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  ايران

  

  فصلنامه پايش

  ٣٠٧-٣١٦ صص ١٣٨۹ تابستان  سوم شمارهنهمسال 
  ٤/٥/١٣٨٨ :تاريخ پذيرش مقاله

  ]١٣٨٩ شهريور ٢٧-نشر الكترونيك پيش از انتشار[

  

  چكيده

سـاخته  ) Rey Auditory Verbal Learning Test-RAVLT (ي ري ـ کالمـ  يي شنوايريادگي آزمون يدر مطالعه حاضر، نسخه فارس

مـواد  . ت سالمندان، انجام گرفـت يالت بر آن در جمعيت و سطح تحصي سن، جنسيرهاير متغي تأثي و بررس  يياين پا يي، تع يابيشد و هنجار  

 ي ـ عـاطف  يجـان ي و بـا كمتـرين بـار ه   يات ساده، بامعنا، واقعيصوص وقوع باال که واجد خيج و با فراواني از کلمات رايا ن خزانهيآزمون از ب

  . باشند، انتخاب شدند

 ۱۵ ( فهرست ب-۲، ) كلمه۱۵ ( فهرست الف -۱د که هر نسخه از سه بخش اصلي         يه گرد ين مطالعه، دو نسخه متفاوت از آزمون ته       يدر ا 

. ل شـده اسـت    يتشک)  جديد كلمه ۲۰+ فهرست ب   + فهرست الف   ( ي فهرست بازشناس  -۳ و   )كلمه بسيار مشابه با فهرست الف اما متفاوت       

 يادآوري فهرست ب، ي، اجرا)V تا Iمراحل (ازات ين امتيانگي، محاسبه م)V تا Iمراحل ( آزمون شامل پنج مرحله تکرار فهرست الف ياجرا

 )Recognition حـرف اول  R يـا  VIIIرحله م( کلمات فهرست الف يقه و بازشناسي دق۲۰بعد از  ) VII (يري تأخ يادآوريو  ) VI(بالفاصله  

 سـالمند بـدون سـابقه    ۲۵۰ ياي رو  طبقـه ي به طـور تـصادف  ۱۳۸۷ حاضر از مرداد تا بهمن ماه سال   يدر بخش انجام مطالعه، بررس    . است

ه سـطح   سـال در دو جـنس و سـ        ۸۰ تـا    ۶۰ ي، در محدوده سـن    يرگذار بر سالمت شناخت   يا عامل تأث  ي يماريا هرگونه ب  ي يمشکالت پزشک 

ازات دو نسخه متفاوت از آزمون بـا فاصـله   ي امتيز همبستگيج ني نتايياي پاي بررسيبرا.  اجرا شدي، متوسطه و دانشگاه يالت مقدمات يتحص

  . دي گردي نفر از افراد، بررس۳۵ يگر رويکديل دو ماه از يتکم

با انجـام آزمـون   .  اشاره داشتيريادگي آزمون و وقوع اثر ر تکرار مواديک تا پنج به تأث   يازات آزمون در مراحل     ي امت ير صعود يمشاهده س 

در ). >۰۱/۰P( را نشان داد ير معناداريه مراحل آن، تأثيالت بر کلي آزمون و سطح تحصيها ت بر اکثر بخش  ي، سن و جنس   يون خط يرگرس

 .)>r   ، ۰۰۱/۰P < ۷۳۰/۰(ه شـد     مـشاهد  يي مثبـت بـاال    يازات دو نسخه متفاوت آزمون، همبستگ     ين امت يز ب يرسون ن ي پ يآزمون همبستگ 

 و يابيـ  ارزيتوانـد بـرا   ي برخوردار است و مـ ي از اعتبار خوبي ري ـ کالم يي شنوايريادگي آزمون يمطالعه حاضر نشان داد که نسخه فارس

  .ردي در سالمندان مورد استفاده قرار گيريادگيت حافظه و عملکرد ياظهار نظر نسبت به وضع

  

  يياي، پاي، سالمنديريادگي، حافظه، ي ري ـ کالميي شنوايريگاديآزمون  :ها واژه كليد

                                                           
 تهران، بلوار ميرداماد، ميدان مادر، خيابان شهيد شاه نظري، دانشكده علوم توانبخشي، گروه شنوايي سنجي: پاسخگو نويسنده ∗

  ۲۲۲۵۸۷۶۹: تلفن
E-mail: zjafari@iums.ac.ir   
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  ٣٠٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

 اهـداف  ي حفـظ اطالعـات و اسـتفاده از آن بـرا           ييحافظه به توانا  

عملکـرد مطلـوب حافظـه بـه سـالمت          . ]١[شـود     يمتناسب گفته م  

 يمـار يا بيـ ب ي کـه بـه آسـ   ي مغز از جمله منـاطق  ي از نواح  ياريبس

 از  يکـ ي و حافظـه،     يريادگيـ  در   نقص. ار حساسند، وابسته است   يبس

 اسـت کـه     يم اختالالت عصب شـناخت    يج افراد با عال   ي را يها  تيشکا

 يهــا ي روزمــره و توانمنــديهــا تيــر آن بــر رونــد انجــام فعاليتــأث

ز نقـص   يـ  ن ييماران سرپا يدر ب . ]٢-٤[ است   ي، قابل بررس  يعملکرد

 ي روان شـناخت يهـا  يابيـ  ارزين علـت مراجعـه بـرا     يتر  حافظه، مهم 

 و ي از اخـتالالت روانـ  يارين، بـس يـ عالوه بر ا  . ]٢[شود    يسوب م مح

گردنـد    ي حافظه م  يندهاي در فرا  يصي موجب بروز نقا   يعصب شناخت 

 ي متعـدد  ي کالمـ   حافظـه  يهـا   آزمـون تاکنون   که   يدر حال . ]٤-٦[

ر هنجـار  ي مقـاد ي از آنهـا دارا يساخته شده است، تنها موارد معدود   

 Edouard(، ادوارد کالوپـارد  يدالي م۱۹۱۹در سال . معتبر هستند

Claparede (واژه را ۱۵ه يــ مــشتمل بــر ارايا آزمــون تــک مرحلــه 

 يبـرا ) Andre Rey (ي آنـدره ر ي نمـود کـه بعـدها از سـو    يمعرف

 Rey Auditory (ي ري ـ کالمـ  يي شـنوا يريادگيـ ساخت آزمـون  

Verbal Learning Test-RAVLT (     مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت

ل شـده اسـت کـه بـا     ي تشک يده از مراحل مختلف   ن آزمون سا  ي ا .]٧[

 ييط دشـوار، توانـا   يش واژه در شـرا    يتوان درباره گنجـا     يانجام آنها م  

 يير مداخلــه، توانــاي، تــأثي کلــيريادگيــ يي، توانــايي نهــايريادگيــ

.  را بـه دسـت آورد      ي اطالعـات  ي بازشناسـ  يي و توانا  يري تأخ يادآوري

هـا بـه زبـان        ب واژه يـ تن آزمون با همـان تر     ي ا ي فرانسو ينسخه اصل 

 يدر حال حاضر عالوه بر نـسخه اصـل        .  برگردانده شده است   يسيانگل

ن آزمـون   ي متعاقب آن، ا   يسي انگل يها  آزمون به زبان فرانسه و نسخه     

 ي، عبـر  ]٩[ يياي، اسـپان  ]٨[ يگـر شـامل فنالنـد     ين زبان د  يبه چند 

ــ و اخ]١٣[ ي، هلنــد]١٢[ ي، آلمــان]١١[ ينــي، چ]١٠[ ــانيراً ي    يون

ش توجــه بــه يامــروزه افــزا .ه و هنجــار شــده اســتيــته ]١٥، ١٤[

 و يران و فقــدان هنجــار زبــانيــک در ايکولوژي نوروســايهــا يابيــارز

 يج، محققـان را بـه سـو   يـ  رايهـا    از آزمـون   ياري بـس  ي برا يفرهنگ

ت يـ هـا بـر اسـاس مشخـصات جمع          ن آزمـون  ي ا يابيساخت و هنجار  

 ين امـر زمـان  يـ رت اضرو.  افراد مورد مطالعه سوق داده است  يشناس

 مـوارد اسـتفاده از   يشود کـه هنـوز هـم در برخـ     يشتر احساس م يب

ر هنجـار، مـشاهده   يه مقـاد يـ هـا، بـدون ته      ن آزمون ي ا يينسخه ابتدا 

حافظـه  /يريادگيـ آزمـون   «گـاه   يت و جا  يـ با توجه به مقبول   . شود  مي

 يهـا  ن مجموعـه آزمـون  يدر بـ » )RAVLT (ي ري ـ کالمـ  ييشنوا

، يکولوژي در نوروسـا ي ـ کالمـ  يي شـنوا يريدگايـ  حافظـه و  يابيارز

 و زمـان کوتـاه      ين آزمون، سادگ  ي مطالعات انجام شده با ا     يگستردگ

ر هنجار آن به زبان     يار نبودن مقاد  ين در اخت  ي انجام آن و همچن    يبرا

ن آزمون،  ي ا ي، در مطالعه حاضر نسبت به ساخت نسخه فارس        يفارس

 ســال و ۸۰ تـا  ۶۰ ي آن در ســالمندان در محـدوده ســن يابيـ هنجار

ت و سـطح    ي سـن، جنـس    يت شـناخت  ي جمع يرهاير متغ ي تأث يبررس

  .ج آزمون اقدام شديالت بر نتايتحص

  

   كار مواد و روش

 آن، انجـام    يابيـ  حاضر در دو بخش ساخت آزمون و هنجار        يبررس

  .شد

حافظــه /يريادگيــ نــسخه متفــاوت از آزمــون ۹در حــال حاضــر، 

رس است که در اکثر آنهـا  در دست) RAVLT (ي ري ـ کالم ييشنوا

نـسخه  .  مد نظر بوده است   ]۲[ه لزاک   يار اول ي ساخت آزمون، مع   يبرا

ل ير تـشک يـ  فهرست ز۳، از ي آزمون حاضر همانند نسخه اصل   يفارس

  :شده است

  ) »الف«فهرست  (ي فارسيها  از واژهيي تا۱۵ک فهرست ي -۱

 به نام فهرسـت مداخلـه کننـده         يگري د يي تا ۱۵ فهرست واژه    -۲

هـاي آن بـسيار مـشابه فهرسـت الـف امــا       كـه واژه ) »ب«فهرسـت  (

 متفاوت هستند

هـاي     واژه متـشكل از واژه     ۵۰ها شامل      واژه ي فهرست بازشناس  -۳

  گريد دي واژه جد۲۰به اضافه » ب«و » الف«دو فهرست 

 بـر واژه،   ين آزمـون حافظـه مبتنـ      يـ  ا ي ساخت نسخه فارسـ    يبرا

ـ    کلمـات مـورد اسـت      يهمانند مطالعات قبلـ     از  يا  ن خزانـه  يفاده از ب

در . شـدند  انتخـاب  ي وقوع باال در زبـان فارسـ  يج با فراوان يکلمات را 

 يسـاخت و استانداردسـاز    « با عنوان    ]١٦[مطالعه مصلح و همکاران     

، خزانـه  » زباني در افراد بزرگسال فارسيي واژه تک هجايها  فهرست

 ي گـردآور ي با وفور باال در زبان فارسـ       يي تک هجا  يها   از واژه  يبزرگ

ن يـ ه شـده در ا    ي ته يها  نه واژه يدر مطالعه حاضر از گنج    . شده است 

 يهـا   واژه.  استفاده شد  ي آزمون ر  ي ساخت نسخه فارس   يمطالعه برا 

 ين کلمـات سـاده، بامعنـا، واقعـ        يمورد استفاده در آزمون حاضر از ب      

 انتخـاب  ي ـ عاطف يجانيو با كمترين بار ه) رهيمانند گل، دست و غ(

:  مثـال  يبـرا ( مختلـف    يهـا    متعلق به گـروه    ين اسام يچنهم. شدند

ک فهرسـت   ي در   يا  به گونه ) اي بدن، لوازم منزل، اش    يوانات، اجزا يح

 يا شـباهت يـ ، يي، آواييچ گونه ارتباط معنا  ي گرفتند که بالقوه ه    يجا

  . ن آنها وجود نداشته باشديب
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  ٣٠٩

    زهرا جعفري و همكاران                                                                                               ...    هنجاريابي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي ـ كالمي

 دو فهرسـت  يهـا   آزمـون، از واژه ي ساخت فهرست بازشناسـ    يبرا

)  واژه ۵۰در کـل    (گر  يد د ي واژه جد  ۲۰به همراه   )  واژه ۳۰( ب   الف و 

 از مشخـصات    يد عـالوه بـر برخـوردار      يست واژه جد  يب. استفاده شد 

 انتخـاب شـدند کـه از نظـر     يا  دو فهرست الف و ب به گونهيها  واژه

 يهـا   بـا واژه  ) P) (Phonetic (يـي ا آوا يو  ) S) (Semantic (ييمعنا

 ين که در بررس   يبا توجه به ا   . ه باشند ن دو فهرست، مشابهت داشت    يا

 مد نظر بود، نسخه دوم آزمـون        يج آزمون ر  ين اعتبار نتا  ييحاضر تع 

ن يـ بـر ا  . ديـ ه گرد يـ  نسخه اول، ته   يها  يژگيه و ي از کل  يبا برخوردار 

ک نسخه ي و يک نسخه اصل ي شامل   ي آزمون ر  ياساس، نسخه فارس  

ه تـشكيل    مرحلـ  ۸آزمون حافظه شـنوايي كالمـي ري از         . دوم است 

ش هـر   ي آزمـا  يبرا. شده است كه نحوه اجراي آنها به شرح زير است         

 کـه بـه     يفرد الزم است نحوه انجام هر مرحلـه از آزمـون در سـطح             

 . ح داده شوديدن باشد، توضي قابل شنيراحت

در ابتـدا   : يادآوريـ ا مرحلـه    ي) I-V(ک تا پنج آزمون     ي مراحل   -۱

ه در ثانيه با صداي زنده براي       با ارايه يك واژ   » الف«هاي فهرست     واژه

شود پس از اتمام كلمـات، هـر          فرد خوانده شده و از وي خواسته مي       

زماني كه فرد اعالم كند ديگـر      . آورد بيان نمايد    آنچه را كه به ياد مي     

آورد، همان فهرسـت بـا شـرايط مـشابه دوبـاره              اي را به ياد نمي      واژه

