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 شده پیش از انتشارنسخه پذیرفته
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 پاسخ یریاز سوگ یریپذ¬مجزا کردن افتراق
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 1400/10/23: تاریخ دریافت

 1401/04/29: ویرایش تاریخ

 1401/05/03: تاریخ پذیرش

 

مقاله است که پس از طی « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

فرایند داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این 

نسخه در مدت کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از 

شده رفتهیپذ»شریه سالمند گزینه شود. نفرایند ویراستاری منتشر می

دهد تا را به عنوان خدمتی به نویسندگان ارائه می« از انتشار شیپ

ترین زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی ها در سریعنتایج آن

ی فرایند آماده سازی و انتشار ادر دسترس باشد. پس از آنکه مقاله

خارج و « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نهایی را طی می کند، از نسخه 

شود. شایان ذکر است سایت نشریه منتشر میدر یک شماره مشخص در وب

صفحه آرایی و ویراستاری فنی باعث ایجاد تغییرات صوری در متن 

شود که ممکن است بر محتوای آن تأثیر بگذارد و این امر از مقاله می

 حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.

 

 نه استناد شود: وگلطفا این

Rahmani F, Marsa R, Khanjani MS, Marsa S, Shahrivar K. [Effect of Amnesia Mild Cognitive 

Impairment and Alzheimer’s Diseaseon Recognition Memory of Elderly Peoplein Shiraz 

Verbal Learning Test: Differences in Recognition Discriminability and Response Bias 

(Persian)]. Salmand: Iranian Journal of Ageing. Forthcoming 2022. Doi: 

http://dx.doi.org/10.32598/sija.2022.2390.3 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/sija.2022.2390.3 
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Abstract 

Background: Most studies have investigated the effect of brain pathological aging on 
information recall and recognition memory performance of patients (by using a yes/no 
procedure), and for this reason, provide a partial picture of memory deficits and other 
factors involved in recognition memory such as discriminability and response bias are not 
considered. In this regard, the aim of present study was to explore the effect of Mild 

Cognitive Impairment and Alzheimer disease on the subtests of recognition memory 

(recognition discriminability index and response bias) in the SVLT.     

Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 190 eligible elderly 

people aged 60-89 years in 1400. The data collection tools were SVLT and MMSE. We used 

SPSS.19 software to perform descriptive (frequency, mean and standard deviations) and 

analytical data (ANOVA and Scheffe test), and the significance level was set at P<0.05. 

Results: The results showed that the patients with aMCI and Alzheimer’s disease scored 

significantly worse than the normal elderly people on recognition memory performance 

(Scheffe, p<0.001). Also, the obtained results indicated that elderly with aMCI and 

Alzheimer’s disease compared to normal elderly people had lower scores and more false 

positive in recognition discriminability index (global, semantic, source, and new) (Scheffe, 

p<0.001). When it came to response bias, AD patients received significantly higher scores 
than older people with aMCI and normal elderly (Scheffe, p<0.001).    
Conclusion: The present research findings suggested that exploring the nature of recognition 

memory performance (recognition discriminability) in aMCI is useful information to predict 

progression to AD dementia from the prodromal stage. 

Keywords: Alzheimer's Disease (AD), Amnesia Mild cognitive impairment (aMCI), 

Recognition memory , Shiraz Verbal Learning Test, Elderly people 
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 چکیده

با استفاده از روش یادآوری اطالعات و عملکرد حافظه بازشناسی بیماران )بر پیری پاتولوژیکی مغز تأثیر بیشتر مطالعات  هدف:

و دیگر عوامل  داده شودعملکرد حافظه ارائه  از نقص ناکاملیشود تصویر دهند، و این باعث می( را مورد بررسی قرار میبله/خیر

به همین خاطر، ما در این مطالعه مورد توجه قرار نگیرد. پذیری و سوگیری از پاسخ مثل افتراقزشناسی بای مربوط به حافظه

ذیری پافتراق هایشاخصیعنی  ی بازشناسیحافظه هایزیرمقیاس تأثیر اختالل شناختی خفیف و بیماری آلزایمر بر روی

