��زي اس��ت و نه غفلت نيمهدي��داري -فضايي مربوط به

بدكاركردي آهيانهاي.

افزون بر توانايي برنامهريزي ،فاصلهگذاري شمارههای پیرامون

س��اعت ترسيمشده نيز بررسي ش��د .خطاهاي شمارهگذاري در

تمامي س��نين چش��مگير بود ،اما ميزان خطاها با افزايش س��ن

بهتدریج كاهش میيافت .تعداد موارد پاككردن و تالش دوباره

براي ترس��يم شكل ساعت و عقربهها در آزمودنيها اندك بود .از
آنجا كه ترسيم ساعت نيازمند برنامهريزي و سازماندهي است،

به نظر ميرس��د اين مهارتها با افزايش س��ن بهب��ود يافته و از
ميزان پاككردن آزمودنيها بهطور قابلتوجهي كاسته شود .اين
يافتهها نيز با پژوهش كوهن و همکاران ( )2000هماهنگ است.
این یافته ؛ یعنی کسب توانایی تعیین ساعت ،نیمساعت و دقیقه
در حدود هش��ت سالگی ،با نتایج پژوهشهای پیشین( مبنی بر

اینکه کودکان میتوانند با استفاده از ساعت در هفت سالگی زمان
را به درستی بیان کنند) همخوان است (گزل ،13ایلگ ،14آمس

15

و بالیز1946 ،16؛ نقل از کوهن و همکاران.)2000 ،

پیشرفت تحولی ترسیم س��اعت با پژوهشهایی که فرایند

چندمرحلهای رش��د قطعۀ پیشانی دس��تکم از  12سالگی را

مطرح س��اختهاند هماهنگ��ي دارد (بکر و هم��كاران1987 ،؛

پاس��لر و همكاران1985 ،؛ ولش و همكاران .)1991 ،لیبون و

همکاران ( )1996نش��اندادند که ترسیم ساعت به یکپارچگی
قطعۀ پیش��انی حساس است .آنها دریافتند که عملکرد ترسیم

س��اعت با کارکرد اجرایی همبس��تگی دارد .کوهن و همکاران

( )2000برای��ن باورند که س��امانۀ نمرهگذاری آنها به رس��ش
9- Swenson

1- Brodaty

10- Sands

2- Moore
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12- Meier
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6- Beattie

15- Ames

7- Libon

16- Bullis

8- Malamut
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گنجی و همکاران

قطعۀ پیشانی و نقایص در کارکردهای اجرایی حساس است ،زیرا

اين سامانه تأکید بس��یاری بر جایگزینی شمارههای ساعت دارد.
کارکردهای اجرایی از دیدگاه عصبش��ناختی 1با شبکه گسترده

نیز سودمند است (کیبی و همکاران.)2002 ،

پژوهش حاضر ،پيشرفت تحوليترسيم ساعت در كودكان عادي
را در نمون��هاي تقریباً کوچک بررس��ي کرد ،ام��ا در پژوهشهاي