. گـردد  ج، درج مـي يتـا خوانده شده و هر بار پاسخ فرد در فرم ثبـت ن   

براي بررسي تأثير تكرار محرك و توان يـادگيري فـرد، فهرسـت اول       

  .شود  مرتبه به توالي يكديگر ارايه مي۵طي 

از کـل،   يـ  تحت عنوان امت   يادآورياز  ين کل امت  يانگي محاسبه م  -۲

  مرحله اول۵ازات ين امتيانگيبا تعيين م

 مداخلـه کننـده   هاي فهرست واژه:  ارايه فهرست مداخله كننده    -۳

هاي فهرست الـف امـا متفـاوت           كه بسيار مشابه واژه    )»ب«فهرست  (

 نيز طي يك مرتبه با شرايط مشابه مرحله اول ارايـه شـده و               هستند

 و يادآوريـ از يـ ن کـل امت يانگيـ محاسـبه م ( گردد پاسخ فرد ثبت مي 

كه با هـدف مداخلـه در حافظـه         ) ب (اجراي فهرست مداخله كننده   

 ، جـزو مراحـل اصـلي   گيـرد  فهرست الف صـورت مـي  شنوايي فرد از  

 )گردد  آزمون محسوب نمياجراي

 يهـا   و تکـرار واژه يادآوريـ  ي دو مرتبه درخواست از فـرد بـرا     -۴

ه فهرست مداخله کننده    يک بار بالفاصله پس از ارا     ي،  »الف«فهرست  

 )VII و VIمراحل (قه ي دق۲۰ر و پس از گذشت يگر با تأخيو بار د

ـ " الف" فهرست   يها اژه و يبازشناس -۵ متـشكل از  ( واژه ۵۰ن ياز ب

) گـر يد ديـ  واژه جد۲۰ به اضـافه  »ب« و »الف«هاي دو فهرست    واژه

  )R يا VIIIمرحله (

 ۲۰ مرحلـه اول، در فاصـله        ۷ يقابل ذکر است کـه پـس از اجـرا         

) يها( آزمون   يا انجام برخ  يقه تا شروع مرحله هشتم، استراحت       يدق

توصيه شده است تا از هر گونه تـداخل بـا        ير کالم ي غ يروان شناخت 

در مطالعه حاضـر از     . ، اجتناب شود  ياد گرفته شده قبل   ي يمواد کالم 

 ياجـرا . شد در اين فاصله زماني اسـتراحت نماينـد   افراد خواسته مي 

 يده، تحـت نظـارت مجـر    يـ ار آموزش د  يز بر عهده دو دست    يآزمون ن 

 تـا بهمـن مـاه    اد حاضـر از مـرد  يليمطالعه توصيفي ـ تحل  .طرح بود

 سـال از دو     ۸۰ تـا    ۶۰ يدر محـدوده سـن     سالمند   ٢٥٠ ي رو ١٣٨٧

ن سالمندان  يافراد مورد مطالعه از ب    . جنس، در شهر تهران انجام شد     

، ي سالمندان تحت پوشش شـهردار     يمراجعه کننده به فرهنگسراها   

هــا در ســطح شــهر تهــران، بــا در نظــر گــرفتن  مــساجد و بوســتان

ا هـر   يـ  يالعه نداشتن سابقه مـشکالت پزشـک       ورود به مط   يارهايمع

 يهـا  يمـار ي از جملـه ب يرگذار بر سـالمت شـناخت  ي تأثيماريگونه ب 

ــصب ــزمن يع ــ  ( م ــشکالت عروق ــانس، م ــد دم ــرع،  يمانن ــز، ص  مغ

ا يــ، مــشکالت ي ذهنــي، نــاتوان)رهيــ و غينــسون، تومــور مغــزيپارک

شـامل  ( به مواد يا وابستگي، سابقه مصرف ي ـ روان ي روحيها بيآس

 و  ي روان پزشـک   ي، اسـتفاده از داروهـا     )نيازپيـ صرف الکل و بنزود   م

رگـذار بـر    يتأث) ييمانند کم شـنوا    (يگر مشکالت پزشک  ين د يهمچن

ن افراد الزم بود که در نسخه  يا.  انتخاب شدند  يعملکرد روان شناخت  

از ي، امت)MMSE(» يت شناختينه مختصر وضع  يمعا« آزمون   يفارس

 DSM IVار ي و بر اساس مع]١٧[اشند ا باالتر را کسب کرده بي ۲۱

 ياز سـو  .ن اخـتالل نباشـند  يـ ص دمانس، مشکوک بـه ا     ي تشخ يبرا

ت و  ي سـن، جنـس    يت شـناخت  ير عوامل جمع  ي تأث ي بررس يگر، برا يد

 در نظـر    يها طـور     شد نمونه  يج آزمون، سع  يالت بر نتا  يزان تحص يم

  تـا  ۷۱ سال و    ۷۰ تا   ۶۰ يک از دو گروه سن    يگرفته شوند که در هر      

، متوسـطه و دانـشگاهي، بـه        ي مقـدمات  يلي سال در سطوح تحص    ۸۰

ن يـي  تعيبرا.  وجود داشته باشد  يک دو جنس، حجم نمونه کاف     يتفک

 آن ي دو بـار اجـرا  يازات آزمـون طـ  ي امت يز همبستگ يج ن ينتا ييايپا

ن يـي گر، تع يکدي نفر با دو نسخه متفاوت به فاصله دو ماه از            ۳۵ يرو

ت ي سن، جنسيت شناختي جمعيرهايمتغر  ي تأث ي بررس يبرا .ديگرد

 ي و بـرا يون خط ي رگرس يج از آزمون آمار   يالت بر نتا  يزان تحص يو م 

 آن با دو نسخه متفاوت،      ي دو بار اجرا   يج آزمون ط  ين اعتبار نتا  ييتع

هـا بـا      ل داده يـ تحل. رسون استفاده شد  ي پ ي همبستگ ياز آزمون آمار  

  . انجام شد۰۵/۰ ي در سطح معنادارSPSS.16افزار  استفاده از نرم

 خـود در مطالعـه      يت شخـص  يه افراد با رضا   ي حاضر، کل  يدر بررس 

شـد کـه اطالعـات آنهـا          نان داده مي  يبه افراد اطم  . كردند  يشرکت م 
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  ٣١٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 يگـر ي د ي در جا  ي اهداف پژوهش  ي شده و جز برا    يمحرنامه نگهدار 