    .مورد بررسی قرار دادیم SVLTتست را در بازشناسی و سوگیری پاسخ 

سال  99تا  01نفر از سالمندان  091بر روی  0011بود که در سال مقطعی -این مطالعه از نوع توصیفیشناسی روش روش:

و  SVLTتست ت شامل دو آوری اطالعاابزارهای جمع که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، انجام شد.شهر شیراز 

MMSE  .معیار( و تحلیلی های توصیفی )فراوانی، میانگین و انحرافتجزیه و تحلیل آماری متغیرها با استفاده از آزمونبود

)نسخه  SPSSافزار ( با کمک نرمP<0.05( استفاده گردید و در سطح معناداری )آزمون تعقیبی شفهراهه و آزمون آنوای یک)

 ( انجام شد.09

در عملکرد  سالمندان سالم نسبت بهاختالل شناختی خفیف آمنزیا و  بیماران مبتال به آلزایمرنتایج نشان داد که : یافته ها

پذیری های افتراقشاخص درهمچنین . (Scheffe, p<0.001)گرفتند  تریهای پایینطور معنادار نمرهبه بازشناسیحافظه 

آلزایمر سالمندان مبتال به  واختالل شناختی خفیف آمنزیا سالمندان مبتال به گروه  بازشناسی )کل، معنایی، منبع، و جدید(

نتایج اما . (Scheffe, p<0.001) تری داشتندرد ضعیفکلبیشتر و عم خطاهای مثبت کاذبنسبت به سالمندان سالم، 

اسخ باالتری نسبت به سالمندان سالم و طور معناداری سوگیری پمبتال به آلزایمر به سالمندان کهنشان داد سوگیری از پاسخ 

 .(Scheffe, p<0.001) ختالل شناختی خفیف آمنزیا داشتندبا اسالمندان 

ی بازشناسی الگوهای تغییر شناختی حافظهذات و شناسایی دهد که های پژوهش حاضر پیشنهاد مییافته گیری:نتیجه

 به تشخیصی پریدومال در مرحلهکه  باشداطالعات سودمندی تواند می aMCIمبتال به  بیماراندر  پذیری بازشناسی()افتراق

 .کننده استبیماری آلزایمر کمک تبدیل این اختالل به 

 سالمندان تست یادگیری کالمی شیراز، ی بازشناسی،بیماری آلزایمر، اختالل شناختی خفیف آمنزیا، حافظه :هاکلیدواژه
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 مقدمه: 

های ابتال به بیماری هایریسک فاکتور ترینشاخصقویترین و یکی از سن به عنوان  در دهه های اخیر

بیماری،  2بار رود که انتظار میها امید به زندگی انسان با توجه به افزایششود. مغز محسوب می 0برندهتحلیل

خاطر . به همین یابدبرنده مغز هم در سالمندان افزایش های تحلیلبیماریو ، و شیوع دمانس 3افت شناختی

ترین فرضیات شناختی است که با افزایش سن و شروع سالمندی اشکال در حافظه به عنوان یکی از متداول

 (0) رابطه دارد

در ، بل از تشخیص آلزایمر پرداخته انددر مرحله ی قشناختی  افتبه بررسی  ،0991سال  تا بیشتر مطالعات

تمرکز ویژه 5آلزایمربیماری 0درومالپروقبل از بیماری یا شروع  یروی مرحله ی بعدیهاپژوهش حالیکه

 .(3, 2)دارند

-و به صورت مرحله قابل مالحظه ای داشته رشد ی گذشته در طول دو دهه 0ی خفیفاختالل شناخت مفهوم

 که اندنشان داده مقطعی و طولیمطالعات بطوریکه تعریف شده است. و دمانس  سالمندی سالمبین 7گذرا ی

تا  5 بین یمیزان تبدیل سالیانه و رابطه دارد  بیماری آلزایمربا افزایش خطر ابتال به  اختالل شناختی خفیف

بیشتر احتمال 9یااختالل شناختی خفیف آمنزبا  سالمندانبه طور کلی، . (0)تخمین زده شده استدرصد  07

 .(5)شوندشناختی  افت که دچار دارد

در سالمندان مبتال به اختالل شناختی خفیف آمنزیا که خطر رشد بیماری آلزایمر را دارند، توانایی یادگیری 