ای از کارکردهای قش��ر پیشانی ارتباط دارد و شامل تعداد زیادی

آتي میبايست نمونهها بزرگتر انتخاب شوند و به گروههاي سني

رشد مهارتهای شناختی و اجتماعی) میشود که در طول دورۀ

م��ک کارتی و كاپالن (1996؛ نقل از كوه��ن و دیگران،)2000 ،

ساترلند.)2002 ،7

از  15سالگي روي دهد .به هر حال ،اين سئوال همچنان باقي است

از فرایندهای شناختی و فراشناختی( نظیر خودتنظیمی رفتار 2و

تحول کودک شکل میگیرند (زالزو ،3مولر ،4فراي ،5مارکوویچ 6و

نوجوانان و جوانان نیز گس��ترش یابند .براساس یافتههای کرک،

انتظار ميرود كه جايگزيني درست شمارهها در ترسيم ساعت پس

عملکرد ترس��یم ش��کل س��اعت و جایگزین��ی عقربهها در

كه اين اتفاق در چه سني ميافتد؟ همچنين پژوهشهاي آتي بايد

و همکاران ( )1390و این مطالعه تفاوت معنادار داشت .در تبیین

روش نمرهگذاري كوهن و همکاران ( )2000و حساس��يت آن به

گروه سنی آزمودنیها اشاره کرد .از این گذشته ،بین مطالعۀکوهن

ش��ود .بهکارگیری آزمون ترسیم س��اعت برای تمیز بین کودکان

حاضر بیش از یک دهه فاصله افتاده اس��ت که نباید آن را نادیده

در تشخیص افتراقی یا شدت اختاللهای گوناگون باید مورد بررسی

و توجه به زمان و س��اعت در سالهای اخیر کودکان را نیز تحت

ش��ود که ک��دام نوع خطاها در این آزم��ون به جنبههای متفاوت

آزمودنیهای مطالعۀ کوهن و همکاران ( )2000با مطالعۀ گنجی
تفاوتهای مذکور میبایست به حجم نمونۀ مطالعات و همچنین

و همکارن ( )2000با مطالعۀ گنجی و همکاران ( )1390و مطالعۀ

گرفت .افزایش دانش عمومی و رشد چشمگیر رسانههای ارتباطی

تأثیر قرار داده است.

ب��ه نقایص کارکرد اجرايي و دي��داري -فضايي بپردازند تا كارايي

جنبههاي گوناگون كاركرد عصب -روانشناختي بيشتر مشخص

محیطهای بالینی و کودکان عادی و همچنین توانایی این آزمون
بیش��تر قرار گیرد .از این گذشته ،باید به این موضوع هم پرداخته
کارکرد شناختی و بدکاری مغزی کودکان حساستر است .مقايسۀ

براس��اس پژوهش کیبی و همکاران ( )2002ترس��یم ساعت

انواع سامانههاي نمرهگذاري ترسيم ساعت و انواع روشهاي اجراي

ساختاری حساس است .در پژوهش آنها ،عملکرد کودکان دارای

روشهاي موجود ،همچنين مقايسۀ آزمون ترسيم ساعت با ساير

زمینۀ ترس��یم ساعت ضعیفتر بود ؛ بدینمعنا که بعدها در طول

این زمینه اطالعات سودمندي فراهم آورد.

ب��ه برنامهریزی و مهارته��ای س��ازماندهی و همچنین کنش

اختالل نارس��ایی توجه  /بیشفعالی 8در مقایسه با گروه همتا ،در
رش��د ،بیش از گروه کنترل از ربع دایره غفلت کردند و همچنین
در اواخر کودکی ،خطاهای فاصلهگذاری بس��یاری داشتند .کیبی

و همکاران ( )2002چنین نتیجه گرفتهاند که ترس��یم ساعت در

کنار مجموعهای از آزمونها میتواند از نظر بالینی ابزار سودمندی
ب��رای ارزیابی پزش��کی – عصبش��ناختی و همچنی��ن اختالل

نارسایی توجه  /بیشفعالی باشد .از این گذشته ،آنها مطرح کردند
که ترسیم س��اعت در ارزیابی اختاللهای پزشکیای که کارکرد

دیداری – فضایی ،کنش ساختاری تحت تأثیر قرار میگیرد (مانند

تومور راست آهیانهای ،9نشانگان الکل جنینی ،10نشانگان ویلیامز)11
52
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آزمون ترس��يم ساعت و تالش براي بهبود و همگرايي سامانهها و

ي میتواند در
آزمونها (مانند بندر ـ گشتالت ) در پژوهشهاي آت 
دریافت مقاله89/10/12 :؛ پذیرش مقاله90/7/4 :

