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Abstract 

Background and Aim: Auditory memory is the ability to receive, process, and store the verbal 

provocations and eventually remind what is heard. The pivotal role of auditory memory in the 

development of necessary skills, such as learning, remembering words, understanding and applying 

grammar and written language and the necessity of clinical assessment has led to numerous studies 

and development of instruments in this area. One of the most common approaches in the study of 

memory is using neuropsychological and behavioral tests. So far, many tests are developed for 

memory evaluation, such as California, Hopkins, and Rey among which Rey Auditory Verbal 

Learning Test is the most authoritative test.. 

Conclusion: According to the current survey, age, education level, gender, intelligence, cultural and 

linguistic factors are known as important impact factors in Rey Auditory Verbal Learning Test results. 
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 کالمی ری-ثیرگذار بر نتایج آزمون یادگیری شنیداریمروری بر عوامل تا

 
 5رجبعلی پور رضوان،  4زادهالهفرناز فتح، 3سید مژده صفوی نائینی، 2، علی محمدزاده*1 آزاده برنا

 

 ، تهران، ایرانکی شهید بهشتیکارشناسی ارشد شنوایی شناسی. بیمارستان طالقانی. دانشگاه علوم پزش انیدانشجو یو فن آور قاتیدفتر تحق .1

 ، تهران، ایرانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیایی شناسی. دانشکده علوم توانبخشعضو هیئت علمی گروه شنو .2

 ، تهران، ایرانی، بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیعضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی. دانشکده علوم توانبخش .3

 دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایراناسی، کارشناسی ارشد شنوایی شناسی ، عضو کادر آموزشی گروه شنوایی شن .4

 ، تهران، ایرانبهشتی شهید پزشکی علوم کارشناسی ارشد شنوایی شناسی. دانشگاه .5

 

  29/11/4139مقاله  رشیپذ           25/10/4139مقاله  یبازنگر           16/09/4139مقاله  افتی* در

 کیدهچ

 دافمقدمه و اه
ها و در نهایت یادآوری موضوعات شنیده شده است. نقش محوری حافظه شنوایی در رشد حافظه شنوایی، توانایی دریافت تحریکات کالمی، پردازش و ذخیره آن

یابی بالینی آن، به انجام تحقیقات ها، درک و به کار بستن دستور زبان، زبان بیانی و زبان نوشتاری و ضرورت ارزهایی چون فراگیری و به خاطر سپردن واژهمهارت
شناختی است. های رفتاری عصب روانهای رایج در بررسی حافظه، استفاده از آزمونیکی از روش های متعددی در این زمینه منجر شده است.بسیار و پیدایش آزمون

آزمون یادگیری شنیداری کالمی  ی ارزیابی حافظه کالمی معرفی شده اند کهری برا های بسیاری از جمله آزمون یادگیری کالمی کالیفرنیا، هاپکینز وتاکنون آزمون
 .ری به عنوان معتبرترین آزمون شناخته شده است

 مواد و روش ها
ام شده است، در انج یر یکالم-یداریحافظه شن یریادگیکه با استفاده از آزمون  یاطالعات های گاهیمطالعات موجود در پا هیکل .است یحاضر از نوع مرور ی مطالعه

 یاطالعات های گاهیبه مقاالت مورد نظر پا یراستا ابتدا جهت دسترس نی. در اردیقرار گ یآزمون مورد بررس جیشده و عوامل موثر بر نتا یمورد نظر گردآور یبازه زمان
Google Scholar ،Pubmed ،ScienceDirect ،Iranmedex ،SID، Magiran یداریشن یریادگیحافظه، آزمون  های واژه دیبا استفاده از کل-

قرار  بررسی مورد آمده ست مورد جستجو قرار گرفت. مقاالت به 2016تا  2000 های سال یدر بازه زمان یفرد یها یژگیو و یکالم-یداریحافظه شن ،یر یکالم

بود از مطالعه حذف  یولوژیزیالکتروف های¬آزمون ای یربرداریه از تصواز جمله استفاد گر،ید های حافظه با آزمون یابیکه تمرکزشان بر ارز یمقاالت نیب نیگرفت و از ا
 شدند.

