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Effect of Age and Education on Performance of The auditory – Verbal Working Memory 

Among 40-60 Years Old Normal Hearing Woman 

Sajadian M1, Sajadian M2 

Abstract 

Purpose: Auditory-verbal working memory is the ability to learn, retain, and recall syllables and 

words. Rey auditory – verbal learning test is one of the common and popular methods to evaluate 

auditory – verbal memory. Age and education are demographic factors affecting this parameter. 

The purpose of this study was to investigate these factors on the results of the Persian version of 

the test. 

Methods: This descriptive, analytic study was performed on 50 women aged 40-60 years with 

normal hearing at two age groups (25 women 40 to 49 years old and 25 women 50 to 59 years 

old), who were selected by convenience sampling method using the Persian version of the Rey 

Auditory-Verbal Learning test. 

Results: A significant correlation was observed between the mean of total recall score, recall after 

interference score, and delayed score at women 40 to 49 years old (p < 0.01). Also there was a 

significant positive correlation between education and these scores (p < 0.01).  

Conclusion: According to the results of this study, it seems that the beginning of decrement 

changes in memory occurs before the aging, which necessitates the need to consider and take 

preventive measures to reduce the incidence of inability in the elderly more and more. 

Furthermore, education can be considered as a major demographic characteristic on this test. 
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 ساله دارای شنوایی هنجار  ۶۰تا  ۴۰کالمی در زنان -تاثیر سن و تحصیالت بر عملکرد حافظه کاری شنیداریبررسی 

 2، مریم سجادیان1مرضیه سجادیان

 جیرا یها روش از یکحافظه کاری شنیداری کالمی توانایی یادگیری، نگهداری و به یادآوری هجاها یا کلمات گفتاری است. ی هدف:

 رگذاریتاث کیدموگراف عوامل از. است یر یکالم – یداریشن حافظه آزمون از استفاده یکالم-یداریشن حافظه یبررس یبرا محبوب و

 انجام آزمون نیا یفارس نسخه جینتا بر واملع نیا یبررس هدف با حاضر مطالعه توان اشاره نمود.می  التیتحصسن و  آزمون، نیا بر

 . است شده

زن  25ساله و  49تا  40زن  25)  یهنجار در دو مقطع سن ییزن با شنوا 50 یحاضر رو یلیتحل – یفیتوص مطالعه :یبررس روش

  .شد انجام یر یکالم یداریشن آزمون یفارس نسخه از استفادهبا  یرتصادفیغ دردسترس و یریساله( به روش نمونه گ 59تا  50

ساله در هر سه امتیاز یادآوری کلی، همراه با  49تا  40میانگین امتیاز زنان د که ده یم نشان به دست آمده یها افتهی ها : افتهی

این  و التیتحص نیب معنی داری مثبت ارتباطهمچنین (. p<01/0)  تاخیر نسبت به گروه دیگر باالتر و معنادار بود مداخله و با

 (.p<01/0) مشاهده شد ازاتیامت

 قبل از سالمندی ایجاد می شود ،به نظر می رسد که آغاز تغییرات کاهشی در حافظه ،با توجه به نتایج این پژوهش نتیجه گیری:
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 که این مسئله لزوم بررسی و انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور کاهش میزان ناتوانی در سالمندان را بیش از پیش حائز اهمیت 

 د. بر نامنیز  ی تاثیرگذار بر روی این نسخهاساس کیدموگراف مشخصه کی عنوان بهضمن اینکه از تحصیالت نیز می توان می کند. 

 تحصیالت  ،سن زنان، کالمی، آزمون یادگیری ری، –: حافظه کاری شنیداری  لمات کلیدیک

  :marziyehsajad@gmail.com       ،0000-0002-2958-4498    ORCID: مرضیه سجادیان، نویسنده مسئول

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده علوم توانبخشی، گروه شنوایی شناسیتهران، : آدرس

 گروه شنوایی شناسی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرانکارشناس ارشد  -1