 مـورد  يهـا  شد كه آزمـون  همچنين شرح داده مي . شود  ياستفاده نم 

 توانند هـر زمـان کـه        ي آنها نداشته و م    ي برا يا  ارضهچ ع ياستفاده ه 

  . کننديريبخواهند از مطالعه کناره گ

  

  ها يافته

 ۲/۴۹و  )  نفـر  ۱۲۷( درصد افـراد را زنـان        ۸/۵۰در مطالعه حاضر،    

ن سن کـل    يانگيم. دادند  يل م يتشک)  نفر ۱۲۳(درصد افراد را مردان     

 تا  ۶۰ ي گروه سن  ک در ي سال بود که به تفک     ۶۲/۶۹ ± ۰/۶افراد برابر   

 سال برابر   ۸۰ تا   ۷۰ ي سال و در گروه سن     ۶۴ ± ۷۶/۲ سال برابر    ۶۹

ز در  يت ن يمتوسط سن افراد به نسبت جنس     .  سال بود  ۹۰/۷۴ ± ۰/۳

در .  سال بـود   ۱۵/۶۹ ± ۷۰/۵ سال و در مردان      ۱۰/۷۰ ± ۳۰/۶زنان  

ک ي افراد مورد مطالعه به تفک     ي، تعداد و درصد فراوان    ۱جدول شماره   

 ۱۲ تـا  ۱۰ سال،  ۹ تا   ۳(الت  يت، سن و سطح تحص    ير جنس يمتغسه  

، ۲ در جـدول شـماره   .شـود  مـشاهده مـي  )  سـال ۱۲سال و باالتر از    

الت ين، انحـراف اسـتاندارد، حـداکثر و حـداقل سـطح تحـص             يانگيم

الت يت و سطح تحـص    يک سن، جنس  يسالمندان مورد مطالعه به تفک    

ن و انحــراف يگانيــ، م۳ در جــدول شــماره .نــشان داده شــده اســت

 يريادگيـ  آزمـون    يازات مراحل مختلف نـسخه فارسـ      ياستاندارد امت 

الت و در يت، سطح تحـص ي به نسبت سن، جنسي ري ـ کالم ييشنوا

 ي بررسـ  يبـرا  . نشان داده شده است    يکل، در سالمندان مورد بررس    

ج مراحـل مختلـف   يالت بـر نتـا  يزان تحـص يـ ت، سن و م ير جنس يتأث

 اسـتفاده   يون خطـ  ي رگرس يآزمون آمار  از   ي آزمون ر  ينسخه فارس 

 و II و I يهـا   ه مراحـل آزمـون بـه جـز بخـش          يـ ت بر کل  يجنس. شد

ه مراحل مختلف آزمـون بـه جـز         ي؛ سن بر کل   )>۰۱/۰P(فهرست ب   

الت بـر   يو سطح تحـص   ) >۰۴/۰P( و فهرست ب     V و   IV يها  بخش

در . نـد  را نشان داد   ير معنادار ي، تأث )>۰۰۱/۰P(ه مراحل آزمون    يکل

 يازات مراحـل مختلـف نـسخه فارسـ        ين امت يانگي، م ۱ شماره   نمودار

ن يانگيسه با مي مورد مطالعه در مقايلي در سه سطح تحص   يآزمون ر 

در مطالعه حاضر، دو نسخه متفـاوت        .شود  يازات، مشاهده م  يکل امت 

از آزمون يادگيري شنوايي ـ کالمـي ري تهيـه شـد و پايـايي نتـايج       

. ت اين دو نـسخه، تعيـين گرديـد   آزمون با بررسي همبستگي امتيازا 

 نفر از   ۳۵ ماه از آزمون اول روي       ۲نسخه دوم آزمون با فاصله زماني       

، نتيجه تحليل   ۴در جدول شماره    . افراد مورد بررسي، تکميل گرديد    

آماري با محاسبه ضـريب همبـستگي پيرسـون در مراحـل مختلـف              

ـ     همان طور که مشاهده مي    . آزمون، نشان داده شده است     ين شـود، ب

امتيازات دو نسخه موازي آزمون در کليه مراحل، همبستگي بـااليي           

   ).>۰۰۱/۰P(وجود داشت 

ک تا پنج و مرحلـه    يازات مراحل   ي، متوسط امت  ۲  شماره در نمودار 

 ي آزمـون رو   ي کالمـ  ي در اجـرا   )VIIمرحله   ( آنها يريخأ ت يادآوري

  ســال از دو جــنس۸۱ تــا ۶۹ ي ســالمند ســالم در گــروه ســن۱۰۰

، بـا   )۲۰۰۵  در سـال    شده در مقاله وندرالـست و همکـاران        گزارش(

سه شـده   ي سال، مقا  ۸۰ تا   ۷۰ ي مطالعه حاضر در گروه سن     يها افتهي

  . است

  

   درصد فراواني سالمندان مورد مطالعه به تفکيک جنسيت، سن و سطح تحصيالت-۱جدول شماره 
  کل  ۱۲باالتر از   ۱۰-۱۲  ۳-۹  )سال(سطح تحصيالت 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  رصدد  تعداد  مردان
  ۰/۲۴  ۶۰  ۶/۷  ۱۹  ۰/۸  ۲۰  ۴/۸  ۲۱   سال۶۹-۶۰
  ۲/۲۵  ۶۳  ۸/۸  ۲۲  ۰/۸  ۲۰  ۴/۸  ۲۱   سال۸۰-۷۰
  زنان
  ۶/۲۵  ۶۴  ۴/۸  ۲۱  ۴/۸  ۲۱  ۸/۸  ۲۲   سال۶۹-۶۰
  ۲/۲۵  ۶۳  ۴/۸  ۲۱  ۸/۸  ۲۲  ۰/۸  ۲۰   سال۸۰-۷۰

  

   سطح سواد سالمندان مورد بررسي بر حسب سن، جنسيت و سطح تحصيالت، حداکثر و حداقلمعيار ميانگين، انحراف -۲جدول شماره 
  حداکثر  حداقل  معيارانحراف   ميانگين  تعداد  )سال(بر حسب سن 

۶۹-۶۰   ۱۲۴  ۰۲/۱۱  ۵۰/۴  ۰/۳  ۰/۱۸  
۸۰-۷۰  ۱۲۶  ۳۰/۱۱  ۳۵/۴  ۰/۳  ۰/۱۸  

  بر حسب جنسيت
  ۰/۱۸  ۰/۳  ۶۳/۴  ۱۳/۱۱  ۱۲۳  مرد
  ۰/۱۸  ۰/۳  ۲۲/۴  ۱۹/۱۱  ۱۲۷  زن

  )سال(سب سطح تحصيالت بر ح
۹-۳   ۸۴  ۹۱/۵  ۵۷/۲  ۰/۳  ۰/۱۶  

۱۲-۱۰  ۸۳  ۷۵/۱۱  ۶۳/۰  ۰/۹  ۰/۱۲  
  ۰/۱۸  ۰/۱۴  ۰۹/۱  ۸۷/۱۵  ۸۳   ۱۲باالتر از 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
89