 گیرینتیجه
مهمترین عوامل فردی موثر بر نتایج آزمون به عنوان شناختی به ترتیب هوش و عوامل فرهنگی و زبان ،با توجه به بررسی انجام شده، سن، سطح تحصیالت، جنس

 اند.شناخته شدهیادگیری شنیداری کالمی ری 

 واژگان کلیدی
 های فردی ویژگی؛ آزمون یادگیری شنیداری کالمی ری؛ حافظه شنیداری

 

 

 رانیتهران، ا ،یبهشت دیشه ی. دانشگاه علوم پزشکیطالقان مارستانی. بیشناس ییارشد شنوا یکارشناس ،آزاده برنا .:مسئول سندهینو
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 اهداف و مقدمه
اثر مداخله محرکی که در حال حاضر موجود نیست،  هایی است که پیش از این برسازی و یادآوری تجربهبه مفهوم توانایی ذخیره حافظه

انواع مختلفی از اطالعات  یسازی و بازیابها است که شامل کسب، ذخیرهگروهی از توانمندیبه مفهوم  حافظه اند.احساس و درک شده
، 1وارحافظه طوطیانواع دیگر حافظه عبارتند از:  تواند به یک مسیر ادراکی خاص نظیر بینایی یا شنوایی نسبت داده شود.حافظه می [1].است

کمی از اطالعات در یک  ، توانایی ذخیره حجم3مدتحافظه گذرا یا کوتاه مدت.و حافظه مانا یا بلند 2حافظه گذرا یا موقت، حافظه توالی
، امکان 4مدتحافظه بلنددارد. نگه میخود . فرد به دالیلی اطالعات دریافتی را فقط برای مدت محدودی در ذهن را داردزمانی محدود 

ورت معنایی کند، رمزگردانی مطالب در این نوع حافظه به صذخیره حجم زیادی از اطالعات برای یک دوره زمانی نامحدود را فراهم می
، تعاریف متفاوتی در 5اصطالح حافظه کاریکند. از رمزگذاری صوتی یا دیداری استفاده می مدتکوتاهدرحالی که حافظه  شود،انجام می

که اجازه ذخیره  شودعموما به عنوان یک سیستم با ظرفیت محدود در نظر گرفته می ،شناختیعصب روانت مطالعا درعلوم شناختی دارد. 
 [2].کندیادگیری یا استدالل فراهم میایی مثل درک، ت و دستکاری اطالعات را در صورت لزوم برای وظایف پیچیدهموق

ها و در نهایت یادآوری موضوعات شنیده شده است. حافظه کالمی حافظه شنوایی، توانایی دریافت تحریکات کالمی، پردازش و ذخیره آن
های زیادی برای توجیه مکانیسم و ماهیت آن ارائه شده است. از این رو تاکنون مدل .ها داردانسانمدت نقش بسیار مهمی در زندگی کوتاه

ای برای پردازش و ثبت صورت ویژهمدت کالمی بهاند که آیا حافظه کوتاهها برای پاسخ به این سوال مطرح شدهدر واقع اکثر این مدل
 .یا خیر ا قابل مشاهده استهزبانی در ورای این مدلاطالعات زبانی و غیر

ها، درک و به کار بستن دستور زبان، زبان بیانی و هایی چون فراگیری و به خاطر سپردن واژهنقش محوری حافظه شنوایی در رشد مهارت
حافظه  .ه استهای متعددی در این زمینه منجر شدزبان نوشتاری و ضرورت ارزیابی بالینی آن، به انجام تحقیقات بسیار و پیدایش آزمون