 دانشجوی دکتری مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران -2

 مقدمه

حافظه به توانایی نگهداری اطالعات و تجارب قبلی و استفاده 

. برای حافظه (1) از آن ها در زمان مورد نیاز گفته می شود

تقسیم بندی های مختلفی ارائه شده است که یکی از آن ها 

بر مبنای مدت زمان نگهداری اطالعات است. براساس این 

تقسیم بندی حافظه به سه نوع تقسیم می شود:  حافظه 

. مفهوم (2)حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت 

حافظه کاری از مفهوم حافظه کوتاه مدت گرفته شده است، 

. حافظه (3)اگر چه بین این دو مفهوم تفاوت هایی وجود دارد 

کاری امکان ذخیره سازی موقت و دستکاری اطالعات جهت 

. این نوع (4)انجام پردازش های شناختی را برعهده دارد 

و  Baddeleyتوسط  19۷4فظه نخستین بار در سال حا

Hitch (5 ) .در مدل ارائه شده توسط آن ها حافظه مطرح شد

کوتاه مدت جای خود را به چهار مولفه جدید به نام های 

 –کارکردهای اجرایی، حلقه واج شناختی، طرحواره بینایی 

فضایی و مخزن رویدادی داد. از میان این مولفه ها، حلقه واج 

شناختی شبیه مخزن یا فراخنای حافظه عمل می کند. این 

ت گفته شده را ذخیره می کند و از یک سازوکار مولفه اطالعا

.  این بخش از حافظه (6)مرور ذهنی زیربنایی بهره می گیرد 

کاری مربوط به اطالعات کالمی است. حافظه کاری شنیداری، 

به فرآیند نگهداری اصوات در ذهن برای دوره های زمانی کوتاه 

هنگامی که اصوات در یک بازه زمانی نسبتا طوالنی در محیط 

. یکی از روش های (۷)د وجود نداشته باشند، گفته می شو

رایج برای بررسی این نوع حافظه، استفاده از آزمون های 

رفتاری عصب روان شناختی است. به این منظور تاکنون 

آزمون های بسیاری از جمله آزمون یادگیری کالمی کالیفرنیا، 

کالمی -آزمون یادگیری شنیداری و  (Hopkins) نزهاپکی

 –.  آزمون یادگیری شنیداری (8)ری معرفی شده است 

به دلیل داشتن ویژگی هایی نظیر بررسی  (Rey)کالمی ری 

عیت آن(، روش اجرای جنبه های مختلف حافظه کالمی )جام

و نیز زمان ارزیابی محدود آن بر سایر آزمون ساده و آسان 

های حافظه کالمی ارجحیت داده می شود. این آزمون توانایی 

افراد در رمزگردانی، تثبیت، ذخیره و بازیابی اطالعات کالمی 

محرک های در مراحل مختلف حافظه ی آنی )فوری(، تاثیر 

مداخله کننده، حافظه ی تاخیری و بازشناسی را مورد ارزیابی 

 .  (9)دهدقرار می

مشخصات دموگرافیکی که معموال بر عملکرد افراد در این    

ذارند عبارتند از: جنسیت، سطح تحصیالت آزمون تاثیر می گ

. در مورد تاثیر جنسیت بر نتایج این آزمون، معموال (10)و سن 

ی شود. در غالب مطالعات به نفع زنان برتری مشاهده م

مشخص شده است که تحصیالت باال با عملکرد بهتر افراد در 

آزمون همراه است. به طوری که تحصیالت بعد از سن به 

عنوان مهم ترین عامل موثر بر نتایج آزمون شناخته شده است.  

سن نیز به عنوان تاثیرگذارترین ویژگی فردی موثر بر نتایج 

 کالمی ری شناخته شده است –ری آزمون یادگیری شنیدا

 . ویژگی این آزمون در بررسی جنبه های مختلف عملکرد(11)

عنوان یک ابزار کارآمد در تشریح ه حافظه باعث می شود که ب

 مطالعات. (12) نقایص حافظه مرتبط با سن شناخته شود

 آزمون در عملکرد سن باالرفتن با کودکان در که اند داده نشان

 یسالگ 12 یال 11 سن تا معموال شرفتیپ نیا. ابدی یم بهبود

 یجیتدر سرعت کی با آن از بعد اما دارد ادامه سرعت با

 دوران یط در ثابت حد کی به نکهیا تا ابدییم ادامه همچنان

 نیا از. رسد یم( یسالگ 20 یال 18 نیب )معموال یبزرگسال

در  نکهیا تا ماند یم ثابت بایتقر حافظه عملکرد بعد به نیسن

رشد  .(13) شود یدر اثر روند سن دچار کاهش م یبزرگسال

علت ه تواند بمهارت های حافظه در طی دوران کودکی می
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اختارهای نوروآناتومیکی مربوطه باشد. برای مثال بلوغ س

توانایی نگهداری اطالعات، یادگیری و به یادآوری، همگی با 

کنند. این پیشرفت به علت ادامه افزایش سن گسترش پیدا می

 (Ongoing myelination) یافتن میلینه شدن مداوم

 و اطراف هیپوکامپ( Frontal lobe) مناطق لوب فرونتال

(Perihippocampal) از آنجایی که (14) گیردصورت می .