7- Suterland

1- neuro - cognitive

8- attention-deficit / hyperactivity
disorder

2- self- regulation

9- Right Parietal Tumor

3- Zelazo

10- Fetal Alcohol Syndrome

4- Muller

11- Williams Syndrome

5- Frye
6- Marcovitch

پيشرفت تحولي ترسيم ساعت و مفهومسازی زمان در كودكان

منـابع
 پژوهشکده: تهران.) مینایی.) (ترجمه اASEBA(  کتابچه راهنمای فرم های سن مدرسه نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ.)1384( . ل، و رسکورال،. ت،آخنباخ
.کودکان استثنایی
. سمت: تهران.) عسگري. هومن و ع. ع. راهنماي عملي تهيه و نمايش جدول هاي آماري در پژوهش رفتاري (ترجمه ح.)1388( . م. پ، و پكسمن،. ن. م. آ،آداليد
-243 ،7 ، روانشناسی تحولی: فصلنامه روانشناسان ایرانی. بررسی مقدماتی پیشرفت تحولی ترسیم ساعت در کودکان.)1390( . ر، و ذبیحی،. ع، دالور،. ک،گنجی
.231
Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA
school-age: Forms and profiles. Burlimgton, VT: University of
Vermont.

Relation between the clock drawing test (CDT) and structural changes
of brain in dementia. Archives of Gerontology and Geriatrics 48, 218221.

Babins, L., Slater, M-E., Whitehead, V., & Chertkow, H. (2008). Can
an 18-point clock-drawing scoring system predict dementia in elderly
individuals with mild cognitive impairment? Journal of Clinical and
Experimental Neuropsychology, 30, 173-186.

Kozora, E., & Cullum, C. M. (1994). Qualitative features of clock
drawings in normal aging and Alzheimer’s disease. Assessment, 1,
179-187.

Becker, M. G., Isaac, W., & Hynd, G. W. (1987). Neuropsychological
development of nonverbal behaviors attributed to “frontal lobe”
functioning. Developmental Neuropsychology, 3, 275-298.
Borson, S., Brush, M., Gil, E., Scanlan, J., Vitaliano, P., Chen, J., et
al. (1999). The clock drawing test: Utility for dementia detection in
multiethnic elders. Journal of Gerontology, 54, M534-M540.
Brodaty, H., & Moore, C. M. (1997). The clock drawing test for
dementia of the Alzheimer’s type: A comparison of three scoring
methods in a memory disorders clinic. International Journal of
Geriatric Psychology, 12, 619-627.
Cohen, M. J., Riccio, C. A., Kibby, M. Y., & Edmonds, J. E.
(2000). Developmental progression of clock face drawing in
children. Child Neuropsychology, 6, 64-76.
Freedman, L., Leach, L., Kaplan, E., Winocur, G., Shulman, K., &
Deiis, D. C. (1994). Clock drawing: A neuropsychological analysis.
New York: Oxford University Press.
Ganji, K., & Zabihi, R. (2010). Clock drawing pattern in children with
and without attention-deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) in Iran.
Paper presentation at the ICBEPS 2010: International Conference on
Behavioral, Cognitive and Psychological Science, Paris, France.
Goodglass, H., & Kaplan, E. (1983). The assessment of aphasia and
related disorders. Philadelphia: Lea & Febiger.
Ishiai, S., Sugishita, M., Ichikawa, T., Gono, S., & Watabiki, S.
(1993). Clock-drawing test and unilateral spatial neglect. Neurology,
43, 106-110.
Kibby, M. Y., Cohen, M. J., & Hynd, G. W. (2002). Clock face
drawing in children with attention-deficit/hyperactivity disorder.
Archive of Clinical Neuropsychology, 17, 531-546 .
Kim, Y-S., Lee, K-M., Choi, B. H., Sohn, E-H., & Lee, A. Y. (2009).