ها و همچنین توانایی درک و به کار بستن دستور زبان، زبان های زبانی )از جمله فراگیری و به خاطر سپردن واژهشنوایی اساس رشد مهارت
یکی  یادگیری و حافظه، نقص در .که بدون آن زبان معنا و مفهومی نخواهد داشتطوریهیند یادگیری است، بآبیانی و زبان نوشتاری( و فر

این  که تواند در زندگی روزمره و عملکرد فرد اختالل ایجاد کندشناختی است که می م اختالالت عصبئهای رایج افراد با عالاز شکایت
 [3].اختالل از دالیل شایع مراجعه افراد به روانپزشکان است

های بسیاری از جمله شناختی است. تاکنون آزمونهای رفتاری عصب روان های رایج در بررسی حافظه، استفاده از آزمونیکی از روش
اند که آزمون یادگیری شنیداری کالمی ری به ری برای ارزیابی حافظه کالمی معرفی شده آزمون یادگیری کالمی کالیفرنیا، هاپکینز و
. ژیک پرکاربرد در جهان استآزمون یادگیری شنیداری کالمی ری دهمین آزمون نوروسایکولو .عنوان معتبرترین آزمون شناخته شده است

به این  [4].گیرندحافظه آنی، حافظه تاخیری، اثر مداخله و بازشناسی مورد بررسی قرار می جمله های مختلف حافظه ازدر این آزمون جنبه
های تحقیقاتی پروژه نی وایی پیدا کرد و در موارد بالیترتیب آزمون ری به عنوان یک ابزار مفید در ارزیابی نوروفیزیولوژی، پذیرش گسترده

 [5].ارزیابی حافظه و یادگیری کالمی رایج شده است

های انگلیسی، اسپانیایی، چینی، . این آزمون به زبانشد به زبان فرانسه ساخته Rey Andreتوسط  1941نسخه اصلی آزمون در سال 
توسط جعفری و  1390خه فارسی آزمون در سال نس ]11و  10، 9، 8، 7، 6، 5[.ترجمه شده است عربی ، عبری، پرتغالی وهلندی ،آلمانی، فنالندی
 [12].سنجی شدو روان همکاران ساخته

آیند کهه آزمهون یهادگیری های ارزیابی حافظه به شمار میترین آزمونها از جمله حساسهای حافظه مبتنی بر یادگیری فهرست واژهآزمون
ها است که سهادگی و زمهان کوتهاه انجهام آن سهبب گسهتردگی اسهتفاده از آن در ( یکی از معتبرترین آنRAVLTکالمی ری )-شنوایی
های صورت گرفته و تاثیر عوامل مختلف از قبیل سهن و جهنس و دیگهر های حال حاضر شده است.از این رو لزوم بررسی پژوهشپژوهش

 شود.عوامل موثر بر روند آزمون احساس می
 

 

                                                           
1 Rote memory 
2 Sequential memory 
3 Short- Term memory 
4 Long –Term memory 
5 Working memory 



 

             و همکاران..............   برنا                                                                                         
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 هامواد و روش
تفاده از آزمهون بها اسههای اطالعاتی کهه موجود در پایگاهمروری است که در آن تالش شده است تا کلیه مطالعات حاضر از نوع  یمطالعه

در بازه زمانی مورد نظر گردآوری شده و عوامل موثر بر نتایج آزمون مهورد بررسهی  ،انجام شده استکالمی ری -نیدارییادگیری حافظه ش
، Google Scholar ،Pubmedاطالعههاتی هههای ترسههی بههه مقههاالت مههورد نظههر پایگههاهقههرار گیههرد. در ایههن راسههتا ابتههدا جهههت دس

ScienceDirect ،Iranmedex ،SID ،Magiran کالمی ری، حافظهه -یداریهای حافظه، آزمون یادگیری شنهبا استفاده از کلید واژ
ست آمده مورد بررسهی دهب مقاالت. قرار گرفت مورد جستجو 2016تا  2000های در بازه زمانی سال های فردیویژگی والمی ک-یداریشن