ترین ابعاد شناختی مرتبط با ، یکی از مهم9کالمیی رویدادی و بخاطر سپردن اطالعات جدید به ویژه حافظه

ی در حافظه افت .(7, 0) رودمی 01شود و رو به تباهیسن است که احتماالً با سرعت بیشتری بدتر می

و به دنبال آن، است  بیماری آلزایمر سالمندان مبتال بهاز  ی معمول و تیپیکمشخصهکالمی اولین رویدادی 

 ی رویدادی معموالً بخاطر اشکال درحافظه .کنددر آنها بروز پیدا میدیگری  های شناختینارسایی

                                                           
1. neurodegenerative  
2. burden 
3.cognitive deficits 
4.prodromal stages 

5. Alzheimer 
6.Mild Cognitive Impairment (MCI) 
7.transitional 
8. amnestic mild cognitive impairment 
9.verbal episodic memory 
10. deteriorate  
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 ی یادآوری وهای حافظهتواناییعیف در شود، و به عملکرد ضاطالعات دچار افت می 0رمزگردانی و اندوزش

 .(9, 9) شودمنتهی می )به میزان کمتر از یادآوری( بازشناسی

ی های حافظهکه یکی از تکلیف 2در یادآوری آزاد تأخیریافت اند که ها نشان دادهتعدادی از پژوهش

شناخته شده و یک مالک کلیدی برای تشخیص افتراقی  3”آمنزی از نوع هیپوکامپ“رویدادی است به عنوان 

بینی چنین در پیشاین الگوی تشخیصی همدمانس است.  انواعو دیگر  بیماری آلزایمربین دمانس نوع 

به طور وسیع مورد پژوهش قرار گرفته است.  بیماری آلزایمربه  یااختالل شناختی خفیف آمنزفرایند تبدیل 

برای ی بازشناسی های بسیار محدودی وجود دارد که ارزش تشخیصی ارزیابی حافظهحال، پژوهشبا این

ی بیماری عالئم بالینی اولیه بروزابتال و  طرکه در خ یااختالل شناختی خفیف آمنزبا  سالمندان شناسایی

 .(00, 01, 2) دهدمیهستند، را نشان آلزایمر 

ی بازشناسی شامل توانایی نشان دادند که حافظه 0991و اوایل  0991های بین سال مطالعهچندین 

به طور وسیع همچنین . تی اگر آشکارا یادآوری نشوندقبالً دیده شده است، حیک آیتم یا محرک  شناختن

، که فرایند آگاهانه همه یا هیچ برای 0تجدید خاطره( 0گیرد: را در بر می مفهومروشن شده که بازشناسی دو 

یا شناخت کلی  5( حس آشنایی2و  قسمت رمزگردانی حافظه استاطالعات مفهومی به خاطر سپردن 

 .(02) به صورت یک فرایند اتوماتیک و سریع استکه اطالعات قبالً بیان شده 

نشان  بود که و کلی ی مجزاهای بالینی تنها یک نمرهی بازشناسی در موقعیتهای حافظه، تستاوایلدر 

بود. با این یا بیان شده توسط آزمونگر 0مورد هدف لغاتبیمار قادر به تشخیص صحیح  ی این بود کهدهنده

نشده توسط آزمونگر( را شامل  غلط یا بیان لغات)بازشناسی 7وجود، این نوع بازشناسی، خطاهای مثبت کاذب

به اولین ویرایش تست  9پذیری بازشناسیو همکاران، یک شاخص افتراق 9، دلیس0997در سال شد. نمی

 00های صحیح بازشناسی شدهاضافه کردند، که در اینجا تعداد واژه (CVLT) 01یادگیری کالمی کالیفرنیا

تر برای سنجش کامل. (3) گیرندتحلیل قرار می یا خارج از لیست مورد 02های خطانسبت به تعداد واژه

                                                           
1. encoding and storage 
2.delayed free recall 
3. amnesia of the hippocampal type 
4.recollection 
5. familiarity 
6. target items 
7. false-positive errors 
8. Delis 
9. Recognition Discriminability (RD) 
10. California Verbal Learning Test (CVLT) 
11. hit rates 
12. familiarity 
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)فرم  CVLT-IIتست  پذیری بازشناسیافتراقهای بیشتری به شاخص توانایی بازشناسی، خرده مقیاس

در ویرایش اول  0کلی و معنایی پذیری بازشناسیافتراقدو شاخص تجدیدنظر شده( اضافه کرد. در واقع، 

اضافه هم به آن 2منبع و جدید یپذیری بازشناسافتراقشاخص وجود داشت، و در فرم تجدید نظر شده 

لغت غلط یا  32لغت صحیح )یا هدف( و رد  00به توانایی تأیید پذیری بازشناسی کلی افتراقشاخص کردند. 

