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  هاي موجود در ايران ارزيابي نوروپسيكولوژيك حافظه و تجربه يها روشمروري بر 

  ∗∗∗، حامد اختياري∗∗، مصطفي زارعان∗فرد مهرناز رضوان
        

  خالصه
فوق پزشكي و نورولوژي از اهميت  هاي عصبي ـ رواني در بيماران روان ارزيابي آسيب

هاي متعدد شناختي و به ويژه اختالل حافظه در اين  با توجه به نقصان. اي برخوردار است العاده
هاي  در سال. گروه از بيماران، متخصصان بايد به زمان و كيفيت بروز اين عاليم حساس باشند

هاي قابل توجهي داشته و دانش  هاي ارزيابي نوروپسيكولوژيك حافظه پيشرفت اخير، روش
هر چند براي رسيدن به تشخيص دقيق و اقدامات . زيادي در اين حوزه توليد شده است

گري،  درماني كامالً اثربخش، راه درازي در پيش است؛ اما تحوالت موجود در عرصة آزمون
 مختصر بر در مقالة حاضر پس از مروري. اند اي داشته بخش و اميدواركننده نتايج رضايت

  . پژوهشگران كشورمان را در اين زمينه مرور خواهيم كردهاي  هاي ارزيابي حافظه، تالش روش

  هاي حافظه، ارزيابي نوروپسيكولوژيك حافظه  حافظه، آزمون:واژگان كليدي

  مقدمه

هايي است كه به منظور حفظ و نگهداري اطّالعات و استفاده از آنها  حافظه شامل قابليت
يك حافظة ). 2004، 1لزاك، هويسون و لورينگ(روند  سازگاري با محيط به كار ميدر جهت 

اين مراكز، . كارآمد، نيازمند عملكرد هماهنگ و سازمان يافتة مراكز متعددي در مغز است
از سوي ديگر، . پزشكي و نورولوژيك هستند هاي روان ها و اختالل مستعد بسياري از بيماري
هاي ارزيابي نوروپسيكولوژيك، امري   در ميان مراجعان به كلينيكشكايت از اختالل حافظه

هاي حافظه در حوزة  بنابرآنچه گفته شد و با توجه به گستردگي اختالل. شايع است
بخشي اين  رسد ارزيابي، تشخيص، درمان و توان پزشكي و نورولوژي، به نظر مي روان

 كشور ما در حال حاضر از لحاظ .ها، نيازمند عزمي جدي و تالشي وافر است اختالل

                                                 
  بي شناختيپزشكي تهران، آزمايشگاه ارزيا دانشجوي پزشكي دانشگاه علوم  ∗
  بخشي شناسي باليني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان  دانشجوي كارشناسي ارشد روان ∗∗
   پزشك عمومي، مركز تحقيقات اعتياد ايران، وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران∗∗∗

1- Lezak, M. Howieson, D. B. & Loring, D. W. 
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شود، از اين رو دير نخواهد بود  هاي جمعيتي جزء كشورهاي جوان دنيا محسوب مي شاخص
تي كه دمانس، آلزايمر و جمعي. زماني كه با جمعيت عظيمي از سالمندان در كشور روبرو شويم

راين اساس به نظر  ب.س مشكالت بهداشتي آنها به شمار خواهد رفتأ حافظه در رهاي لاختال
هاي باليني ساخت يافته  رسد به كارگيري ابزارهاي ارزيابي دقيق و پيشرفته در كنار مصاحبه مي

 .در سنجش حافظه ضروري باشد

، 1توان حافظه را براساس عامل زمان به سه دسته حافظة فعال بندي كُلّي مي در يك تقسيم
حافظة بلندمدت براساس سازوكار .  كردبندي  طبقه3 و حافظة بسيار دور2حافظة بلندمدت

حافظة صريح عمدتاً . شود تقسيم مي) تلويحي (5 و غيرصريح4حافظه به دو بخش صريح
هاي شخصي و روزانة فرد را در بر  هاي علمي و تجربه اطّالعات مربوط به حقايق، واقعيت

ولي . آوريم هانه به ياد ميدر اين نوع حافظه، اطّالعات را آگاهانه به ياد سپرده و آگا. گيرد مي
ها نقش دارد؛ ناآگاهانه به ياد سپرده شده و  حافظة غيرصريح عمدتاً در يادگيري مهارت