ههای های دیگهر، از جملهه اسهتفاده از تصهویربرداری یها آزمهوناز این بین مقاالتی که تمرکزشان بر ارزیابی حافظه با آزمونو  قرار گرفت
 .زیولوژی بود از مطالعه حذف شدندالکتروفی

 هایافته

های مختلهف صهورت گرفتهه مطالعاتی که جهت بررسی روایی و پایایی آزمون در زبان ؛ر دارندبندی کلی قرامقاالت باقی مانده در دو دسته
استفاده شده و بهه عوامهل مهوثر بهر  کالمی ری-های خاص، از آزمون شنیداریگروه هایی که در آنها جهت بررسی حافظه دربود و بررسی

شناختی، لیسهت کلمهات های فرهنگی و زبانویژگییت روحی فرد،وضعسن، جنس، سطح تحصیالت، هوش،  نتایج آزمون اشاره شده است.
کالمهی -ها به عنوان عوامل تاثیرگذار بر نتایج آزمون شهنیداریمورد استفاده، نحوه و سرعت ارائه کلمات، عواملی هستند که در این بررسی

تاثیرگذار بر نتایج آزمون، موارد مرتبط بها اجهرای به منظور مشخص کردن نقش عوامل فردی  در این بررسی .اندقرار گرفتهری مورد توجه 
  آمده است. 1مطالعات مورد بررسی در جدول  یخالصه ئه( مورد بررسی قرار نگرفته است.آزمون )لیست کلمات، نحوه و سرعت ارا

 
 2016تا  2000مورد بررسی از سال  : خالصه مطالعات1جدول

 نویسنده
سال 

 انتشار
 عنوان

مورد  نمونه

 بررسی
 جنسیت سن

سطح 

 تحصیالت
 هوش

های ویژگی

 فرهنگی

ایی و اسما رض

 ]21[همکاران
2014 

بررسی وضعیت 
شناختی، یادگیری و 
حافظه واژگانی در 
ناشنوایان بزرگسال 

استفاده کننده از زبان 
 اشاره

ناشنوای  30
 46مادرزاد و 

بزرگسال هنجار 
در محدوده 

 27تا  19سنی 
 سال

کاهش امتیاز 
آزمون با 

 افزایش سن

 
 عدم بررسی

 

 
 عدم بررسی

 
 

 
عدم 
 بررسی

 
 م بررسیعد

مریم آقامالیی و 

 ]23[همکاران
2013 

بررسی حافظه و 
–یادگیری شنوایی

کالمی در زنان 
 30تا  18فارسی زبان 
 سال

زن هنجار  70
با میانگین سنی 

انجام  3/23
 گرفت

امتیاز با 
سنی  هنجار

مشابه بوده 
 است.

تنها زنان مورد 
بررسی قرار 
 گرفته اند.

 عدم بررسی
 

عدم 
 بررسی

 

 رسیعدم بر
 

Bezdicek  و

 ]51[همکاران
2013 

برای  هنجارهای داده
نسخه چک آزمون 

-یادگیری شیداری
 کالمی ری

تا  20فرد  306
 سال 85

کاهش امتیاز 
آزمون با 

 افزایش سن

زنان در همه 
مراحل آزمون 
امتیاز باالتری 

 اند.داشته

رابطه مثبت 
میزان 

تحصیالت با 
 امتیاز آزمون

 
عدم 
 بررسی

 

تفاوت  به علت
در طول لغات، 

فرکانس و 
های سیستم

زبانی،فرهنگ 
بر تواند می

نتایج آزمون 
 .تاثیر گذارد

 

Poreh  و

 ]01[همکاران
2012 

برای  هنجار هایداده
 تحلیل نسخه عربی و

 تاثیر عوامل فردی

تا  18فرد  200
 سال 50

کاهش امتیاز 
آزمون با 

 افزایش سن

ر برتری زنان د
مرحله اول  5

 .آزمون 

رابطه مثبت 
میزان 

تحصیالت با 
 امتیاز آزمون

 
عدم 
 بررسی

 