با یکدیگر نامرتبط ذاتا  کلمات موجود در فهرست آزمون ری

هستند، برای ذخیره و بازیابی موثر و کارآمد بایستی 

صورت فعال صورت گیرد. با افزایش ه رمزگذاری اطالعات ب

هایی توسعه پیدا کرده  رود که چنین استراتژی سن انتظار می

 Silberg. (15) بهبود عملکرد حافظه کالمی شودو منجر به 

ها نشان  اظهار داشتند که نتایج مطالعه آن (16)و همکاران 

سال  12داد که آزمون ری زمانی که سن شرکت کنندگان زیر 

 توانست به طور کارآمدی جهت تعیین موارد آسیب نمیبود، 

دیده از سالم عمل کند و اما هنگامی که سن شرکت کنندگان 

رسید این آزمون در تشخیص کارآمدتر  سال و باالتر می 12به 

کاهش عملکرد حافظه در اثر سن مشخص شده .  (16) بود

را آغاز شروع  یسالمند نیمطالعات سن یبرخ ،(11) است

 گرید یپاره ا که یدانسته اند در حالعملکرد حافظه  کاهش

 الت،ینموده اند. تفاوت تحص وانرا عن یقبل از سالمند نیسن

بزرگساالن  یگروه ها یزبان – یفرهنگ تیو وضع یسطح هوش

مقدار » فیمطالعات مذکور و اختالف در تعر نیجوان و مسن ب

گروه بزرگساالن  نیمختلف آزمون ب ازاتیامت« قابل توجه

 یاحتمال لیتوان از دال یجوان و مسن در هر مطالعه را م

 .دانست عاتمطال نیا نیتفاوت ب

لذا با توجه به افزایش امید به زندگی در جهان و افزایش    

سالمندان خصوصاً در جمعیت زنان و مشارکت فعال این گروه 

در زمینه های مختلف جامعه و خانواده و اهمیت حافظه به 

عنوان یکی از پردازش های عالی مغز که در زمینه یادگیری و 

یرات حافظه آموزش بسیار حائز اهمیت است،  بررسی روند تغی

در دو دهه متوالی پیش از سالمندی می تواند اطالعاتی را 

راجع پیش آگهی مشکالت حافظه در سنین سالمندی در 

با توجه به این که مطالعات به کاهش اختیار محققان قرار دهد. 

 -عملکرد حافظه در اثر سن اشاره کرده اند اما تاکنون مطالعه

دو دهه متوالی قبل از شروع ای در ایران که بخواهد آن را در 

سالمندی به صورت اختصاصی در زنان با هم مقایسه کند 

رو این مطالعه به بررسی عملکرد  صورت نگرفته است، از این

حافظه کاری با استفاده از آزمون ری که جنبه های مختلف 

هدف از این می پردازد. ه را مورد ارزیابی قرار می دهد، حافظ

عملکرد حافظه  یرو التیسن و تحص ی تاثیربررسپژوهش، 

 بازه هنجار ییشنوا یدارا زنان نیب یکالم – یداریشن یکار

  .است ساله 60 تا 40 یسن

 

 روش بررسی 

نوع   تحلیلی و از –پژوهش اخیر یک مطالعه توصیفی 

 40شامل زنان  ما مقایسه ای می باشد. جامعه آماری -مقطعی

ساله مراجعه کننده به کلینیک شنوایی شناسی ورامین  60تا 

بودند. نمونه پژوهش  96تا آذر ماه  96ماه از خرداد  6طی 

 59تا  50زن  25ساله و  49تا  40زن  25زن ) 50شامل 

ساله( بوده که با شیوه نمونه گیری غیراحتمالی )در دسترس( 

ی پژوهشگر به متون علمی انتخاب شدند. به دلیل عدم دسترس

را به طور  59 - 50و  49 - 40مشابهی که دو گروه سنی 

جداگانه مقایسه کرده باشد، از این رو از یک نمونه مقدماتی 

، α=  05/0  نفر در هر گروه و با منظور نمودن  ۷  به حجم

1/0= β ، 96/1=αZ  28/1و=𝑍𝛽  برای تعیین حجم نمونه

سال  49تا  40در گروه ) خواهد شد مطابق فرمول زیر استفاده

1/11=�̅�2  ۷۷/1 و = 𝑆2
  �̅�1= 3/9 سال 59تا  50و در گروه  2

𝑆1 = 89/4و
2  ) 

 

𝑛 =  
(𝑍𝛼+𝑍𝛽)2 (𝑆1

2+𝑆2
2) 

(�̅�1−�̅�2)
 =

(1.96+1.28)2 (4.89+1.۷۷) 

(11.1−9.3)
= 22 

نفر  22تعداد نمونه برای هر گروه  ،با توجه به مندرجات باال

بدست آمد. در این پژوهش برای دقت بیشتر ما از تعداد نمونه 

  نفر برای هر گروه استفاده نمودیم. 25

ساله مراجعه کننده، افراد دارای  60تا  40از میان زنان 

معیارهای ورود به مطالعه وارد شدند. معیارهای ورود به 

قرار گرفتن در محدوده سنی مطالعه عبارتند بودند از: 

شنوایی محیطی هنجار، تک زبانه فارس موردنظر، داشتن 

 میزان تحصیالت سیکل و باالتر،  زبان، راست دست بودن،

نداشتن سابقه مشکالت پزشکی یا هرگونه بیماری تاثیرگذار 

بر سالمت شناختی از جمله بیماری های عصبی مزمن )مانند 

مشکالت عروقی مغز، صرع، تومور مغزی و غیره(، ناتوانی 
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بیماری های ذهنی، ضربه به سر، اختالالت گفتاری، 

استفاده از داروهای روان نورولوژیک و بیماری های روحی، 

برای . پزشکی و داروهای موثر بر سیستم عصبی مرکزی

ای که به  نامه بررسی و رعایت موارد ذکر شده، از پرسش

 همین منظور تهیه شده بود، استفاده شد.