53 ]41-54[ 1390 ،3  شماره،13  سال،تازههای علوم شناختی

53 Advances in Cognitive Science, Vol. 13, No. 3, 2011

Libon, D. J., Malamut, B. L., Swenson, R., Sands, L. P., & Cloud, B.
S. (1996). Further analyses of clock drawings among demented and
no demented older subjects. Archives of Clinical Neuropsychology,
11, 193-205.
Meier, D. (1995). The segmented clock: A typical pattern in vascular
dementia. Journal of the American Geriatrics Society, 43, 1071-1073.
Mendez, M. F., Ala, T., & Underwood, K. L. (1992). Development
of scoring criteria for the clock drawing task in Alzheimer’s disease.
Journal of the American Geriatrics Society, 40,1095-1099.
O’Rourke, N., Tuokko, H., Hayden, S., & Beattie, B. L. (1997).
Early identification of dimension: Predictive validity of the clock test.
Archive of Clinical Neuropsychology, 12, 257-267.
Passler, M. A., Isaac, W., & Hynd, G. W. (1985). Neuropsychological
development of behavior attributed to frontal lobe functioning in
children. Developmental Neuropsychology, 1, 349-370.
Pinto, E., & Peters, R. (2009). Literature review of the clock drawing
test as a tool for Ccgnitive screening. Dementia and Geriatric
Cognitive Discords, 27, 201-213.
Rouleau, I., Salmon, D. P., & Butters, N. (1996). Longitudinal
analysis of clock drawing in Alzheimer’s disease patients. Brain and
Cognition, 31, 17-34.
Royall, D. R. (2000). Executive cognitive impairment: A novel
perspective on dementia. Neuroepidemiology, 19, 293-299.
Royall, D. R., Cordes, J. A., & Polk, M. (1998). CLOX: An executive
clock drawing task. Journal of Neurology, Neurosurgery and
Psychiatry, 64, 588-594.
Sadock, V., & Sadock, B. (2005). Comprehensive textbook of
psychiatry. Philadelphia: William & Wilkins.
Shulman, K., & Feinstein, A. (2003). Quick cognitive screening for
clinicians: Mini Mental, Clock Drawing and other brief tests. London:

گنجی و همکاران

Martin Donitz.
Shulman, K. I. (2000). Clock drawing: Is it the ideal cognitive
screening test? International Journal of Geriatric Psychiatry, 15, 548561.
South, M. B., Greve, K. W., Bianchini, K. J., & Adams, D. (2001).
Inter rater reliability of three clock drawing test scoring systems.
Applied Neuropsychology, 8, 174-179.
Spreen, O., & Strauss, E. (1991). A compendium of neuropsychological
tests: Administration, norms, and commentary. New York: Oxford
University Press.
Sunderland, T., Hill, J. L., Mellow, A. M., Lawlor, B. A.,
Gundersheimer, J., Newhouse, P. A., et al. (1989). Clock drawing in
Alzheimer’s disease: A novel measure of dementia severity. Journal
of the American Geriatrics Society, 37, 725–729.

Watson, Y. I., Arfken, C. L., & Birge, S. J. (1993). Clock completion:
An objective screening test for dementia. Journal of the American
Geriatrics Society, 41, 1235-1240.
Welsh, M. C., Pennington, B. F., & Groisser, D. B. (1991). A
normative-developmental study of executive function: A window of
prefrontal function in children. Developmental Neuropsychology, 7,
131-149.
Wolf-Klein, G., Brod, M. S., Levy, A., Silverstone. F., & Foley, C.
(1987). A rapid screening test for Alzheimer’s disease. Gerontologist,
27, 12A.
Zelazo, P. D., Muller, U., Frye, D., & Marcovitch, S. (2002). The
development of executive functions in early childhood. Monographs
of the Society for Research in Child Develoment, 68, 230-246.

]41-54[1390 ،3  شماره،13  سال،تازههای علوم شناختی
54

Advances in Cognitive Science, Vol. 13, No. 3, 2011

54