تاثیر فرهنگ 
بر نتایج مراحل 
اول تا پنجم 

 آزمون
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Badcock  و

 ]41[همکاران
2011 

 هنجارهای داده
آزمون حافظه 

کالمی ری -شنیداری
 در افراد اسکیزوفرنی

فرد سالم  260
سال  40تا  18
 بیمار 492و 

کاهش امتیاز 
آزمون در 

هه چهارم د
نسبت به 

سنین پایین 
 تر

 
 عدم بررسی

 
 عدم بررسی

 
عدم 
 بررسی

 
 عدم بررسی

Salgado  و

 ]91[همکاران
2011 

کاربرد آزمون 
-یادگیری شنیداری
کالمی ری در 

 بزرگساالن برزیلی

 20فرد  249
 سال 59تا 

تاثیر سن بر 
نتایج آزمون 
خصوصا در 
دهه سنی 

 باالتر

 
عملکرد بهتر 

ر زنان د
خصوصا در 

مراحل 
 یادآوری

تاثیر سن در 
این مطالعه 
محدود به 

مراحل اول تا 
 پنجم است.

 
عدم 
 بررسی

 
 عدم بررسی

Vakil  و

 ]71[همکاران
2010 

برای  هنجارهای داده
امتیاز کلی در اطفال و 

بزرگساالن آزمون 
یادگیری شنیداری 

 کالمی ری

بزرگسال  528
سال  91تا  21
کودک  943و 
 سال 17تا  8

رابطه قوی 
سن و امتیاز 
آزمون در 
 بزرگساالن

 عدم بررسی عدم بررسی
عدم 
 بررسی

 عدم بررسی

Fichman  و

 ]81[همکاران
2010 

 هنجار هایداده
آزمون یادگیری 

کالمی ری -شنیداری
 در بزرگساالن برزیلی

فرد باالی  183
 سال 60

کاهش امتیاز 
آزمون با باال 

 رفتن سن

 نستاثیر ج
د قرار مورد تائی

 نگرفت.

ارتباط مثبت 
سطح 

تحصیالت با 
 نتایج آزمون

 
عدم 
 بررسی

 
 عدم بررسی

جعفری و 

 ]21[همکاران
2010 

هنجاریابی نسخه 
فارسی آزمون 
-یادگیری شنیداری

 کالمی ری

سالمند  250
بدون سابقه 
مشکالت 
پزشکی در 

محدوده سنی 
 80تا  60

کاهش امتیاز 
آزمون با باال 

 رفتن سن

اثرگذاری 
جنس و سطح 

تحصیالت 
مورد توجه 
قرار گرفته 

 است.

 عدم بررسی
عدم 
 بررسی

 عدم بررسی
 

Teruya  و

 ]9[همکاران
2009 

عملکرد بزرگساالن 
در آزمون  هنجار

-یادگیری شنیداری
 کالمی ری

تا  34فرد  130
 سال 85

اثر سن روی 
همه مراحل 
آزمون مورد 
تائید قرار 

 گرفت.

بجز مراحل 
یادآوری و 

بر تاخیری 
هیچ جنبه ایی 
در آزمون تاثیر 

 نداشته است.

 
 عدم بررسی

 
عدم 
 بررسی

 
 عدم بررسی

Messinis  و

 ]5[همکاران
2007 

برای  هنجارهای داده
نسخه یونانی آزمون 

-یادگیری شنیداری
 کالمی ری

تا  18فرد  205
 سال 78

کاهش امتیاز 
آزمون با 

 افزایش سن

امتیاز باالتر در 
زنان تنها در 

تاخیر و  مرحله
بازشناسی 

مشاهده شده 
 است.

 برتری
تحصیالت 
باالتر در 

نتایج آزمون 
نشان داده 
 شده است.

 
عدم 
 بررسی

 
 عدم بررسی

Schoenberg  و

 ]3[همکاران
2006 

کاربرد آزمون 
-یادگیری شنیداری

-کالمی ری در نمونه

 های بالینی

فرد  392
بااختالالت 

آلزایمر، 
دمانس،صرع، 
نئوپالسم و 

 84تا  16سکته،
 سال.