.9
.3

.8
.0

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
17

 ]
 

                             4 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1389.9.3.8.0
http://payeshjournal.ir/article-1-569-en.html


  

  ٣١١

    زهرا جعفري و همكاران                                                                                               ...    هنجاريابي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي ـ كالمي

   مقادير هنجار مراحل مختلف نسخه فارسي آزمون ري در سالمندان مورد بررسي به تفکيک سن، جنسيت، ميزان تحصيالت و در کل-۳جدول شماره 

  الففهرست 

  ادتعد  سالمندان 
I II III IV  V 

ميــانگين 

)Sum(  

ــت  فهرسـ

  ب

ــادآوري  ي

ــله  بالفاص

)VI(  

ــادآوري  يـ

ــ خيري أتـ

)VII(  

ــي  بازشناس

)VIII(  

  )سال(سن 

  ۶۴/۱۰  ۰۳/۶  ۴۰/۶  ۹۰/۳  ۲۰/۷  ۸۱/۹  ۴۴/۸  ۴۰/۷  ۹۰/۵  ۴۰/۴  ميانگين
۶۹-۶۰  

SD  
۱۲۴  

۳۵/۱  ۵۷/۱  ۷۶/۱  ۶۷/۱  ۶۶/۱  ۴۱/۱  ۱۲/۱  ۷۴/۱  ۵۹/۱  ۴۷/۲  

  ۱۳/۱۰  ۵۰/۵  ۰۴/۶  ۵۵/۳  ۸۴/۶  ۶۰/۹  ۱۸/۸  ۸۴/۶  ۶۰/۵  ۰۴/۴  ميانگين
۸۰-۷۰  

SD  
۱۲۶  

۱۶/۱  ۳۴/۱  ۴۶/۱  ۶۶/۱  ۶۷/۱  ۳۰/۱  ۹۱/۰  ۸۷/۱  ۶۳/۱  ۸۷/۲  

  جنسيت

  ۹۳/۹  ۴۰/۵  ۹۰/۵  ۶۳/۳  ۸۱/۶  ۴۴/۹  ۰۴/۸  ۹۰/۶  ۶۲/۵  ۱۵/۴  ميانگين
  مرد

SD  
۱۲۳  

۳۲/۱  ۵۵/۱  ۷۵/۱  ۷۲/۱  ۷۴/۱  ۴۵/۱  ۱۱/۱  ۸۰/۱  ۷۱/۱  ۸۳/۲  

  ۸۳/۱۰  ۱۰/۶  ۵۴/۶  ۸۰/۳  ۲۱/۷  ۹۵/۹  ۶۰/۸  ۳۱/۷  ۸۳/۵  ۳۰/۴  يانگينم
  زن

SD  
۱۲۷  

۲۲/۱  ۳۸/۱  ۵۰/۱  ۵۷/۱  ۵۶/۱  ۲۵/۱  ۹۴/۰  ۷۶/۱  ۴۸/۱  ۴۸/۲  

  )سال(سطح تحصيالت 

  ۴۲/۸  ۸۰/۴  ۰/۵  ۳۲/۳  ۲۰/۶  ۷۰/۸  ۴۰/۷  ۱۴/۶  ۱۰/۵  ۶۰/۳  ميانگين
۹-۳  

SD  
۸۴  

۲۴/۱  ۳۲/۱  ۳۲/۱  ۲۸/۱  ۲۵/۱  ۱۱/۱  ۹۳/۰  ۳۶/۱  ۴۳/۱  ۴۷/۲  

  ۹۰/۱۰  ۲۲/۶  ۷۰/۶  ۸۰/۳  ۲۵/۷  ۸۵/۹  ۵۵/۸  ۴۵/۷  ۹۵/۵  ۴۰/۴  ميانگين
۱۲-۱۰  

SD  
۸۳  

۲۶/۱  ۶۵/۱  ۸۰/۱  ۹۴/۱  ۸۴/۱  ۵۴/۱  ۰۷/۱  ۵۹/۱  ۶۴/۱  ۰۲/۲  

  ۹۰/۱۱  ۳۰/۶  ۹۳/۶  ۰۴/۴  ۶۲/۷  ۵۴/۱۰  ۰/۹  ۷۳/۷  ۱۴/۶  ۷۰/۴  ميانگين
  ۱۲باالتراز

SD  
۸۳  

۰۶/۱  ۱۹/۱  ۲۷/۱  ۲۸/۱  ۳۰/۱  ۹۵/۰  ۹۶/۰  ۸۳/۱  ۵۵/۱  ۲۸/۲  

  کل

  ۴۰/۱۰  ۷۴/۵  ۲۰/۶  ۷۲/۳  ۰۱/۷  ۷۰/۹  ۳۱/۸  ۱۰/۷  ۷۳/۵  ۲۱/۴  ميانگين
  کل افراد

SD  
۲۵۰  

۲۷/۱  ۴۷/۱  ۶۳/۱  ۶۷/۱  ۶۷/۱  ۳۷/۱  ۰۳/۱  ۸۱/۱  ۶۳/۱  ۶۹/۲  

  

ــط  متوســ

ــرات  نمــ

ــواد)  ( سـ

0

2

4

6

8

1 0

1 2

1 4

ــه   ــا ن ــه ت س 3 .6 5 .1 6 .1 4 7 .4 8 .7 3 .3 2 5 4 .8 8 .4 2

1 2 ــا  ده تـ 4 .4 5 .9 5 7 .4 5 8 .5 5 9 .8 5 3 .8 6 .7 6 .2 2 1 0 .9

1 2 ــاالتر از  بــ 4 .7 6 .1 4 7 .7 3 9 1 0 .5 4 4 .0 4 6 .9 3 6 .3 1 1 .9

ــل ك 4 .2 1 5 .7 3 7 .1 8 .3 1 9 .7 3 .7 2 6 .2 5 .7 4 1 0 .4

IIII I II II II I I I II I II I II I I IVIVIVIV VVVV BBBB V IV IV IV I V IIV IIV IIV II RRRR

  
  ازات، يامتن کل يانگيسه با مي مورد مطالعه در مقايلي در سه سطح تحصي آزمون ريازات مراحل مختلف نسخه فارسين امتيانگيم -۱نمودار شماره 

  يدر سالمندان مورد بررس
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  ٣١٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  )۳۵=تعداد( تعيين پايايي نتايج نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي ـ کالمي ري در سالمندان مورد بررسي -۴جدول شماره 

