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 نوروسایکولوشی آزمون اساس بر عادی افراد و اسکیسوفرنی به مبتال افراد مقایسه

 استروپ
 

 نفس نیک افشان

ٍاًؽٌاظی ارؼذ کارؼٌاظی  ایراى، کیػ، کیػ الولل بیي ٍاحذاظالهی،  آزاد داًؽگاُ، بالیٌی ر

 

 چکیده

در زهیٌِ ارزیابی کارکردّای ؼٌاختی در افراد  ابسارّای ًَرٍظایکَلَشی کوک ؼایاًی. ارتباط هغس ٍ رٍاى اهری بذیْی اظت

اظتفادُ  7ًَرٍظایکَلَشی اظترٍپ آزهَىدر ایي پصٍّػ از . ٍ هغسی کردُ اظت پسؼکی رٍاىظالن ٍ بیواراى هبتال بِ اختالالت 

در ایي . رٍد هیتَجِ اًتخابی ٍ تورکس بِ ؼوار ، رایجی برای ارزیابی کارکردّای اجرایی آزهَىاظترٍپ  آزهَى. ؼذُ اظت

آزهَى ّا بیاى کٌذ ایي  ّای هختلف ًَؼتِ ؼذُ اظت بذٍى تَجِ بِ هعٌای آى ّایی را کِ با رًگ آزهَدًی بایذ رًگ ٍاشُ، آزهَى

در ایي پصٍّػ عولکرد افراد داری اختالل اظکیسٍفرًی ٍ افراد عادی هَرد هقایعِ . ؼَد ظٌجػ لَب پیؽاًی اظتفادُ هی برای

از . باؼذ اف علوی ایي پصٍّػ هقایعِ عولکرد لَب پیؽاًی افراد هبتال بِ اظکیسٍفرًی ٍ افراد عادی هیاز اّذ. قرار گرفتِ اظت

ّای ًَرٍظایکَلَشی اظترٍپ عولکرد ٍ ؼذت ًَاقص ؼٌاختی در  تَاى عٌَاى کرد کِ با اظتفادُ از آزهَى اّذاف کاربردی هی

. تَاى در درهاى افراد اظکیسٍفرًی بِ کار برین را هی آهذُ دظت بِّای  افراد هبتال بِ اظکیسٍفرًی را بْتر بؽٌاظین ٍ ایي یافتِ

رٍغ آهاری در ایي . دّذ درهاى بْتر برای افراد هبتال بِ اظکیسٍفرًی ظَق هی ظَی بِپصٍّػ ها را  ّای ایي یافتِ درٍاقع

 93فرد اظکیسٍفرًی ٍ  93 آى یطؼذُ ٍ  گیری در دظترض اًتخاب اظت ٍ رٍغ ًوًَِ (ای )علی هقایعِ پصٍّػ پط رٍیذادی

ًتایج ایي پصٍّػ . اظترٍپ ظٌجیذُ ؼذُ ٍ هَرد هقایعِ قرار گرفت آزهَىّا با اظتفادُ از  ؼذُ در عولکرد آى فرد عادی اًتخاب

ًقص ؼٌاختی در  دٌّذُ ًؽاىحاکی از آى اظت کِ عولکرد افراد هبتال بِ اظکیسٍفرًی تفاٍت بارزی با افراد عادی داؼتي کِ 

 .باؼذ پیؽاًی افراد هبتال بِ اظکیسٍفرًی هی لَب

 

 ؼٌاختی ًَاقص، افراد عادی، لَب پیؽاًی، ًَرٍظایکَلَشی، اظترٍپ آزهَى، اظکیسٍفرًیهای كلیدی:  واشه
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 neuropsychological stroop test 
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