کاهش 
عملکرد با 
 افزایش سن

عملکرد زنان 
تاحدودی بهتر 

 است.

نتایج درباره 
تحصیالت 

متناقض بوده 
 است.

عدم 
 بررسی

 عدم بررسی

Elst  عدم بررسیعدم های سالتنها در  نسجکاهش امتیاز فرد سالم  1855برای  هنجارهای داده 2005و 
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فرد بزرگسال و  1855 ]42[همکاران
 ،تاثیر سن، جنسیت

تحصیالت و نحوه 
 ارائه.

آزمون با  سال 81تا  24
 افزایش سن

مرحله با تاخیر 
 اثر دارد.

تحصیلی 
بیشتربا امتیاز 
باالترآزمون 
همراه بوده 

 است.

 بررسی

Lezak  و

 ]31[همکاران
2004 

عصب  هایارزیابی
)نسخه  روان شناختی

 چهارم کتاب(
 

کاهش امتیاز 
آزمون با 

 افزایش سن

در  نسج
مراحل با تاخیر 
و بازشناسی 
 موثر است.

تحصیالت 
باالتر با امتیاز 
باالتر آزمون 
 همراه است.

 
عدم 
 بررسی

 
 عدم بررسی

Lee 2003 ]8[و همکاران 
برای  هنجارهای داده

 ) کتاب( زبان چینی
فرد سالم  134
 سال 75تا  59

کاهش امتیاز 
آزمون همراه 
با افزایش 

 سن

امتیاز بهتر در 
 نزنا

امتیاز باالتر 
در افراد با 
تحصیالت 

 بیشتر

 
عدم 
 بررسی

 
 عدم بررسی

Lee  و

 ]61[همکاران
2002 

برای  هنجارداده های 
گیری اندازه

نوروسایکولوژیک از 
روانی، توجه و حافظه 

 برای زبان چینی

تا  20فرد  341
 سال 46

 عدم بررسی
جنس تاثیری 
در نتایج ازمون 

 نداشته است.

تحصیالت 
االتر با امتیاز ب

باالتر آزمون 
همراه بوده 

 است.

عدم 
 بررسی

 عدم بررسی

 

 بحث
تاثیر سن بر  ی حاضر،مقاله تاثیر سن بر نتایج کلیه مراحل آزمون است، در همه مطالعات مورد برررسی در ی حاضر،مهمترین یافته مطالعه

طور که گفته شد همراه است. همان مراحل مختلف آزمون نتایج آزمون تایید شده و یا به آن اشاره شده است. افزایش سن با کاهش امتیاز
در حلقه واجی است که کاربرد آن نگهداری اطالعات  ،آزمون مشارکت دارد، پردازش واجیبخش یادآوری حافظه کاری که در بخش اصلی 

که روند پیر شدن باعث طوریهباست. باال رفتن سن، تاثیر منفی بر عملکرد پردازشی حلقه واجی دارد  ری در حافظه با استفاده از بازیابیشنیدا
در مراحل یادآوری آزمون ها بروز پیدا کند.صورت عملکرد ضعیف در یادآوری فوری زیرمجموعههتواند بشود که میکاهش کارایی این جزء می

.عالوه بر عملکرد بهتر افراد جوان در یادآوری فوری، امتیاز باالتر در مراحل بعدی این بخش به اندتر امتیاز باالتری کسب کردهجوان افراد
مسئول ورود اطالعات پایدار برای ذخیره در حافظه  مدت ایجادشده توسط حلقه القایی-علت ذخیره پایدار اطالعات در حافظه طوالنی

توان چنین نتیجه گرفت که افراد واقع می در کند، است.ه ضمنی که ارتباط حلقه القایی و حافظه بلند مدت را ممکن میو حافظ بلندمدت
تر گیرد و افراد جواننیز تحت تاثیر سن قرار می آزمون، تاخیری بخش امتیاز تر دارند.تر امتیاز یادگیری باالتری نسبت به افراد مسنجوان