افراد آزمودنی پس از ارائه توضیح در مورد مطالعه و کسب    

تحت معاینات شنیداری قرار ها،  رضایت نامه کتبی از آن

با استفاده از دستگاه اتوسکوپ این منظور ابتدا  گرفتند. برای

Heine  مدلMini 2000  901مدل دستگاه تمپانومتر و 

GSI  وضعیت گوش خارجی و میانی و سپس با استفاده از

آزمون شرکت اینترا آکوستیک،  AC 40دستگاه ادیومتر

 8000تا  250های فرکانس)بررسی ادیومتری تون خالص 

وضعیت گوش داخلی و سیستم  گفتارو ادیومتری ( هرتز

. بعد از این مرحله، افراد مورد (1۷) شنوایی مرکزی ارزیابی شد

اتاق ساکت با نور کافی و تنها در  –بررسی در محیط مناسب 

تحت ارزیابی با نسخه ی  –حضور یک نفر به عنوان آزمونگر 

رار گرفتند. کالمی ری ق –فارسی آزمون یادگیری شنیداری 

توسط جعفری و  1388نسخه فارسی این آزمون در سال 

دارای دو نسخه  و ساخته و روان سنجی شد (18)همکاران 

A  وB فقط  ،(18) ها است که به دلیل همبستگی باالی آن

مدل استاندارد این  شد.در این مطالعه استفاده   Aاز نسخه

کلمه متداول  15آزمون بدین صورت است که تشکیل شده از 

مرحله متوالی برای افراد  5ثانیه در که با سرعت یک کلمه در 

از شرکت کنندگان خواسته شد که هر چند  د.ش خوانده می

کلمه ای را که به خاطر آوردند، یادآوری کنند. به دنبال هر 

مرحله، یک مرحله به نام یادآوری آزاد وجود دارد. در مرحله 

کلمه  15یک لیست مداخله گر )فهرست ب( متشکل از  6

ه شد. بعد از این مرحله ئارا ها نیز رایج هستند، جدید که این

، از افراد ۷نیز یک مرحله یادآوری آزاد وجود دارد. در مرحله 

شرکت کننده خواسته شد تا یکبار دیگر بالفاصله کلمات 

دقیقه بعدتر از آن از افراد  20لیست اول را به یاد آورند.

تا دوباره لیست کلمات فهرست الف را به یاد  دخواسته ش

کلمه فهرست اول را از  15آورند. در مرحله نه، افراد بایستی 

روی شان قرار گرفته است، شناسایی کلمه که روبه 50میان 

کلمه  15کلمه فهرست اول،  15کلمه شامل  50 کنند. این

. این آزمون از (19) کلمه جدید دیگر است 20فهرست ب و 

 30حدود  قیقه به طول می انجامد که معموالد 45تا  20

 .(20) دقیقه است

افراد شرکت  قبل از شروع آزمون، نحوه انجام آزمون برای   

تعدادی  "کننده در مطالعه توضیح داده شد. به این ترتیب که 

از کلمات برای شما )به صورت صدای زنده با ارائه یک واژه در 

ها هر تعداد کلمه را  ثانیه( خوانده می شود، بعد از اتمام آن

که به خاطر می آورید بیان کنید، ترتیب کلمات مهم نیست، 

ه تکرار شد. الزم است که در هر مرحله این مرحله چندین مرتب

همه کلماتی را که به خاطر دارید بیان کنید، تکراری بودن 

د کلمات نکلمات اهمیت ندارد. بالفاصله بعد از اینکه نتوانست

د، به آزمونگر اعالم نماید تا وارد مرحله بعدی نرا به یاد آور

مرحله آزمون ری شد. مراحل  9سپس نوبت به انجام  "شود.

یک تا پنج آزمون یا مراحل یادآوری )فهرست واژگان الف(، 

طی پنج مرتبه به توالی یکدیگر ارائه می شد. سپس برای 

 تعیین امتیاز یادآوری کل که در آن تاثیر تکرار محرک و توان

یادگیری فرد لحاظ شده است، میانگین امتیازات پنج مرحله 

نخست آزمون محاسبه شد. مرحله شش )فهرست واژگان ب( 

 که از آن با عنوان فهرست واژه های مداخله کننده یاد 

می شود طی یک مرتبه مشابه شرایط قبلی ارائه شد. واژه های 

فهرست ب با واژه های فهرست الف متفاوت است. مراحل 

هفت و هشت به ترتیب یک بار بالفاصله پس از ارائه فهرست 

مداخله کننده )امتیاز همراه با مداخله( و بار دیگر با تاخیر و 

دقیقه )امتیاز باتاخیر( اجرا می شد. در این  20پس از گذشت 

دو مرحله افراد بایستی بدون ارائه مجدد فهرست واژگان الف، 

هرست به یاد می آورند، تکرار هر تعداد کلمه ای را که از این ف

دقیقه، از افراد خواسته می شد تا  20نمایند. در فاصله زمانی 

حد امکان فعالیت ذهنی و کالمی نداشته باشند که برای این 

امر از آن ها خواسته شد که استراحت کنند و هیچ گونه ارتباط 

در مرحله آخر که به آن مرحله کالمی نداشته باشند. 

