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Abstract
Background and aims: Auditory memory is the ability to receive process, store, and finally
recall verbal information. Auditory-Verbal memory plays an important role in human life. One
of the common methods to investigate auditory-verbal memory is using the behavioral
neuropsychological tests. Therefore, many tests have been introduced. Rey Auditory Verbal
Learning Test is one of the most common tests in this area. The present study aimed to
investigate the effect of gender on the results obtained from the Persian version of the test.
Materials and methods: In the current study, 120 patients (60 female and 60 male) in their
fourth and sixth decades were investigated using the Persian version of the Rey Auditory Verbal
Learning Test.
Results: Significantly higher scores were observed in women than in men in the total recall (P =
0.045), with the intervention (P = 0.007), and delayed (P = 0.002) phases.
Conclusion: Higher scores were observed in women comparing the both age groups. The results
confirm the superiority of women in the application of auditory-verbal memory and indicate the
importance of using separate data for each sex.
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برنا و همکاران.............

مقایسه نتایج آزمون یادگیری شنیداری-کالمی ری (نسخه فارسی) در زنان و مردان
پیش از سالمندی
علی محمدزاده 1،آزاده برنا ،*2مژده صفوی نائینی ،1علیرضا اکبرزاده
.1
.2
.3
.4

باغبان3

عضو هیئت علمی .گروه شنوایی شناسی ،دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .تهران ،ایران
دفتر تحقیقات و فن آوری دانشجویان .کارشناسی ارشد شنوایی شناسی  ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
عضو هیئت علمی و استاد گروه علوم پایه ،دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی .تهران ،ایران

* دریافت مقاله 1395/07/04

بازنگری مقاله 1395/09/21

پذیرش مقاله * 1395/11/06

چکیده
مقدمه و اهداف
حافظه شنیداری–کالمی ،توانایی دریافت تحریکات کالمی ،پردازش و ذخیره آنها و در نهایت یادآوری موضوعات شنیده شده است و بدون آن زبان معنی و مفهومی نخواهد
داشت .یکی از روشهای رایج برای بررسی حافظه شنیداری-کالمی ،استفاده از آزمونهای رفتاری عصب روانشناختی است ،به این منظور تاکنون آزمونهای بسیاری
معرفی شدهاند که آزمون یادگیری شنیداری-کالمی ری یکی از پرکاربردترین آنها است .مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر جنسیت بر نتایج نسخه فارسی آزمون انجام شده
است.
مواد و روش ها
در بررسی حاضر  120نفر ( 60زن و  60مرد) در دو دهه سنی چهارم و ششم با استفاده نسخه فارسی آزمون یادگیری شنیداری-کالمی ری مورد بررسی قرار گرفتهاند.
یافتهها

تفاوت معنادار امتیاز زنان نسبت به مردان در مراحل یادآوری کلی P=0/045

 ،با مداخله ( )P= 0/007و با تاخیر ( )P=0/002مشاهده شده است.

نتیجهگیری
امتیاز زنان در همه مراحل مورد بررسی و در هر دو دهه سنی باالتر از مردان بوده است که این موضوع عالوه بر تائید برتری زنان در کاربرد حافظه شنیداری-کالمی ،لزوم
استفاده از دادههای نرمال مجزا در دو جنس را نشان میدهد.
کلمات کلیدی
حافظه شنیداری-کالمی؛ آزمون یادگیری شنیداری-کالمی ری؛ جنسیت