لذا به  ،حافظه واجی و همچنین حافظه ضمنی مرتبط است این مرحله کسب کردند.امتیاز این بخش از آزمون به عملکرد امتیاز بهتری را در
ها( و همچنین حافظه و فعال نگه داشتن آن ها)جهت ذخیره شنیده حلقه واجییابی به یادآوری با تاخیر، الزم است که فرد از منظور دست

قابل توجیه  ،شودروند سن سبب آسیب به این بخش از حافظه میاساس این فرض که  ف افراد سالمند برضمنی استفاده کند. عملکرد ضعی
تواند به کاهش عملکرد حافظه ضمنی و حلقه واجی تر در افراد با سن باالتر در مرحله بازشناسی نیز به همین ترتیب میاست. عملکرد ضعیف

کلی این طورهبده حافظه ضمنی است که این بخش تحت تاثیر مستقیم سن قرار دارد. بخش بازشناسی، نقش اصلی به عه نسبت داد. در
-بررسیاز در برخی همچنین  کالمی ری است.–توافق وجود دارد که سن، تاثیرگذارترین ویژگی فردی موثر بر نتایج آزمون یادگیری شنیداری

. آنچنان که در بسیاری از مطالعات ذکر شده است، آسیب اشاره شده استاال رفتن سن امتیاز آزمون با بسرعت کاهش  به افزایش [3 ،19]ها
های حافظه کالمی را برای تعیین پیامدهای دمانس کاربردی و نیاز به بینی کننده قوی برای عواقب دمانس است که آزمونحافظه یک پیش

سنی دقیق به منظور کاربرد بالینی آزمون را  مقادیر هنجارین لزوم تعی این مسئله کند.وجود یک ابزار در دسترس و معتبر را بیش از پیش می
 دهد.نشان می

ها به عنوان عامل تاثیرگذار دومین عامل مورد توافق در مطالعات مورد بررسی، میزان تحصیالت فرد است. سطح تحصیالت در برخی پژوهش
تحصیالت نیز  های فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.یژگیمستقل و در دیگر مطالعات به عنوان عامل تعدیل کننده برای هوش و یا و

کارایی بیشتری در استفاده از  . در غالب مطالعات مورد بررسی، افراد با تحصیالت باالترگذاردتاثیر می عملکرد حافظه کاریدر همانند سن، 



Review Article 

   
                                                                                                                                             Published Online: 2015. February.27

 

      

 

J Rehab Med. 2017; 5(4): 282-289   

 

288 

کند و خش حلقه واجی و حافظه ضمنی را متاثر میدر نتیجه عملکرد حافظه بهتری دارند. تحصیالت هر دو ب اجزای حلقه واجی داشته و
مثبت سطح تحصیالت بر یادگیری فوری وجود دارد  چه اثرمختلف آزمون دارد. تنها در مراحل یادگیری، اگربا سن بر مراحل  یتاثیرات مشابه

 واجی نسبت داده شده است. فرآیند ده بهتر ازافراد با سطح تحصیالت باالتر نتایج بهتری در این مراحل کسب کرده اند، این برتری به استفا و
موثر بر مهم عامل دموگرافیک دومین به عنوان  ازآن مطالعات با وجود تناقضات موجود درباره تاثیر سطح تحصیالت بر نتایج آزمون در برخی

 [13، 5].شده است نتایج آزمون نام برده
توجه به جنس بسیار مهم است و حتی  شناختی-روانهای است. در برررسی سومین عامل مورد توجه در مطالعات مورد بررسی، جنس بوده

های زنان و مردان از نظر ممکن است نتایج مطالعاتی که تنها در یک جنس انجام شده است را تغییر دهد. در مطالعات مختلف به تفاوت
های عصبی متفاوتی برای رفتارهای یکسان دان از گذرگاهدر بسیاری از وظایف یکسان، زنان و مر آناتومی تا سطح مولکولی توجه شده است.