ی فهرست الف ز گفته می شد،  فرد باید واژه هابازشناسی نی

واژه از مجموع دو فهرست  30متشکل از واژه ) 50را از بین 

واژه جدید دیگر( شناسایی کند. تمامی  20الف و ب به اضافه 

موارد فوق باید در سطحی که به راحتی قابل شنیدن باشد، 

رم توضیح داده شد. پاسخ های فرد پس از هر بار ارائه، در ف

ثبت نتایج توسط آزمونگر درج شده و سپس جهت تجزیه و 

 می شد.  SPSSنرم افزار  20تحلیل وارد نسخه 
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 یروویلکدر بررسی نرمالیتی داده ها با استفاده از آزمون شاپ   

(004/0=p) مد که تاییدی بیشتری بر توزیع غیر بدست آ

ز مربوط به امتیا pنرمال داده ها داشت. البته این مقدار 

 یادآوری کلی است که امتیاز اصلی آزمون در نظر گرفته می

شود و در آزمون ری مهمترین امتیاز محسوب می شود و بر 

ن مبنای آن تصمیم گیری می شود. با توجه به غیر نرمال بود

ا ت 50و  49تا  40گروه مستقل از هم )دو  داده ها زمانی که 

 من ویتنی گرفتند از آزمونساله( مورد مقایسه قرار  60

(Mann –Whithney)  د. برای بررسی ارتباط شاستفاده

 آزمون اسپیرمنبین تعداد پاسخ های صحیح با سن از 

(Spearman Correlation)  .داده ها در استفاده گردید

 تحلیل شدند. 05/0 معناداری سطح 

 

 افته ها ی

نفر  50تعداد افراد حاضر در این پژوهش نمونه ای به تعداد 

نفر بود.  25بودند که تعداد افراد در هر یک از دو گروه سنی 

 59تا  50سال و  49تا  40میانگین سنی در زنان گروه سنی 

سال  84/54±  24/3و  60/43 ± 20/3 سال به ترتیب برابر

میانگین امتیازات سال بود.  49 /22 ± 51/6و به صورت کلی 

افراد مورد مطالعه در هر نه مرحله آزمون ری )در هر دو گروه( 

ارائه شده است. براساس این جدول، میزان  1 در جدول

 پنجممرحله  تا اولاز مرحله  در هر دو گروه امتیازات افراد

ی داشته است. میانگین امتیاز یادآوری کلی در افزایشروند 

 ± 25/1ساله بترتیب  59تا  50و  ساله 49تا  40گروه زنان 

گونه که مشهود همانبدست آمد.  48/8 ± 55/1و  40/11

ترین امتیاز را امتیاز مرحله ششم پاییندر هر دو گروه است 

باشد و مرحله نهایی که بین همه مراحل آزمون ری دارا می در

نسبت به دیگر مراحل امتیاز  ،باشد مرحله بازشناسی می

 . باالتری را دارد

افراد مورد مطالعه از نظر سطح تحصیالت به سطوح مختلف    

 فوق ،نفر( 14دیپلم ) ،نفر( 11دبیرستان ) ،نفر( 4سیکل )

نفر(  3)فوق لیسانس  و نفر( 10لیسانس ) ،نفر( 8دیپلم )

در این مطالعه بدلیل پراکندگی زیاد افراد  .تقسیم بندی شدند

افراد  ،SPSSاز لحاظ سطح تحصیالت، در برنامه  مورد مطالعه

( و 1سال )گروه  12به دو گروه افراد دارای تحصیالت زیر 

( دسته بندی 2سال و باالتر )گروه  12افراد دارای تحصیالت 

 ،کل شدند. توزیع میانگین و انحراف معیار سه امتیاز یادآوری

 2همراه با مداخله و با تاخیر به تفکیک دو گروه در جدول 
آورده شده است. همان گونه که مشخص است افراد در گروه 

ه در هر سه امتیاز مذکور عملکرد باالتری را کسب نمودند. ب 2

دلیل نرمال نبودن توزیع متغیرهای سه امتیاز یادآوری کلی، 

رتباط با سن از ضریب تاخیر، برای بررسی ا مداخله و با با

همبستگی اسپیرمن استفاده شد. همان طور که از جدول 

مشخص است. عالمت منفی قرار گرفته در پشت اعداد نشان 

دهنده ارتباط معکوس بین سن و امتیازات مختلف آزمون دارد 

(. بدین معنا که افراد دهه پنجم عملکرد باالتری را 3)جدول 

 در آزمون بدست آوردند. 
 