نویسنده مسئول :آزاده برنا ،کارشناسی ارشد شنوایی شناسی  ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،بیمارستان طالقانی ،تهران ،ایران
آدرس الکترونیکیbornaaudio@gmail.com :
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مقدمه و اهداف
حافظه شنیداری-کالمی ،توانایی دریافت تحریکات کالمی ،پردازش و ذخیره آنها و در نهایت یادآوری موضوعات شنیده شده است .این بخش
از حافظه کاری اساس رشد مهارتهای زبانی از جمله فراگیری و به خاطر سپردن واژهها و همچنین توانایی درک و به کار بستن دستور زبان،
زبان بیانی و زبان نوشتاری و همچنین یادگیری است ،بهطوریکه بدون آن زبان معنا و مفهومی نخواهد داشت[1].اختالل در یادگیری و حافظه،
یکی از دالیل شایع مراجعه افراد به روانپزشکان است که میتواند زندگی روزمره و عملکرد فرد را با مشکل مواجه کند [2[.یکی از روشهای
رایج برای بررسی حافظه شنیداری-کالمی ،استفاده از آزمونهای رفتاری عصب روانشناختی است ،به این منظور تاکنون آزمونهای بسیاری از
جمله آزمون یادگیری کالمی کالیفرنیا ،هاپکینز وآزمون یادگیری شنیداری-کالمی ری معرفی شده است ]3[.از این بین آزمون یادگیری
شنیداری-کالمی ری به علت سهولت اجرا ،زمان کوتاهتر و عدم تاثیر از حالتهای اضطرابی و افسردگی بیشترین کاربرد را در بررسیهای بالینی
و پژوهشهای اخیر داشته است ]4[.آزمون یادگیری شنیداری-کالمی ری در سال  1958توسط آندره ری به زبان فرانسه ساخته و پس از آن به
زبانهای انگلیسی ،اسپانیایی ،چینی ،آلمانی ،فنالندی ،هلندی ،عبری ،پرتغالی و عربی ترجمه شد ]4-17].نسخه فارسی آزمون در سال 1390
توسط جعفری و همکاران ساخته و در سالمندان روانسنجی شد [18[.در سالهای اخیر مطالعات بسیاری با هدف باالتر بردن کارایی آزمون انجام
شده است و عوامل موثر بر نتایج آزمون را بررسی کردهاند .جنسیت ،پس از سن و میزان تحصیالت به عنوان مهمترین عامل موثر بر نتایج
آزمون شناخته شده است Elst .و همکاران  1855فرد سالم  24تا  81سال را در مطالعه خود در سال  2005مورد بررسی قرار دادند و تاثیر
جنسیت بر نتایج آزمون را مورد تائید قرار دادند Andersson ]11[.و همکاران در سال  2006مطالعهای انجام دادند که در آن به عدم تاثیر
جنسیت بر نتایج آزمون اشاره شده است ]19[.در مطالعهای که  Teruyaو همکاران در سال  2009انجام دادند ،تاثیر جنسیت در مراحل یادآوری
و تاخیری آزمون مورد تائید بوده است .در این بررسی  130فرد  34تا  85سال در دو گروه زیر  65سال و باالی  65سال که  75درصد آنها زن
بودند ،مشارکت داشتند ]9[.جعفری و همکاران در سال  2010مطالعهای انجام دادند که در آن  250سالمند در محدوده سنی  60تا  80سال
مشارکت داشتند .در این بررسی به برتری زنان بجز در مراحل اول و دوم آزمون اشاره شده است ]18[.در بررسی  Fichmanو همکاران که در
سال  2010انجام گرفت 183 ،فرد باالی  60سال مشارکت داشتند .ارتباطی بین نتایج آزمون با جنسیت مشاهده نشد ]16[.در بررسی که توسط
 Vakilو همکاران در سال  2010صورت گرفت 528 ،بزرگسال  21تا  91سال و  943کودک  8تا  17سال مورد بررسی قرار گرفتند ،برتری
زنان در همه مراحل آزمون مشاهده شده است Salgado ]14[.و همکاران در سال  2011تحقیقی انجام دادند و  243فرد  20تا  59سال را در
هر دو جنس در  6گروه سنی مورد بررسی قرار دادند ،عملکرد بهتر زنان در مرحله یادآوری مورد توجه بوده است ]12[.در بررسی انجام شده توسط
 Porehو همکاران در سال  200 ،2012فرد  18تا  50سال مشارکت داشتند ،به برتری زنان در همه مراحل آزمون تاکید شده است]10[.
لذا با توجه به تناقضات موجود در نتایج این مطالعات در مرحلهای از آزمون که تحت تاثیر جنسیت قرار میگیرد و عدم بررسی تاثیر جنسیت بر
نتایج در نسخه فارسی آزمون یادگیری شنیداری-کالمی ری ،بررسی حاضر با هدف مقایسه نتایج آزمون یادگیری شنیداری-کالمی ری در زنان
و مردان پیش از سن سالمندی انجام شده است.
مواد و روشها
در مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر که بهصورت مقطعی انجام شد تعداد  120نفر ( 60زن و  60مرد)  30تا  60سال از مراجعین به درمانگاه
بیمارستان آیتاله طالقانی تهران در بهار و تابستان  1395که بهصورت غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند ،مشارکت داشتند .معیارهای ورود
به مطالعه حضور در محدوده سنی مورد نظر ،تک زبانه بودن و سطح تحصیالت کارشناسی و باالتر بود .آستانه شنوایی باالتر از  20دسیبل HL
در هر یک از فرکانسهای مورد بررسی ،امتیاز پایینتر از  21در آزمون مختصر معاینه وضعیت روانی ( ،)MMSEسابقه ابتال به هر گونه
اختالل موثر بر سالمت شناختی و هم چنین سابقه مصرف داروهای روانپزشکی ،مواد مخدر و داروهای موثر بر سیستم اعصاب مرکزی از
معیارهای خروج در مطالعه حاضر بوده است .پس از ارائه توضیح در مورد مطالعه و کسب رضایتنامه از افراد مورد نظر ،تاریخچه پزشکی
واطالعات فردی بهصورت پرسشنامه توسط آزمونگر تکمیل شد .آستانههای شنوایی با استفاده از آزمون ادیومتری تون خالص در فرکانسهای
 250تا  8000هرتز و ادیومتری گفتار در اتاقک اکوستیک و بهوسیله دستگاه ادیومتر  AC40شرکت اینتراکوستیک توسط آزمونگر ثابت انجام
شد و افراد با آستانه باالتر از  20دسیبل از مطالعه حذف شدند ،همچنین به منظور تائید سالمت شناختی ،آزمون مقیاس معاینه مختصر روانی
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( )MMSEانجام گرفت .افراد با امتیاز زیر  21در آزمون حاضر از مطالعه حذف شدند .افراد مورد بررسی ،در محیط مناسب ،اتاق ساکت با نور
کافی و تنها در حضور یک نفر به عنوان آزمونگر تحت ارزیابی با نسخه فارسی آزمون یادگیری شنیداری-کالمی ری] [18قرار گرفتند .در ابتدا
روند انجام آزمون در سطح راحت شنیداری برای افراد مورد بررسی توضیح داده شد .به این ترتیب که "تعدادی از کلمات برای شما خوانده می-
شود ،بعد از اتمام آنها هر تعداد کلمه را که به خاطر میآورید بیان کنید ،ترتیب کلمات مهم نیست ،این مرحله چند بار تکرار خواهد شد .الزم
است که در هر مرحله همه کلماتی را که به خاطر دارید بیان کنید ،تکراری بودن کلمات اهمیت ندارد" کلمات مورد استفاده در هر لیست آزمون،
لغات رایج زبان فارسی هستند که قرابت معنایی و تلفظی کمی با هم دارند .با شروع آزمون در مرحله یادآوری (مراحل یک تا پنج آزمون) ابتدا
واژه های فهرست اول با صدای زنده و سرعت تقریبا یک واژه در ثانیه در سطح راحت شنیداری فرد برای فرد خوانده شده و مرحله بعد زمانی
آغاز شد که فرد اعالم میکرد واژه دیگری به خاطر نمیآورد ،مجددا شرایط قبل با استفاده از همان فهرست تکرار شد .در هر مرحله پاسخ فرد
در برگه ثبت نتایج یادداشت شده است .جهت بررسی تاثیر تکرار محرک و توان یادگیری فرد ،فهرست اول در سه مرحله دیگر نیز تکرار شد.
امتیاز این پنج مرحله میانگینگیری شده و امتیاز کل یادآوری محاسبه شد .فهرست دوم (فهرست مداخلهکننده) طی یک مرحله با شرایط مشابه
مراحل قبل ،ارائه شده و پاسخهای فرد ثبت میشوند .طی دو مرحله یک بار بالفاصله پس از ارائه فهرست مداخلهکننده و یک بار با تاخیر و پس
از گذشت  20دقیقه ،مجددا از آزمودنی خواسته شد هر تعداد کلمه از فهرست اول را که به خاطر دارد ،بیان کند .پاسخهای مراحل ششم و هفتم
در برگه نتایج ثبت شد .پس از آن اطالعات هر آزمودنی ثبت و وارد نرمافزار  SPSSنسخه  21شدند .در این بررسی از جداول ،نمودارها و
شاخصهای تمرکز و پراکندگی در آمار توصیفی و آمار تحلیلی از آزمون یک نمونهای کی دو برای بررسی نرمال بودن دادهها ،آزمون تحلیل
واریانس دوطرفه برای تساوی واریانسها استفاده شد.
یافتهها
در این بررسی  120نفر ( 60زن و  60مرد) در دو دهه سنی چهارم و ششم شرکت داشتند .تعداد افراد در هر یک از دو گروه سنی  60نفر بود.
توزیع فراوانی جنسیت در هر دو گروه سنی برابر بود.
جدول :1میانگین و انحراف معیار متغیرهای وابسته یادگیری کلی ،با مداخله و با تاخیر بر حسب جنسیت و به تفکیک گروه سنی.
گروه سنی