کنند. حجم باالتر مغز، نسبت باالتر بخش سفید به خاکستری و بزرگتر بودن آمیگداال در مردان، حجم باالتر هیپوکامپ و بخش استفاده می
ها، از دوپامین در زنان( و تفاوت در سطح هورمون)مثل بیشتر بودن  در زنان، تفاوت در میزان نوروترنسمیترهای موثر بر شناخت پیشانیپیش 

تحت تاثیر قرار جنس نیز همانند عوامل ذکر شده قبلی، عملکرد حافظه کاری را تفاوت  ]20[.ها هستندعوامل شناخته شده ایجاد این تفاوت
ت بر نتایج آزمون مشاهده گردید، برخی مطالعات با تاثیر جنسی ط، نتایج متفاوتی در ارتباروی پیشمقاله . در مطالعات مورد بررسی دردهدمی

اند و در مطالعات دیگر این برتری منحصر به یک یا چند مرحله از آزمون عنوان شده است. برتری زنان را در همه مراحل آزمون نشان داده
مشخصا این برتری در پردازش  ری دارند وکه زنان در وظایف گفتاری عملکرد بهتحالی در ،در پردازش فضایی برتری دارندکلی مردها طورهب

های زنانه در حافظه کالمی، حافظه کاری و پردازش نقش هورمون دهد. هم چنین،ها میبه آنآزمون زبانی، توانمندی بیشتری در اجرای 
رد بهتر زنان در نتایج آزمون تواند عامل عملکحجم باالتر هیپوکامپ که نقش آن در حافظه مورد تایید است، می ]25[.عصبی شناخته شده است

بهتر زنان باشد. نتایج بهتر در مراحل بازشناسی و مرحله با تاخیر که در بیشتر مطالعات مورد بررسی مورد تایید قرار گرفته است، نشانه استفاده 
 از حلقه واجی و حافظه ضمنی است.

اند، ولی مهورد بررسهی قهرار ورد بررسی مورد توجه قرار گرفتههای فرهنگی و وضعیت روحی عواملی هستند که در مطالعات مهوش، تفاوت
بهه دالیهل متفهاوتی از جملهه در  ،اند، در مواردی با ذکر این موضوع که هوش عامل مهمتری نسبت به سطح تحصهیالت اسهتداده نشده

عدیل کننده هوش استفاده شده است. در بر بودن از میزان تحصیالت به عنوان عامل تا و زمانردسترس نبودن آزمون مناسب یا دشواری اج
شناختی اشاره شده و عنوان شده است که با توجه به تفاوت در طول لغات، فرکانس و های زبانو همکاران به تفاوت Bezdicek یمطالعه
ههای و همکاران، تفاوت ehPorهمچنین در بررسی  ]19[.توانند نتایج آزمون را متاثر کندهای زبانی میهای زبانی، فرهنگ و ویژگیسیستم

 ]10[ت.فرهنگی بر نتایج مراحل اول تا پنجم آزمون)مراحل یادآوری( موثر شناخته شده اس

 گیرینتیجه
مترین عوامل فردی موثر شناختی به ترتیب مههوش و عوامل فرهنگی و زبان ،با توجه به بررسی انجام شده، سن، سطح تحصیالت، جنس

های سنی، توجه به جنس و سطح تحصهیالت هنجارلذا تهیه و استفاده از  .است کالمی ری شناخته شده-نیداریزمون یادگیری شبر نتایج آ
رسد. الزم به ذکر است که در این بررسی به تفهاوت می نظر های پیش رو ضروری بهفرد در استفاده بالینی از آزمون و همچنین در پژوهش

اساس عوامل فردی مورد توجه در  گیری تنها برنحوه اجرای آزمون پرداخته نشده است و نتیجه ها دردر نسخه آزمون مورد استفاده و تفاوت
 مطالعات صورت گرفته است.
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