نواحي مغزي كه در فرآيند حافظة غيرصريح نقش دارند شامل . شود ناآگاهانه يادآوري مي
شكيالت نئوكورتكس، استرياتوم، آميگدال و مخچه هستند و نواحي تمپورال، آميگدال و ت

جايي كه  از آن). 2000، 6كندل، شوارتز و جسل(هيپوكامپ در فرآيند حافظة صريح درگيرند 
ها و  نواحي مغزي مختص حافظة صريح نسبت به ساير نواحي براي ابتال به انواع آسيب

هايي كه به بررسي اين بخش از  پزشكي مستعدتر هستند، آزمون هاي نورولوژيك و روان اختالل
  .پردازند، از اهميت به سزايي برخوردارند حافظه مي

حافظة . شود  تقسيم مي8 و حافظة رويدادي7حافظة صريح خود به دو بخش حافظة معنايي
هاي علمي بوده و حافظة رويدادي عمدتاً اطّالعات  معنايي بيشتر مربوط به حقايق و واقعيت

ترين بخش از حافظه كه   عمدهاحتماالً. شود هاي شخصي و روزانه را شامل مي مربوط به تجربه
                                                 

1- working memory  
2- long - term memory 
3- remote memory 
4- explicit 
5- implicit 
6- Kandel, E. R. Schwartz, J. & Jessell, T. M. 
7- semantic 
8- episodic 
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شود، حافظة رويدادي بوده و عمدة اطّالعاتي كه وارد اين  در زندگي روزمره به كار گرفته مي
  . شود، از طريق بينايي و شنوايي است سيستم مي

  هاي حافظة موجود در ايران آزمون

هاي  ر جمعيتهايي كه از سوي پژوهشگران ايراني مورد استفاده واقع شده، د اكثر آزمون
هاي داخلي  هايي كه تاكنون در پژوهش در اين بخش به اختصار آزمون. اند ايراني هنجار نشده
شناختي آنها اكتفا  هاي روش اي از ويژگي اند، معرفي و به بيان خالصه به كار گرفته شده

  .شود مي
) WMS(مقياس حافظه وكسلر ): WMS-R( مقياس حافظه وكسلر ـ تجديدنظر شده -1

مقياس تجديدنظر شدة حافظة .  از سوي ديويد وكسلر طراحي و ساخته شد1945در سال 
 گروه سنّي مختلف نمرة هنجاري دارد و پنج نمرة مركب شامل 9براي ) WMS-R(وكسلر 

تمركز، حافظة كالمي، حافظة ديداري و يادآوري درنگيده به دست / حافظة عمومي، توجه
مارنات، ( هستند 15 و انحراف معيار 100 داراي ميانگين هاي شاخص هريك از نمره. دهد مي

هاي هنجاري آن  اين مقياس را در شهر شيراز هنجاريابي نموده و نمره) 1378(اورنگي ). 1384
 حاضر تنها آزمون بررسي حافظهحال  اين آزمون در. را در نمونه ايراني به دست آورده است

  .گيرد ياستفاده قرار ممورد  مراكز باليني دركه  در ايران  است
اين مقياس قسمتي از مجموعه آزمون  ):LNMS (1 مقياس حافظة لوريا ـ نبراسكا-2

 را مورد 3است و عمدتاً حافظة كوتاه مدت) LNNB (2شناختي لوريا ـ نبراسكا ن عصب روا
 طراحي 4هاي آن به منظور ارزيابي حافظة درنگيده يكي از خرده مقياس. دهد بررسي قرار مي

). 1988 ، 5گلدن(گذاري كمي و كيفي است   داراي دو سيستم نمرهLNMS. شده است
اي عملكرد حافظة كالمي،  با استفاده از اين آزمون، به بررسي مقايسه) 1381(پارسائيان 

                                                 
1- Luria – Nebraska Memory Scale 
2- Luria – Nebraska Neuropsychological Battery 
3- short term memory 
4- delayed memory 
5- Golden, J. 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 ٣١٠

 و افراد طبيعي پرداخته 1اس. غيركالمي، درنگيده و سطح كُلّي حافظه در بيماران مبتال به ام
  . است
هاي حافظه  هاي فهرست وار مجموعة وسيعي از آزمون مقياس: 2وار ي فهرستها  مقياس-3

ها،  فصل مشترك اين آزمون. پردازند گيرد كه به بررسي وجوه مختلف حافظه مي را در بر مي
اراية يك يا چند فهرست شامل واج، واژه، جمله و يا تصوير است كه آزمودني با توجه به 