جنسیت
مرد

30-40
زن
مرد
50-60
زن

یادگیری کلی

با مداخله

با تاخیر

میانگین

11/46

11/60

11/76

انحراف معیار

1/69

1/54

1/54

میانگین

12/19

12/44

12/56

انحراف معیار

1/56

2/10

2/84

میانگین

10/37

10/10

10/30

انحراف معیار

1/46

1/49

1/41

میانگین

10/76

11/23

11/26

انحراف معیار

1/27

1/45

1/43

با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دوطرفه مشخص شد که جنسیت بر متغیرهای یادگیری کلی ،با مداخله و با تاخیر موثر است ،بهطوریکه در
هر سه متغیر وابسته ،میانگین امتیاز زنان بهطور معناداری باالتر از مردان بهدست آمد .مقدار احتمال برای امتیاز کلی  P=0/045در امتیاز
مداخلهگر  P=0/002و برای امتیاز با تاخیر  P=0/005بهدست آمد .همچنین در هیچکدام از سه تحلیل واریانس دوطرفه انجام شده ،اثر متقابل
معناداری در دو گروه سنی مورد بررسی بین زنان و مردان مشاهده نشد ( P ≥0/05در هر سه مورد).
نمودارهای  1تا  3مالحظه شود.
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نمودار :1تخمین میانگین حاشیهای برآورد شده برای یادگیری کلی

نمودار :2تخمین میانگین حاشیهای برآورد شده برای امتیاز با مداخله
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نمودار :3تخمین میانگین حاشیهای برآورد شده برای امتیاز با تاخیر