  نسخه دوم  نسخه اول
  مراحل آزمون ري

  ميانگين
ــراف  انحـ

  معيار
  ميانگين

ــراف  انحـ
  معيار

  ضريب همبستگي پيرسون  سطح معناداري

  I   ۸۰/۴  ۰۳/۱  ۳۰/۴  ۲۹/۱  ۰۰۱/۰<  ۷۳۲/۰ -فهرست الف

  II   ۳۱/۶  ۲۳/۱  ۱۰/۶  ۲۴/۱  ۰۰۱/۰<  ۷۳۰/۰ -فهرست الف

  III   ۷۱/۷  ۶۰/۱  ۶۰/۷  ۲۶/۱  ۰۰۱/۰<  ۷۲۶/۰ -فهرست الف

  IV   ۱۴/۹  ۵۳/۱  ۰/۹  ۲۹/۱  ۰۰۱/۰<  ۷۴۱/۰ -فهرست الف

  V   ۵۴/۱۰  ۵۷/۱  ۰/۱۰  ۳۱/۱  ۰۰۱/۰<  ۷۸۵/۰ -فهرست الف

  ۸۵۹/۰  >۰۰۱/۰  ۰۸/۱  ۴۰/۷  ۲۲/۱  ۷۰/۷  نيانگيم -فهرست الف

  ۷۴۶/۰  >۰۰۱/۰  ۰۷/۱  ۱۱/۴  ۹۵/۰  ۰/۴  ٭فهرست ب

  ۷۶۱/۰  >۰۰۱/۰  ۳۲/۱  ۷۰/۷  ۵۶/۱  ۰/۸  )  بالفاصلهيادآوري (VI -فهرست الف

  ۸۸۲/۰  >۰۰۱/۰  ۲۵/۱  ۷۰/۶  ۴۸/۱  ۲۰/۷  )يري تاخيادآوري (VII -فهرست الف

  ۸۱۶/۰  >۰۰۱/۰  ۵۲/۱  ۷۰/۱۱  ۷۲/۱  ۵۰/۱۲  )يبازشناس (R يا VIII -فهرست الف

  I   ۸۰/۴  ۰۳/۱  ۳۰/۴  ۲۹/۱  ۰۰۱/۰<  ۷۳۲/۰ -فهرست الف

گيـرد، جـزء مراحـل اصـلي اجـراي آزمـون         صورت مي»الف« كه با هدف مداخله در حافظه شنوايي فرد از فهرست       »ب« اجراي فهرست     و V تا   Iمحاسبه ميانگين مراحل     ٭

  .شود محسوب نمي
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مطالعه حاضـر 

وندرالسـت و همكـاران   ( 2005) 

  
   )۲۰۰۵( وندرالست و همکاران گزارش شده در مقاله) VII( و مرحله يادآوري تأخيريV تا I متوسط امتيازات مراحل  مقايسه-۲نمودار شماره 

  با مطالعه حاضر
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  ٣١٣

    زهرا جعفري و همكاران                                                                                               ...    هنجاريابي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي ـ كالمي

  بحث و نتيجه گيري

امروزه شـكايت از نقـص حافظـه و فراموشـي بـه صـورت مـشكل           

در اين موارد الزم است با      . شود  شايعي در بين سالمندان مشاهده مي     

هاي نوروسـايكولوژيك، بـين       اينه روان پزشك و استفاده از آزمون      مع

 يـا   يماريتغييرات طبيعي ناشي از باال رفتن سن و نقايص ناشي از ب           

زيرا نحوه پرداختن به هـر يـك از آنهـا از            . اختالل، افتراق داده شود   

جنبه ارايه راهكارهايي براي تقويت و حفظ حافظه يا انجام اقـدامات            

از ديگـر عـواملي كـه ضـرورت توجـه           . درماني ممكن، متفاوت است   

كنـد، نـرخ رو بـه رشـد جمعيـت             بيشتر در اين زمينه را ايجاب مـي       

جوامع به ويژه كشورهاي توسعه يافتـه و در حـال   سالمندان در اكثر  

توسعه و افزايش قابل مالحظه تعداد مراجعـان بـه متخصـصان روان             

هـا و يـا    پزشكي و روانشناسي و ضرورت در اختيـار داشـتن تكنيـك       

 افراد مشكوك يا مبـتال      ييابزارهايي معتبر براي ارزيابي اوليه، شناسا     

هـاي مـستمر بعـدي        رزيـابي هـا و ا     گيري  به نقص حافظه و انجام پي     

، ۱۳۸۵طبق آخرين سرشماري عمومي انجـام شـده در سـال            . است

 سال تـشكيل    ۶۰ درصد از جمعيت كشور را افراد باالي         ۲۷/۷حدود  

 سـال   ۵رسـد طـي       ها به نظـر مـي       دهند كه بر اساس پيش بيني       مي

  . آينده اين آمار دو برابر گردد

 افراد مورد   ي رو ي آزمون ر  ي نسخه فارس  يدر مطالعه حاضر، اجرا   

ک تـا   يـ ر تکرار آزمون در مراحل      ي تأث ي، همانند مطالعات قبل   يبررس

ن يـ اگرچـه ا  . را نـشان داد   » يريادگيـ اثر  «ا  يازات  يپنج بر بهبود امت   

 افـراد سـالم گـزارش شـده         ير در تمام مطالعات انجام شـده رو       يتأث

 يهـا   کـاربرد واژه  (ل استفاده از مواد آزمون مختلـف        ياست، اما به دل   

ل يـ ، تحل ) مختلـف  يها   در ساخت آزمون در زبان     ييا چند هجا  يک  ي

ج يتـوان نتـا     ي م يره، به سخت  ي متفاوت و غ   ي سن يها  ها در گروه    داده

وندرالــست و . سه نمــوديــگر مقايکــديک نمــودار بــا يــ يآنهــا را رو

 افـراد سـالم     ي را رو  يا   مطالعـه  يالدي مـ  ۲۰۰۵همکارانش در سـال     

ه مواد آزمـون از     ي ته ي در نسخه آنها برا     زبان انجام دادند که    يهلند

   .]١٣[ استفاده شد يي تک هجايواژه ها

ه يـ شـود، در کل    ي مـشاهده مـ    ۲همان طور که در نمـودار شـماره         

در . ک اسـت يـ گر نزديکـد يازات دو مطالعـه بـه   يمراحل، متوسط امت  

ج آنهـا بـه     ي نتـا  يکـ يز بـه نزد   ي ن ]١٣[مطالعه وندرالست و همکاران     

 آزمـون،   يسيـ  با نـسخه انگل    ]٢٣[عه گفن و همکاران      مطال يها  افتهي

هـا از    فهرسـت واژه يريادگيـ  بر ي حافظه مبتن  يها  آزمون .اشاره شد 

در . نـد يآ  ي حافظه به شمار مـ     يابي ارز يها  ن آزمون يتر  جمله حساس 

 و V تـا  Iمراحـل   (يک از مراحـل آزمـون ر     ي هر   يح سودمند يتوض

د شده از گـروه سـالم،       ييتأ يدر افتراق اختالالت عصب   ) ن آنها يانگيم

ک مقطـع از    يـ ازات در   يـ ن امت يـ  ا ]٢٦[به نظـر پـاول و همکـارانش         

، يختگـ ي حاصـل انگ يبـ ي، عملکرد ترکي ـ رفتار ي عصبيها زميمکان

، ي فـور  يت حافظه کالم  ي، ظرف ييتمرکز، درک شنوا  / زش، توجه يانگ

 را  يريادگيشرفت در   ي کوتاه مدت و پ    ي حافظه کالم  يابيره و باز  يذخ

ک از  يـ ن محققـان نـشان داد کـه هـر           يـ مطالعه ا . کنند  يکس م منع

تن يـ  هالـستد ـ را  يهـا  يريـ  نـسبت بـه انـدازه گ   يمراحل آزمون ر

)Halstead- Reitan( اســـتروپ ،)Stroop (يو حافظـــه منطقـــ 

)Logical memory or visual reproduction ( وکـسلر   آزمـون

)WMS (برخوردارندمارين گروه سالم و بي بيز باالترياز قدرت تما  .  