 و نتیجه گیریبحث 

تا  40یافته اصلی در بررسی حاضر،  برتری زنان گروه سنی 

سال در هر سه متغیر یادآوری کلی، همراه با مداخله و  49

سال بود. نتایج حاصله  59تا  50باتاخیر نسبت به گروه سنی 

از مطالعه اخیر با بسیاری از مطالعات پیشین که در آن افزایش 

مطابقت  ندراد در آزمون می شدسن باعث کاهش امتیازات اف

داشت. تقریباْ در همه بررسی های انجام شده از جمله 

و  Bezadicek  ،(8 ،11) و همکاران Messinisمطالعات 

 Van، (22) و همکاران Malloy – Diniz،  (21) همکاران

Der Elst مشخص شد که ، شاخص سن   (23) رانو همکا

بر نتایج سه امتیاز مراحل یادآوری کل، بامداخله و باتاخیر 

. علت (8،11 ،23-21))همانند مطالعه حاضر(   تاثیر داشت

مطالعه مذکور این تشابه می تواند روش اجرای مشابه هر سه 

و بررسی تاثیر سن بر روی هر نه مرحله مختلف آزمون ری 

 -Bollaمطالعه  یافته   این با    متناقض مطالعه  باشد. تنها 

Wilson بود که طی آن مشخص شد سن  (24) و همکاران

مرحله آزمون ری تاثیر  9تنها بر امتیاز دو مرحله نخست از 

گذار بود.  در این مطالعه سن فاکتور تاثیرگذار بر عملکرد افراد 

در آزمون شناخته نشد. علت تفاوت با مطالعه حاضر در این 

مرحله نخست  5مرحله ) 6بود که در مطالعه مذکور تنها 

مرحله آزمون مورد  9ک مرحله بارشناسی( از یادآوری و ی

 بررسی قرار گرفت. اگر در این مطالعه امتیازات آزمون به جای

مجزا مورد بررسی قرار گرفتن، به صورت یک امتیاز واحد مثل 

 سن شاید   گرفتندمی امتیاز یادآوری کلی مورد بررسی قرار 
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 مطالعه آزمون ری درمختلف مراحل  : )قسمت الف( 1جدول 

 به تفکیک گروه امتیازات مختلف

 1مرحله 

انحراف   ±میانگین 

 معیار

 2مرحله 

انحراف   ±میانگین 

 معیار

 3مرحله 

انحراف   ±میانگین 

 معیار

 ۴مرحله 

انحراف   ±میانگین 

 معیار

 5مرحله 

انحراف   ±میانگین 

 معیار

 میانگین کل

انحراف   ±میانگین 

 معیار

۴۰ – ۴9  91/1 ± 30/8 11/2 ± ۷0/10 64/1 ± 68/11 5۷/1 ± 80/12 16/1 ± 52/13 25/1 ± 40/11 

5۰ – 59   34/1 ± 16/5 95/1 ± 16/۷ 16/2 ± 48/8 ۷4/1 ± 28/10 65/1 ± 36/11 55/1 ± 48/8 

 

 )قسمت ب(:  مراحل مختلف آزمون ری در مطالعه 1جدول 
 مرحله بازشناسی

انحراف معیار  ±میانگین   

8مرحله   

انحراف معیار  ±میانگین   

7مرحله   

انحراف معیار  ±میانگین   

۶مرحله    

انحراف معیار  ±میانگین   به تفکیک گروه امتیازات مختلف 

92/13  ±  06/1  40/12  ± 88/1  92/12  ± 68/1  04/۷  ± 93/1  ۴۰ –  ۴9  

52/12  ± 15/1  60/9  ± 43/2  04/10  ± 31/2  5 ± 29/1  5۰ –  59  

 

 مطالعهدر متفیرهای وابسته : توزیع  2جدول

 

 

 

 

 

: ارتباط بین متغیرهای آماری با امتیازات کسب شده  ز 3جدول   

 

 
 

 

 

 

تاثیرگذار بود یعنی اینکه شاید معناداری ارتباط سن با دو 

توانست جبران عدم مرحله نخست به حدی زیاد بود می

کرد و علت معناداری سه مرحله دیگر امتیاز یادآوری را می

دیگر می تواند کافی نبودن تعداد نمونه برای این بازه سنی 

 نسبتا وسیع باشد. 

 با یکدیگر تفاوت  92/2گروه سنی  امتیاز یادآوری کل این دو   

این که . علت این تفاوت می تواند بدین علت باشد ندداشت

 توجه قابل اهشبه عملکرد لوب فرونتال است. کوابسته  ازیامت

 نشان سن شیافزا روند با آزاد یادآوری یها تمیآ تعداد در

 ی )فراخوانی اطالعات از حافظه(ابیباز یها سمیمکان دهنده

آزاد  یادآوری. است  (Retrieval Faulty)  (ناقص)  وبیمع

 قیتحق کی( یورود و حفظ )نگهدار ییتوانا ازمندین

 از اطالعات (Systematic Search) کیستماتیس

 ازیامت اختالفی )ریادگی اثر. (12)ت شده اس یرمزگذار

ساله  49تا  40( در زنان آزمون نخست مرحله از پنجم مرحله

بدست آمد که این  20/6و  22/5ساله بترتیب  59تا  50و 

 2گروه 
 انحراف معیار  ±میانگین 

 1گروه 
 متغیر وابسته انحراف معیار  ±میانگین 

 امتیاز یادآوری کلی 04/8 ± 28/1  ۷5/10 ± ۷2/1

 امتیاز با مداخله  63/9 ± ۷3/1  2۷/12 24/2±

 امتیاز با تاخیر  26/9 ± 28/2 ۷4/11 ± 21/2

 امتیاز با تاخیر امتیاز همراه با مداخله امتیاز یادآوری کلی ارتباط بین سن با امتیازات مختلف 