صحیح و  لغت 00به توانایی تأیید پذیری بازشناسی معنایی افتراق همچنین شاخص شود.انحرافی گفته می

شاخص . (3) شودمرتبط است، گفته می Aهای لیست مقولهانحرافی که به صورت معنایی با  لغت 00رد 

های انحرافی از واژه Aهای لیست بیانگر توانایی افتراق و مجزا کردن واژههم پذیری معنایی منبع افتراق

های نصف واژهدر واقع،  .(00-03)خیر است -ی بازشناسی بلهدر کوشش حافظه CVLT-IIتست  Bلیست 

شود نسبت ، که این باعث میمرتبط هستند Aهای موجود در لیست با واژه از نظر معنایی Bانحرافی لیست 

-نامرتبط هستند، بازشناسی چالش Aهای لیست که از نظر معنایی با واژه Bهای لیست به نصف دیگر واژه

 .(03) انگیزتر و دشوارتری باشند

)که  3برای تمایز بین لغات هدف و لغات مزاحم جدیدرا توانایی افراد پذیری معنایی جدید اما شاخص افتراق

ی سنجد. بنابراین، این شاخص عملکرد حافظههای یادآوری قبلی بیان نشده است(، میهرگز در کوشش

-ورد ارزیابی قرار میی منبع به حداقل رسیده است، مبازشناسی را تحت شرایطی که اساساً بررسی حافظه

که در بیماران  0لب گیجگاهیپذیری بازشناسی جدید معموالً با آسیب در ساختارهای افتراقدهد. نقص در 

 .(05, 03) دهد، ارتباط داردمبتال به آلزایمر رخ می

ساله کاربرد دارد  99تا  21( که برای ارزیابی حافظه و یادگیری افراد SVLTتست یادگیری کالمی شیراز )

ی بازشناسی از روش ن تست در قسمت حافظهالهام گرفته است، نیز همانند ای CVLT-IIو از تست 

پذیری بازشناسی لغت انحرافی یا غلط( برای بررسی شاخص افتراق 32و  Aلغت لیست  00بله/خیر )با 

 .(09, 07)استفاده کرده است 

زمون بازشناسی )که هم شامل لغات در آ لغاتبرای بیشتر « بله پاسخ»مبتال به آلزایمر،  سالمندبرای یک 

باعث باال این سبک پاسخ بله  (3) شود(، چیز غیرمعمولی نیستلغات خارج از لیست میهم خوانده شده و 

باال، « مثبت کاذب»میزان این با این وجود، شود. در فرد میاستاندارد و خام « تعداد بیان صحیح» رفتن

( 2111دلیس و همکاران )به همین خاطر،  ی حافظه بازشناسی به شدت مختل شده است.نشان دهنده

های پاسخ»، که به تمایل فرد به دادن ندکرداضافه  CVLTهمچنین شاخص سوگیری از پاسخ را به تست 

                                                           
1.Global and Semantic Recognition Discriminability (GRD& SRD)   
2. Source and Novel Recognition Discriminability (SoRD& NRD)  
3. new distracter items 
4. medical temporal structures 
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شود. سالمندان با نقص رمزگردانی شدید مثل بیماران بدون توجه به نوع محرک، مربوط می« بله یا خیر

ی هیپوکامپ یا لب گیجگاهی چپ موضعی اغلب تمایل مبتال به آلزایمر، سندرم کورساکوف و یا ضایعه

 .(3) سواالت هدف و انحرافی )لغات غلط( در تست بازشناسی دارند یباالیی برای دادن پاسخ بله به همه

و به  عملکرد حافظه بررسی تأثیر ابتال به اختالل شناختی خفیف و بیماری آلزایمر برامروزه از آنجائیکه 