الت از يزان تحص يت و م  يک، سن، جنس  يکولوژيدر مطالعات نوروسا  

رات آنهـا بـر     ي تـأث  ي هستند که بررس   يت شناخت يجمله عوامل جمع  

در مطالعـه  . ج به دست آمـده، همـواره مـورد توجـه بـوده اسـت          ينتا

 از II و I يها  به جز بخش  يه مراحل آزمون ر   يت بر کل  يحاضر، جنس 

ر يج بهتر در زنـان، تـأث      يب به صورت کسب نتا    فهرست الف و بخش     

 از فهرسـت الـف و بخـش         V و   IV يها  ز به جز بخش   يسن ن . داشت

 مـؤثر بـود و در دهـه         يه مراحل آزمـون ر    ي باالفاصله، بر کل   يادآوري

 يازات بـاالتر  يـ  سـال، امت   ۸۰ تـا    ۷۰ سال نسبت بـه      ۶۹ تا   ۶۰ يسن

 يحل اجـرا  ه مرا يالت بر کل  ير سطح تحص  ين تأث يهمچن. مشاهده شد 

 بـاالتر   يليازات بهتر در مقاطع تحص    ي به صورت کسب امت    يآزمون ر 

  .تر مشاهده شد نيي پايلينسبت به سطوح تحص

 اشاره شـده    يج آزمون ر  ير سن بر نتا   ي به تأث  يدر مطالعات متعدد  

ر يـ ن متغيتـر  رگذار، سـن بـه عنـوان مهـم      ين عوامل تأث  ياست و در ب   

  . ]١٣، ١٩-٢١[ده است ي گزارش گرديت شناختيجمع

 تـا   ۲۴ افـراد سـالم      ي رو ]١٣[در مطالعه وندرالست و همکارانش      

. ديـ ازات آزمون گـزارش گرد ير سن بر امت   ي زبان، تأث  ي سال هلند  ۸۱

 يهـا   بزرگساالن جوان نسبت به گروه     يريادگي يين توانا ين ب يهمچن

الت باالتر نسبت به مردان و      ي باالتر و زنان و افراد با سطح تحص        يسن

، تفـاوت  ي سـن يهـا  ه گـروه يـ تر در کل نييالت پاي سطح تحص  افراد با 

  .  وجود داشتيا قابل مالحظه

ر هنجار ين مقاد يي تع يبرا ]١٤[س و همکارانش    ينيدر مطالعه مس  

 فـرد  ۲۰۵ ي روي ري ـ کالمـ  يي آزمـون حافظـه شـنوا   يونانينسخه 

 يدر مقالـه مـرور  . ر اشاره شد ين تأث يز به هم  ي سال ن  ۷۸ تا   ۱۸سالم  

 از يا زان قابل مالحظهي به مي ذکر شد که آزمون ر    ]٢٢[ دتياسچم

 چون سـطح    يگردد و عوامل    ي متأثر م  يالت رسم يسن و سطح تحص   

  . ر دارديت کمتر بر آن تأثيهوش و جنس
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  ٣١٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 ۸۶ تـا    ۱۶ ي در محـدوده سـن     ]٢٣[در مطالعه گفـن و همکـاران        

مطالعه النـو  . ديسال، عملکرد بهتر زنان نسبت به مردان گزارش گرد      

 عملکرد بهتر زنان، بزرگـساالن جـوان و افـراد بـا      ]٨[نگرهوتس  يوو  

 باال را نسبت به مردان، بزرگساالن مسن و افـراد بـا             يليسطوح تحص 

، ي در آزمـون ر    يبـه طـور کلـ     . ن را نـشان داد    يي پا يليسطوح تحص 

  هـا گـزارش شـده اسـت           واژه يادآوريـ عملکرد بهتر زنان در مراحل      

]٢٤، ٢٣، ٨[.   