 -5۷5/0 -634/0 -۷06/0 بستگی اسپیرمن  هم

p- 001/0 001/0 001/0  مقدار 

 50 50 50 تعداد 
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 بهتر عملکرد. است سن شیافزانشان از کاهش این امتیاز با 

 در اطالعات داریپا رهیذخ علته ب ازیامت نیا در تر جوان افراد

 لئومس ئیالقا حلقه توسط شده جادیا مدت یطوالن حافظه

 حافظه و بلندمدت حافظه در رهیذخ یبرا داریپا اطالعات ورود

 یم ممکن را بلندمدت حافظه و ئیالقا حلقه ارتباط که یضمن

 آزمون مرحله پنج هر در باالتر ازاتیامت مسلماً. باشد یم کند،

 نیا ازاتیامت نیانگیم که ندشو یم باعث ، تر جوان افراد در

  ، 26) ندیایب دسته ب باالتر جوان افراد در آزمون مرحله پنج

 الف واژگان فهرست یادآوری که مداخله با همراه ازیامت  . (25

در زنان دهه پنجم و  است، ب گر مداخله ستیل ئهارا از بعد

بدست آمد که نشان از  04/10و  92/12ششم به ترتیب 

 ییتوانا ازیامت نیا که نجاآ از. کاهش آن در افراد مسن تر است

 لوب ضعف. دهد یم نشان را ها گر مداخله برابر در مقاومت

 صورته ب است شده گزارش سناثر افزایش  در که فرونتال

 نیا در. شود یم مشاهده ازیامت نیا در افراد عملکرد کاهش

 گرها مداخله عوامل برابر در مقاومت مشغول افراد، ذهن ازیامت

 نسبت شان تیحساس شیافزا علت به تر مسن افراد و است

 کمتر رو نیا از. دهند یم نشان را ینییپا ازیامت تداخل به

 قابل آزمون 5 تا 1 مراحل به نسبت مرحله نیا ازیامت بودن

به عملکرد دو جزء از  ،یریتاخ یاداور. ی(2۷) است هیتوج

 قیتلف ی) برا یتحت عنوان حافظه ضمن یحافظه کار یاجزا

و اطالعات  ییفضا – یینایو ب یواج شناخت یاطالعات حلقه ها

 و رهیذخ یبرا) یشناختمدت( و حلقه واج  یحافظه طوالن

که مشخص  ،است ازمندین( ییشنوا اطالعات داشتن نگاه فعال

 26) شده است که با روند افزایش سن کاهش پیدا کرده است

 40/12ساله  49تا  40. در این مطالعه نیز  امتیاز زنان (25  ،

 30تا  20بدست آمد. درست است که زمان تاخیر  60/9و 

دقیقه ای یک زمان تاخیر کوتاه است اما برای افرادی که از 

ضعف عملکرد لوب فرونتال که مربوط به عملکردهای اجرایی 

زایش سن و بالتبع حافظه کاری است رنج می برند و در اثر اف

و    Baddeleyشد. بااتفاق می افتد، می تواند قابل توجه 

 حافظه کاری قویا کارآمدی معتقد هستند( 29همکاران )

فرونتال است. همچنین مطالعات نشان  عملکرد لوبوابسته به 

کاری داده اند که کورتکس پیش فرونتال در پردازش حافظه 

ش در حجم . افزایش سن همراه با کاه(28 ، 29) اهمیت دارد

و در نتیجه افزایش سن منجر به یک منطقه پره فرونتال است 

آزمون . (30) کاهش طبیعی در عملکرد حافظه کاری می شود

-حافظه کاری شنیداریعنوان یکی از آزمون های ه ب ری

از این رو  وشته کالمی با عملکردهای لوب فرونتال ارتباط دا

کاهش عملکرد حافظه ناشی از افزایش سن را به می تواند 

  .(31)ش دهدخوبی نمای

 عالوه در این مطالعه به بررسی تاثیر تحصیالت بره ب   

امتیازات مختلف آزمون ری نیز پرداخته شد. طی این مطالعه 

به تاثیر مثبت تحصیالت بر هر سه امتیاز مذکور اشاره شد که 

با نتایج مطالعاتی که به تاثیر مثبت تحصیالت بر عملکرد 

-23،  32،  33) ندآزمون اشاره کرده بودند. همخوانی داشت

21  ،11  ،8 .) 