انجام چنین پژوهشی ، و توانبخشی دارد 0جایگاه مهمی در ارایه خدمات نوروسایکولوژی بازشناسیبر  خصوص

 باشد.بسیار ضروری تواند می

ی بازشناسی در رسی عمیق و شناخت ماهیت الگوهای حافظهرسد برطور کلی، از آنجائیکه بنظر میبه

تواند به تشخیص زودهنگام افت شناختی و شروع آلزایمر سالمندان سالم و بیماران با اختالل شناختی می

)بر  و سوگیری از پاسخ پذیری بازشناسیشاخص افتراقتأثیر  پژوهش حاضر با هدف بررسیکمک کند، 

 راد انجام شد.( در این افSVLTاساس تست 

 روش مطالعه:

از  تعدادیدر  0011 آذر ماهاردیبهشت ماه تا توصیفی مقطعی است که از  مطالعهپژوهش حاضر از نوع 

با توجه به اینکه برای برآورد حجم نمونه، انجام شد. شهر شیراز نورولوژی و آسایشگاه سالمندان های کلینک

نبود، از قاعده برآورد حداقل حجم نمونه برای جداول تحلیل واریانس جامعه در متغیر مورد نظر در دسترس 

نمونه برای هر مقایسه  25)دوجنس و سه گروه( که در این مطالعه حداقل تعداد نمونه معادل  2×3واریانس 

 091افراد نمونه شامل . د بیشتری نمونه گرفته شددر کلیه گروه ها تعدا عمالً. اما (09) برآورد شده بود

اختالل بیمار با  01بیمار مبتال به آلزایمر،  00سال( است که به سه گروه ) 99-01ی سنی سالمند )با دامنه

س بوده است، گیری به صورت در دسترروش نمونهتقسیم شدند. ( سالمند سالم 59و  یاشناختی خفیف آمنز

، و بیماران طور داوطلبانهبه ی مبتال به اختالل شناختی خفیف آمنزیا و سالمندان سالمهاکنندهشرکتو 

اطمینان داده  ها و قیم آنهاکننده. همچنین به شرکتانتخاب شدندمبتال به آلزایمر با کسب اجازه از قیم آنها 

 که اطالعاتشان محرمانه خواهد ماند.شد 

تشخیص دمانس قشری آلزایمر )سطح خفیف تا  مبتال به آلزایمر شامل سالمندان د به گروهمالک ورو

-( و راهنمای تشخیصی و آماری اختاللMRIمتوسط( بر اساس مالک تشخیصی روانپزشکی و نورولوژیکی )

کوتاه وضعیت ذهنی  تست، SVLTهای نوروسایکولوژی تست همچنینو (، DSM2-5های روانی )

                                                           
1. neuropsychology 

2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5)  
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(MMSE0) های روانپزشکی مثل اختالل افسردگی اساسی، بیماریاین گروه نباید اختالل سالمندان. بود-

 های نورولوژیکی به غیر از آلزایمر )مثل بیماری کورساکوف و هانتینگتون(، و هر گونه آفازی داشته باشند. 

انتخاب شدند، که مالک  (21)2بر اساس نظریه پاترسون و گالرفیلد اختالل شناختی خفیف آمنزنیاگروه 

و  -0ی بین های ذهنی بیماران در این مطالعه نمره( شکایت ذهنی حافظه )مالک شکایت0 شامل ورود

( کارکرد 3( فعالیت زندگی روزمره نرمال، 2بود(،  SVLTهای انحراف معیار از میانگین در زیرمقیاس -0,5

 عدم ابتال به بیماری( 5ی نابهنجار داشتن، و ( با توجه به سن، عملکرد حافظه0  3شناختی کلی نرمال

این گروه از بیماران هم شبیه گروه افراد مبتال به آلزایمر نباید دچار  شد.، می)قشری یا تحت قشری( دمانس

 های روانپزشکی و هرگونه آفازی باشند.اختالل

های بیمار همگن شدند. از لحاظ متغیرهایی چون سن و سطح تحصیالت با گروه اما گروه سالمندان سالم

، عدم MMSEی برش در تست ی باالی نقطهسال سن، نمره 01های حداقل افراد این گروه دارای مالک

های حافظه و وژیکی، و عدم وجود هرگونه شکایتهای نورولهای روانپزشکی یا بیماریابتال به هرگونه اختالل

 روانشناختی بودند. 