 عملکرد بهتـر زنـان در مرحلـه         ،]٢٥،  ١٣[ر  يالعه اخ اما در دو مط   

انجـام مرحلـه    . ز گـزارش شـد    ي ن يادآوري عالوه بر مراحل     يبازشناس

ره يـ  در افتراق مشکالت مربوط بـه ثبـت و ذخ          ي آزمون ر  يبازشناس

 کـه اگـر     ي به طـور   .]٢٦[ آنها نقش دارد     يادآورياطالعات از ضعف    

از يـ ل داشـته باشـد، امت     د، مشک ي اطالعات جد  يادسپاريمار در به    يب

 بهتـر  ي، تا حدود  يري تأخ يادآورياز مرحله   ي نسبت به امت   يبازشناس

ت بـر  ير جنـس يز بـه عـدم تـأث   يـ  منـابع ن ي در برخ.]٢٧[خواهد بود  

ر يمنابع مربـوط بـه تـأث       .]٢٨-٣٠[ازات آزمون اشاره شده است      يامت

 متنـاقض   ي تـا حـدود    يج آزمـون ر   ي بر نتـا   يالت رسم يسطح تحص 

 مقاالت به عملکرد بهتر افراد بـا سـطوح     ي که در برخ   يالدر ح . است

زان يـ  منابع، م  ي؛ در برخ  ]٢٥،  ٨،  ٦[ باالتر اشاره شده است      يليتحص

 .]٣١، ٢٨، ٦[ نداشــته اســت يريج آزمــون تــأثيالت بــر نتــايتحــص

تكـرار و  « از يهـاي شـناخت   هاي حافظه بيش از سـاير آزمـون    آزمون

ک فهرسـت آزمـون،     يه با تكرار    بدين معنا ك  . شوند  يمتأثر م » تمرين

 و به خاطر سپردن مواد آزمون، افـزايش    يريادگيل  يامتياز فرد به دل   

 اثـر «در حـوزه روانـشناسي از ايـن پديـده، تحـت عنـوان       . يابـد  مي

هاي حافظـه     اثر يادگيري در آزمون   . ]٢[شود    نام برده مي  » يادگيري

تحـت  شود كـه فـرد بـا اسـتفاده از يـك آزمـون                 ي مشاهده م  يزمان

 راهبـرد   يريـ ل فراگ يدر اين مورد به دل    . رديهاي مكرر قرار گ     ارزيابي

الزم براي عملكرد بهتر و آشنايي با مـواد و رونـد آزمـون، تکـرار بـر                 

 صورت گرفته در هر     يريادگيگذارد و     جه به دست آمده تأثير مي     ينت

 بـا   يحتـ . ]٣٢[کنـد     ي را متـأثر مـ     ي بعـد  يها  يابيجه ارز يتکرار، نت 

، از جملــه در ]٣٣[شتر يــا بيـ  چنــد مــاه ياد بـرا يــرار زفواصـل تکــ 

 يزوفرنيرقابل انتظـار اسـت ماننـد شـ        ي غ يريادگين  ي که ا  ييها  گروه

در صـورت  . ج گزارش شده اسـت  ين بر نتا  ير تمر يز تأث ين ]٣٤[مزمن  

تـوان    يهاي معادل با سـطح دشـواري يكـسان مـ            استفاده از فهرست  

ظه را تا حد زيادي كاهش داد  هاي حاف   تأثير يادگيري بر نتايج آزمون    

ه دو نسخه کامل از مراحل      يدر مطالعه حاضر با توجه به ته       .]٣٥،  ٢[

ج ين اعتبار نتايي در تعيريادگين و  ير تمر ي آزمون، تأث  يمختلف اجرا 

ن اعتبـار، نـسخه دوم آزمـون بـا          يـي  تع يبرا.  نداشت يآزمون، دخالت 

د و  يل گرد ي، تکم  نفر از سالمندان سالم    ٣٥ ي دو ماه رو   يفاصله زمان 

ج دو نـسخه آزمـون، در       ين نتا ي ب يي باال ي، همبستگ يل آمار يدر تحل 

ازات يـ ه مراحل اجرا مشاهده شد کـه بـه اعتبـار قابـل قبـول امت       يکل

 دو فهرسـت    ي بـا اجـرا    ]٢٣[گفن و همکارانش    . آزمون اشاره داشت  

 يعـ ي سال طب ۶۷ تا   ۲۰ فرد بزرگسال    ۵۱ ي رو يمتفاوت از آزمون ر   

 نمودنـد در    ين آزمون را بررس   يج ا ي متفاوت، اعتبار نتا    دو جلسه  يط

ک يار نزد ي اول بس  ي دوم به اجرا   ين مطالعه، عملکرد افراد در اجرا     يا

 مـشاهده   يي مثبـت بـاال    ي آزمون، همبستگ  يها  بود و در اکثر بخش    

  . شد

ج ي اعتبـار نتـا    ي بررسـ  ي برا ]٣٦[در مطالعه کرافورد و همکارانش      

 فــرد بزرگــسال بــر اســاس ۶۰، ين ردو فهرســت متفــاوت از آزمــو

م يالت به دو گروه همگن تقس     يت وسطح تحص  ي سن، جنس  يارهايمع

ش قـرار   ي مـورد آزمـا    يشدند و هر گروه با فهرسـت کلمـات متفـاوت          

 را در   يچ گونه تفـاوت قابـل تـوجه       يز ه ين مطالعه ن  يج ا ينتا. گرفتند

در .  با دو نـسخه متفـاوت، نـشان نـداد    ي مختلف آزمون ريها  بخش

ل دو  يـ ک ماه فاصله در تکم    يت  يز با رعا  ين ]٣٧[ان و باترز    يطالعه ر م

 درصـد در    ۸۶/۰ تـا    ۶۱/۰ يب همبـستگ  ينسخه متفاوت آزمون، ضر   

ـ V تـا  Iمراحـل    يادآوريــ درصـد در مراحـل   ۷۲/۰ تـا  ۵۱/۰ن ي و ب

 ذهـن،   ي عال ين کارکردها يدر ب  .دي گزارش گرد  ي و بازشناس  يريتأخ

ار مـورد توجـه   ي بـس يات پژوهـش  و حافظه از جمله موضوع    يريادگي

 در انـواع    يقـات ي تحق ينه قـو  يشي و پ  يخير تار يهستند که به رغم س    

ت يـ  بـا مشخـصات جمع     يهـا    و در گروه   ي و کاربرد  ياديمطالعات بن 

ن ين عناو يتر   متفاوت، همچنان در زمره مورد توجه      يني و بال  يشناخت

 ،ي ري ـ کالمـ   يي شنوايريادگيآزمون . شوند ي محسوب ميمطالعات

ا يـ ک در دن  يکولوژي نوروسـا  يهـا   ن آزمـون  يتـر    از شناخته شـده    يکي

 شده و يابيها هنجار  از زبانياريشود که تا کنون در بس      يمحسوب م 

 حاضـر   يدر بررسـ  .  آن مورد مطالعه قرار گرفته است      يياي و پا  ييروا

ر هنجـار و  ين مقـاد يين آزمون و تعي اينسبت به ساخت نسخه فارس    

ن کـه  يبا توجه به ا . سال اقدام شد   ۸۰ تا   ۶۰  آن در سالمندان   ييايپا

ژه يـ  بـه و   يت شناخت يات جمع يک از خصوص  يکولوژي نوروسا يابزارها

ن يـي گردنـد، تع    يالت متـأثر مـ    يت، سن و سـطح تحـص      يموارد جنس 

هـا در هـر زبـان، الزمـه اسـتفاده از آنهـا               ن آزمـون  يـ ر هنجار ا  يمقاد

  . شود يمحسوب م

ر ي آزمـون، مقـاد    يارسـ  حاضر پس از سـاخت نـسخه ف        يدر بررس 

ت ي جمع يرهاير متغ يت سالمندان با سنجش تأث    يهنجار آن در جمع   
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  ٣١٥

    زهرا جعفري و همكاران                                                                                               ...    هنجاريابي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي ـ كالمي

آزمـون  . ديـ ن گرد يـي الت، تع يت و سطح تحـص    ي سن، جنس  يشناخت

 و  يني بال يها  تواند در حوزه    يحافظه ساخته شده در مطالعه حاضر م      

ن آزمـون در مراکـز      يـ ا.  داشـته باشـد    يا  ، کـاربرد گـسترده    يپژوهش

 قابــل ي و روان پزشــکي روانــشناسيهــا ه و مطــب، مــشاوريدرمــان

 يق برگـزار يـ  از طر  ين حال، تنها با اطـالع رسـان       يبا ا . استفاده است 

 درمانگران و متخصـصان مـرتبط،    ي برا ي آموزش يها  ها و دوره    کارگاه

 ياز بعد پژوهش.  از آن اقدام نمود    يتوان در جهت استفاده کاربرد      يم

 ۶۰ ير هنجار محدوده سـن يا مقادز از آنجا که در آزمون حاضر تنه  ين

ر هنجـار   ين مقـاد  يـي د، الزم است نسبت به تع     يه گرد ي سال ارا  ۸۰تا  

ز احتمال يتر ن نيين پايرا در سن ين اقدام گردد، ز   ير سن يآزمون در سا  

ره وجود ي، حوادث و غيماريل ابتال به بياختالل و نقص حافظه به دل     

  .دارد

  

  سهم نويسندگان

هـا،   آوري و تحليـل داده      نامـه، جمـع   طراحـي طرح  : زهرا جعفـري  
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