  .دهد ها انجام مي اي را در ارتباط با آن فهرست ن، عمليات ويژهساختار آزمون و دستورالعمل آ
ها،  براي سنجش حافظة رويدادي فهرستي از كلمه:  آزمون حافظة رويدادي و معنايي-3-1
سپس براي . شود كه بر اساس بسامد، مرتّب شده است ها و تصاوير به آزمودني ارايه مي جمله

آزمون حافظة معنايي . شود يادآوري سرنخي استفاده ميهاي يادآوري آزاد و  يادآوري از روش
ها، آزمودني  در بخش سيالي كلمه. اي است هاي طبقه ها و مقوله شامل دو بخش سيالي كلمه

شود، به ياد آورده و  پس از اراية يكي از حروف الفبا، هر تعداد كلمه را كه با آن حرف آغاز مي
كند و آزمودني هر  را مطرح مي) مثالً آشپزخانه(وله گر يك مق در بخش دوم، آزمون. گويد مي

گويي  در هر دو آزمون اخير، زمان پاسخ. نمايد تعداد اسامي مربوط به آن مقوله را بيان مي
در دو گروه شنوا و ناشنوا اين آزمون را به كار برده است، ) 1382(موسوي . محدود است

جوانان و سالمندان انجام داده و به مقايسة نيز اين آزمون را در دو جمعيت ) 1382(اعرابي 
  .حافظة رويدادي و معنايي در اين دو گروه پرداخته است

ها از نظر معنايي  ها، يكي از فهرست در اين نوع آزمون: 3 مقياس سوگيري حافظه-3-2
پس از اراية . ها با توجه به هدف پژوهش، بار معنايي خاصي دارند خنثي بوده و بقيه فهرست

براساس اين . ها را يادآوري كند شود مواد موجود در فهرست ها از آزمودني خواسته مي رستفه
. شود كه اكثر مواد يادآوري شده مربوط به كدام فهرست باشد، اثر سوگيري بر حافظه تعيين مي

در پژوهشي كه به منظور بررسي اثر خلق بر حافظه انجام شد، سه فهرست از واژگان، با بار 
هاي افسرده، شاد و طبيعي ارايه  هاي گروه خنثي، مثبت و منفي به هر كدام از آزمودنيمعنايي 

                                                 
1- Multiple Sclerosis 
2- list-oriented scales 
3- memory bias 
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به . ها هماهنگ بود ها با بار معنايي واژه نتايج نشان داد خُلق آزمودني). 1372عليلو، (گرديد 
محمدي . هاي منفي و ناخوشايند، سوگيري حافظه داشتند ها نسبت به محرّك ويژه افسرده

ها و  در پژوهش اخير، از دو فهرست واژه. ه بررسي اثر موسيقي بر حافظه پرداختب) 1383(
اس را با . نيز سوگيري و گنجايش حافظه بيماران ام) 1385(آور  دل. تصاوير استفاده شده بود

در يك مطالعه براي ارزيابي سوگيري . اس و جمعيت عادي مقايسه نمود. بيماران مزمن غير ام
ها، از آنان خواسته شد پنج مورد از  ان افسرده، به جاي اراية فهرست به آزمودنيحافظه در بيمار

اين خاطرات از سوي دو ارزياب از ). 1370مبيني، (رويدادهاي يك ماه اخير را يادآوري كنند 
  .گرديد نظر بار عاطفي امتيازبندي شده و ميزان سوگيري به صورت عددي بيان مي

از فهرست واژگان نيز براي : هي معنايي بر حافظة بلندمدتد  مقياس تأثير سازمان-3-3
ها در يكي از  به اين صورت كه قرار گرفتن واژه. ارزيابي حافظه بلندمدت استفاده شده است

هاي موجود در  يعني واژه. ها تصادفي بوده و در فهرست دوم سازمان يافته است فهرست
با استفاده از ) 1372(ماهجويي . ر ارتباط دارندفهرست سازمان يافته از نظر معنايي با همديگ

. دهي معنايي بر حافظه بلندمدت بيماران اسكيزوفرنيك را سنجيد اين روش، تأثير سازمان
دهي اطّالعات بر حافظه كودكان دو زبانه و يك  ، اثر يكپارچگي و سازمان)1380(شجاعي 

  .زبانه را بررسي كرد
اولية ري شامل روبرداشت و بازپديدآوري يك شكل آزمون :  آزمون حافظة آندره ري-4