بحث
یافته اصلی در مطالعه حاضر ،باالتر بودن امتیاز زنان نسبت به مردان در هر دو گروه سنی مورد بررسی و در هر سه مرحله یادآوری کلی ،با
مداخله و با تاخیر بوده است که با نتایج مطالعه  )2010( vakilو  )2012( Porehکه برتری زنان را در همه مراحل آزمون مورد تاکید قرار داد،
همراستا است.
تاثیر جنسیت بر نتایج آزمون مورد تاکید مطالعات بسیاری قرار گرفته است 15 ،13 ،11 ،10 ،8 ،4 ،3[.و  ]17در برخی بررسیها به عدم تاثیر جنسیت بر
نتایج آزمون اشاره شده است 3[.و  ]17برخی از این بررسیها برتری زنان تنها در مرحله یادآوری مورد تائید قرار دادهاند[ ]10 ,15و در مطالعاتی این
برتری در مرحله با تاخیر مشاهده شده است Teruya ]4 ,9 ,11 ,12[.برای حمایت از برتری زنان در آزمون به استفاده بهتر زنان از حلقه واجی
صرفنظر از سن و یا تحصیالت اشاره میکند .تفاوتهای موجود در نتایج بررسی امتیازات کسب شده توسط زنان را میتوان ناشی از تفاوت در
محدودههای سنی مورد بررسی و همچنین تفاوتها در نحوه اجرای آزمون و جمعیت مورد بررسی دانست )2010( Vakil .بر تفاوت در نتایج
نسخههای متفاوت آزمون تاکید دارد .در بررسی انجام شده توسط  )2012( Porehنیز به تاثیر تفاوتهای زبانی و فرهنگی بر نتایج آزمون اشاره
شده است .یافتههای این مطالعه هم چنین با مطالعاتی که تواناییهای باالتر گفتاری زنان در روانی گفتار و وظایف حافظه کالمی و ضمنی را
نشان میدهند ،حمایت میشود ]20[.در بررسیهای نوروسایکولوژیک ،توجه به جنسیت بسیار مهم شناخته شده و تاکید شده است که این موضوع
میتواند نتایج مطالعاتی که تنها در یک جنس انجام شده است را تغییر دهد ]21[.به همین دلیل در این پژوهشها به تفاوتهای جنسیتی از سطح
آناتومی تا مولکولی توجه شده است .برتری زنان در امتیازات مراحل یادآوری کلی ،با مداخله و با تاخیر آزمون را میتوان به تفاوتهای دو جنس
نسبت داد ،بهطوریکه در بسیاری از وظایف زنان و مردان از گذرگاههای عصبی متفاوتی برای رفتارهای یکسان استفاده میکنند ]22[.تاثیر
جنسیت بر حافظه به نوع حافظه مورد بررسی بستگی دارد .در بررسیهایی که تاثیر جنسیت بر حافظه شنیداری-کالمی با روشهای
نوروایمیجینگ مورد توجه بوده است ،حجم باالتر هیپوکامپ و بخش پیش فرونتال در زنان مورد تائید قرار گرفته است ]21[.عالوه بر این تفاوت-
های آناتومیک ،تفاوت در میزان نوروترنسمیترهای موثر بر شناخت مثل بیشتر بودن میزان دوپامین در زنان و رهاسازی بیشتر دوپامین ناشی از
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- از عوامل شناخته شده ایجاد این تفاوت،]23[ همچنین باالتر بودن سطح سروتونین خون در زنان و تفاوت در سطح هورمونها،آمفتامین در آنها
 تفاوتهای هورمونی ذکر شده در باال برای تائید نتایج بررسی حاضر درباره برتری زنان در محدوده سنی مورد بررسی نیز.ها شناخته شده است
 توانمندی بیشتری در اجرای تست به آنها، زنان در وظایف گفتاری عملکرد بهتری دارند و مشخصا این برتری در پردازش زبانی.کاربرد دارد
 حجم باالتر هیپوکامپ که. حافظه کاری و پردازش عصبی شناخته شده است، نقش هورمونهای زنانه در حافظه کالمی، هم چنین.میدهد
 نتایج بهتر در مرحله با تاخیر که در بیشتر مطالعات. میتواند عامل عملکرد بهتر زنان در نتایج آزمون باشد،نقش آن در حافظه مورد تایید است
 نتایج کسب شده از دو نوع.مورد بررسی مورد تایید قرار گرفته است را میتوان نشانه استفاده بهتر زنان از حلقه واجی و حافظه ضمنی دانست
 برتری زنان را در،)کالمی-کلی آزمون بررسی حافظه کالمی که در مطالعات استفاده شده است (آزمونهای روانی گفتار و آزمونهای شنیداری
 نشان داد که این برتری زنان تنها در مواردی که لغاتKimura  بررسی،استفاده از حافظه ضمنی نسبت به مردان همسال نشان میدهد
] وجود تفاوت زنان و مردان در همه سنین در برخی22[.معنادار باشد وجود دارد که این موضوع برتری زنان در کدگذاری معنایی را نشان میدهد
- سال بارزتر می60  این تفاوتها را در سنین زیرRodriguze  در حالیکه،]22 ,24[پژوهشهای نوروسایکولوژیک مورد تائید قرار گرفته است
 از نظر شرایط هورمونی، سال بررسی کرده اند60 ] محدوده سنی مورد بررسی در مطالعه حاضر با مطالعاتی که زنان را در سنین باالی20[.داند
.متفاوت بوده و تاثیر این تفاوت بر نتایج را نمیتوان نادیده گرفت
نتیجهگیری
 این نتایج. باالتر از مردان بوده است،نتایج کسب شده توسط زنان در هر دو گروه مورد آزمون و همچنین در همه مراحل مورد بررسی آزمون
 به، با توجه به عدم وجود تقابل معنادار در آزمون واریانس دوطرفه، عالوه بر این.لزوم استفاده از دادههای مجزا در زنان و مردان را نشان میدهد
 هر چند تاثیر هورمونها بر مقاطع مختلف زندگی زنان لزوم بررسی،نظر میرسد که این برتری در گروههای سنی دیگر نیز وجود داشته باشد
.آزمون در این مقاطع را نشان میدهد
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