 تحصیالت بر یر غیرمهم و سهم ناچیز به تاثدر مطالعاتی که    

( 9 ، 12، 24  ،30 ،34  ،35)روی عملکرد آزمون اشاره کردند

ها معتقد بودند که این ارتباطات بوسیله هوش  برخی از آن

د یا این که حافظه شنیداری نکالمی میانجی )واسطه( می شو

کالمی ری بیشتر از اینکه با آموزش رسمی در ارتباط باشد،  –

دارد  (Overall IQ)  ارتباط بسیار قدرتمندی با هوش کلی

و یا بهتر بگوییم که متغیر هوش کالمی بسیار قدرتمندتر از 

عنوان عامل تفاوت ها در این مورد ه تحصیالت عمل کرده و ب

در این مطالعات  از این رو(. 24 ، 36 ، 3۷)د نشناخته می شو

نظر می رسد سهم هوش بیشتر از سال های آموزش ه چنین ب

رسمی بر روی عملکرد افراد در آزمون ری تاثیر می گذارد. در 

 –واقع تاثیر تحصیالت بر عملکرد آزمون یادگیری شنیداری 

و یا بیشتر از تاثیر هوش فرد بر  به اندازه کالمی ری فرد

این که تاثیر هوش بر عملکرد  عملکرد این آزمون نیست. یعنی

کالمی بیشتر از تحصیالت  -افراد در آزمون یادگیری شنیداری

. این نتیجه نشان می دهد که (3۷) ) آموزش رسمی( است

سطح تحصیالت یک اثر مثبت روی تاثیر سن بر روی شناخت 

. در بین مطالعاتی که به تاثیر اندک تحصیالت بر (22)دارد

روی عمکرد آزمون اشاره کرده بودند، مطالعاتی وجود داشتند 

نی که فاصله بین دو انتهای طیف تحصیالت نسبتا که تنها زما

زیاد بود می توانست منجر به اثر مثبت بر روی عملکرد افراد 

در آزمون ری شود. در حالی که تحصیالت نزدیک به هم نمی 

در واقع (. 30 ،35) دنتاثیر قابل توجهی داشته باش ندتوانست

 -پایین)فاصله زیاد بین باالترین سطح تحصیالت و   همگنی

ترین سطح آن در جمعیت مورد مطالعه(  افراد مورد مطالعه 
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تاثیر مهمی د بتواند یاز لحاظ سطح تحصیالت بنظر نمی رس

بر روی عملکرد افراد در کسب امتیازات بهتر در آزمون ری 

. البته این در مواقعی است که تحصیالت (12) باشد داشته

جمعیت مورد مطالعه از یک سطح متوسط و متوسط رو به 

. در مواردی که سطح تحصیالت ودباالیی تشکیل شده ب

در این صورت حتی در صورت  بود پایینجمعیت مورد مطالعه 

می رامتر پاهمگنی افراد مورد مطالعه از لحاظ تحصیالت، این 

بر روی کسب امتیازات افراد در آزمون تاثیرگذار باشد.  توانست

در واقع تاثیر منفی سطح پایین تحصیالت روی عملکرد آزمون 

بزرگتر از اثر مثبت سطح باالی تحصیالت بر روی بیشتر 

با وجود اینکه افراد مورد مطالعه در  زمون است.امتیازات این آ

ه پژوهش اخیر از لحاظ سطح تحصیالت همگن نبودند اما ب

از لحاظ سطح تحصیالت جزء متوسط و متوسط علت اینکه 

ها تاثیر  رو به باالی جامعه بودند از این رو همگن نبودن آن

. دلیلش این است که آزمون ری ندبر روی نتایج آزمون نداشت

مونی است که به خاطر نوع واژگان استفاده شده در آن نیاز آز

پایین خواندن و کلمات  )سطح نسبتا به تحصیالت باالیی ندارد

رو  با شباهت زیاد استفاده شده در لیست این آزمون(. از این

همگن نبودن جمعیت مورد مطالعه نمی تواند تاثیری داشته 

نمونه ها در هر  باشد. محدودیت های این مطالعه، تعداد کم

دو گروه سنی و پراکندگی نمونه ها از نظر سطح تحصیالت 

. توصیه می شود نمونه های بیشتری که از تحصیالت ندبود

همگن تری برخوردار هستند، انتخاب شوند که بتوان تاثیر این 

 دو عامل را با قطعیت بیشتری مورد بررسی قرار داد. 

 نظر می رسد که آغازه ب ،با توجه به نتایج این پژوهش   

قبل از سالمندی ایجاد می شود  ،تغییرات کاهشی در حافظه

 که این مسئله لزوم بررسی و انجام اقدامات پیشگیرانه به

ائز منظور کاهش میزان ناتوانی در سالمندان را بیش از پیش ح

ن مثبتی بر نتایج آزمو اهمیت می کند. تحصیالت توانست اثر

 ی ری داشته باشد.کالم –حافظه شنیداری 
 

 سپاسگزاری 

از کلیه افراد شرکت کننده که ما را در انجام این پژوهش یاری 

رساندند، سپاسگزاری می شود. این پژوهش از نظر مالحظات 

اخالقی به تایید معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی رسیده و  از این رو دارای کد اخالق به شماره 
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