 و آزمون بازشناسي 1آزمون تصاوير پيچيده ري«تجمعي است و اخيراً نسخة جديد آن با عنوان 
)RCFT( « معرفي شده است)1379؛ نقل از دادستان، 1996 ، 2مديرز .(RCFT براي ارزيابي 

فضايي، /حافظة يادآوري ديداري: ودشناختي به كار برده مي ش پنج حوزة كاركردي عصب روان
فضايي، سوگيري در پاسخ، سرعت پردازش و توانايي ساخت دهي /حافظة بازشناسي ديداري

با استفاده از اين آزمون به بررسي رابطة هوش، حافظه و ) 1382(فرهادي . فضايي/ ديداري
  . را به دست آورده است55/0سالمت رواني پرداخته و ضريب پايايي 

                                                 
1- Rey Complex Figure Test(RCFT) 
2- Maddiers 
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حافظة فلش بالب حافظة مربوط به وقايع ): FBQ (1نامة حافظة فلش بالب  پرسش-5
ضمني است كه در اولين لحظة آگاهي فرد از يك رويداد مهم يا متحيركننده و از نظر هيجاني 

براي ارزيابي اين نوع حافظه، ). 1977، 2براون و كوليك(شوند  برانگيزاننده، فراخواني مي
جدي . اي دارد هاي باز و چندگزينه اي تدوين كرده كه پاسخ نامه سشپر) 1989 (3كريستين سون

 سؤالي طراحي كرده است كه به 18اي  نامه برداري از اين مقياس، پرسش با گرته) 1378(
همچنين حافظه فلش بالب . پردازد گيري حافظه فلش بالب مي بررسي متغيرهاي مؤثّر در شكل

يادآوري و ثبات ) 1378(در مطالعة جدي . افظه ناشي شودتواند از فرآيندهاي بازساختي ح مي
  . اي بود جزييات محوري بهتر از جزييات حاشيه

از آزمون هاي اختصاصي  ): RAVLT (4 كالمي ري-آزمون يادگيري شنيداري  -6
؛ اسپرين و 1964ري، (دهد  حافظه، است كه حافظة رويدادي را مورد ارزيابي قرار مي

اي است كه دامنة  روش اجراي آزمون به گونه). 1384قل از مارنات، ؛ ن1991، 5استراوس
 كالمي، سرعت يادگيري، راهبردهاي -اي از كاركردها، از قبيل يادگيري شنيداري  گسترده

گشتگي در فرآيندهاي حافظه،  گستر، وجود افسانه بافي يا گم گستر و پس يادگيري، تداخل پيش
آنچه بيش از پيش بر . شود ن يادگيري و بازيابي ارزيابي ميهاي بي نگهداري اطّالعات و تفاوت

توان از  سازي اطّالعات است، به طوري كه مي افزايد، قدرت آن در كمي اهميت اين آزمون مي
گيري درمان بيماران و سنجش تأثير دارودرماني سود برد  آن به عنوان ابزاري مناسب جهت پي

 در غربال كردن بيماران مبتال به آلزايمر از RAVLTهمچنين . )2004لزاك و همكاران، (
؛ 1995 ، 6براي مثال برت، زمبار و نايدر(اي داشته است  اختالل افسردگي نتايج اميدواركننده

 در  اين آزمون در حال حاضر.)1384؛ نقل از مارنات، 1985، 7اوبر، كاس، فريدلند و دليس

                                                 
1- flashbulb 
2- Brown, R. & Kulik, Y. 
3- Christianson, S. A. 
4- Rey Auditory-Verbal Learning Test 
5- Spreen, O. Strauss, E. 
6- Burt, D. B. Zembar, M. J. & Niederehe, G. 
7- Ober, B. A. Koss, E Friedland, R. P. & Delis, D. C. 
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بر اساس مطالعات ( واژگان يساز يارس و في در مرحله طراحآزمايشگاه ارزيابي شناختي
  .قرار دارد) يشناس زبان

هاي بيمار،  هاي شناختي و حافظة افراد سالم و گروه توان گفت دربارة جنبه در مجموع مي
هاي هنجارنشده به عنوان مشكلي  هرچند استفاده از آزمون. دانش زيادي فراهم آمده است

اي  ها، نتايج اميدواركننده  رويكرد متخصصان به آزموناساسي در اين زمينه باقي مانده است، اما
  .به بار خواهد آورد
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