توسط  0997الهام گرفته است )که در سال  CVLT-IIاز تست  SVLT همانگونه که قبالً ذکر شد، تست

ها و فرایندهای درگیر در هم، به ارزیابی استراتژی تست، این CVLTدلیس ساخته شد( و مانند تست 

 21-99مون برای افراد ویراست بزرگساالن این آز .(09)پردازد یادگیری و یادآوری موضوعات کالمی می

خصوصیات روانسنجی قابل قبولی در فرم فارسی گزارش کرده  SVLTباشد. همچنین آزمون ساله مناسب می

بر 0و فرم جایگزین5بازآزمون-آزمونبه روش  تست 0،  پایایی(09)و همکاران است. بر اساس پژوهش رحمانی 

تا  29ی بین )دامنه در دامنه متوسط تا باالالم انجام شده و نتایج نشان داد که همبستگی فرد س 093روی 

شد  اجرانفر سالمند سالم  02بر روی  آزمون نیز7سازه اعتبارقرار دارد. ( SVLTدر متغیرهای اصلی تست  90

ی بین )دامنه ظه وکسلرهای یادگیری و حافظه از جمله آزمون حافمتوسط تا باال با سایر آزمونو همبستگی 

 را نشان داد.( SVLTی متغیرهای تست در همه 03تا  03

                                                           
1. Mini-Mental State Examination (MMSE) 
2. Patterson & Clarfield 
3. normal general cognitive function 
4. reliability 
5. test-retest 
6. alternative form 
7. construct validity 
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شود. است که به آزمودنی ارائه می Bو لیست  Aهای لیست لیست خرید یا عنوان 2شامل  SVLTمواد تست 

 کنيد. اجيرای  های متفاوت بررسی ميی این تست هم یادآوری و هم بازشناسی کلمات ارائه شده را در آزمایش

ی سيبزیجات،  طبقيه  0واژه و یيا   00کيه شيامل    Aآزمون با ارزیابی میزان توانایی فرد برای یادآوری لیسيت  

کوشش شروع  5کلمه برای هر طبقه( است، در طی  0حیوانات، وسائل حمل و نقل، و اسباب و وسائل منزل )

ت در یيک کوشيش بيه    کلمه برای هر طبقيه( اسي   0کلمه ) 00( که شامل B)لیست  0مزاحمشود. لیست می

 شود. آزمودنی ارائه می

هيای  شيود کيه دوبياره آیيتم    ، از آزمودنی درخواست میBبعد از حضور منفرد و کوشش یادآوری آزاد لیست 

های غیرکالميی  توان دراین مدت آزمونای که میدقیقه 21را یادآوری آزاد کند. پس از یک تاخیر  Aلیست 

 شود.سنجیده می Aبا سرنخ و بازشناسی لیست  اجرا کرد، یادآوری آزاد، یادآوری

بيرای آزميون حافظيه بازشناسيی بليه/خیر       2«یابینظریه عالمت»از دو ابزاری که برگرفته از  SVLTدر تست 

 .3پذیری بازشناسی و سوگیری پاسخهست، استفاده شده است: افتراق

 صورت موارد زیر مورد ارزیابی به )کلی، معنایی، منبع، و جدید( پذیری بازشناسیافتراق هایشاخص

 گیرد:قرار می

لغت غلط  32لغت صحیح )یا هدف( و رد  00:به توانایی تأیید پذیری بازشناسی کلیافتراق شاخص .0

 شود.یا انحرافی گفته می

ی انحرافی که واژه 00صحیح و رد  آیتم 00:به توانایی تأیید پذیری بازشناسی معناییشاخص افتراق .2

خارج از ی غلط واژه 9شود )یعنی مرتبط است، گفته می Aهای لیست با مقولهبه صورت معنایی 

به لغات مزاحم  (. بیمارانی که در قسمت یادآوری عمدتاBًی مربوط به لیست واژه 9و  Bو  Aلیست 

 آورند.پذیری بدست میی پایینی در این شاخص افتراقگرایش دارند، اغلب نمره

لغت موجود در  00لغت صحیح و رد  00:به توانایی تأیید ی منبعپذیری بازشناسافتراق شاخص .3

های بازشناسی آزمودنی مقیاسی از پاسخشود. بنابراین در این قسمت، خردهگفته می Bلیست 

 Aها نیست و پاسخ بله به هر دو لیست بیمار قادر به بازشناسی منبع لغتدر اینجا  شود.ارزیابی می

مختل  منبع یک لغتبا نقص در به خاطر آوردن  حافظه آنها عمدتاًدهد. بیمارانی که می Bو 

                                                           
1. interference 
2.signal detection theory 
3. response bias 
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ی بیشتر احتمال دارد که کمترین نمره -؟Bبوده یا لیست  Aیعنی آیا لغت از لیست  -شدهاست

 پذیری را در این شاخص بدست آورند.افتراق

 Bلیست  وجز ی غلط کهواژه 00 رد و صحیحآیتم  00:به توانایی تأیید پذیری جدیدافتراق شاخص .0

بیماران با شدیدترین نوع نقص ذخیره/رمزگردانی اغلب هم در این شود. هم نیستند، گفته می

 دهند.های پایینی را نشان میها، نمرهشاخص و هم در دیگر شاخص

 سوگیری پاسخ 

ا های بله یا خیر بدون توجه به اینکه چقدر مناسب باشد و یسوگیری پاسخ یعنی تمایل به دادن پاسخ

های خام مثبت در های غلط تشخیص ضعیفی دارد. نمرههای صحیح از آیتمآزمودنی در مجزا کردن آیتم

 های خام منفی بیانگر سوگیری پاسخ بله است.بیانگر سوگیری پاسخ خیر و نمره SVLTتست 

ای هترین ابزار غربالگری اختالالت شناختی در سطح جهان است که به زبانمتداولMMSE اما تست 

توان آن های مختلف استاندارد شده است. این تست کوتاه و مختصر است و میمختلف ترجمه و در فرهنگ

های شناختی اختالل به این دلیل برای غربال کردن  MMSEتست .(20) دقیقه یا کمتر اجرا کرد 01را در 

شناسی را روی دهد و اثر بالقوه عوامل درمانابزار رایجی است که تغییرات هوشی در طول زمان را نشان می

(، روایی 0975دهد. در پژوهش انجام شده توسط فولستاین و همکاران )کارکردهای شناختی نشان می

 99/1کسلر به تأیید شد و پایایی آن ی واز طریق همبستگی آن با آزمون حافظه MMSEهمزمان تست 

آوری های جمعی مروری خود به بررسی یافته(، نیز در در مطالعه0992تایر )اینگزارش شد. تامبوف و مک

 .(22)بخش است سال پرداختند و نشان دادند که روایی و پایایی این آزمون رضایت 20شده در طول 

( هنجاریابی شده است؛ نتایج پژوهش، همسانی 0397توسط فروغان و همکاران ) MMSEدر ایران تست 

 70/1؛ پایایی را به روش دو نیمه کردن آزمون 97/1آزمون را با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ درونی 

درصد به دست آمده  90درصد و اختصاصی بودن  91حساسیت  20ی برش مشخص کرده است. در نقطه

 .(20) است
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معیار( و تحلیلی از آمار توصیفی )فراوانی، میانگین و انحراف هادر این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده

-( با کمک نرمP<0.05( استفاده گردید و در سطح معناداری )آزمون تعقیبی شفهراهه و )آزمون آنوای یک

 ( انجام شد.09)نسخه  SPSSافزار 

 مالحظات اخالقی:

ته اخالق دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی با کد اخالق مطالعه حاضر در کمی

IR.USWR.REC.1400.140  تصویب شده است. قبل از شروع مطالعه در خصوص 2025و کد رهگیری

های آنها، توضیحات الزم ارائه شد و از آنها رضایت آگاهانه جهت ها و قیمکنندهاهداف پژوهش به شرکت

اطمینان داده شد که اطالعاتآنها محرمانه  های آنهاو قیم کنندگانبه تمام شرکتورود به مطالعه کسب شد. 

 باقی خواهد ماند.

 یافته ها

 های بالینی و دموگرافیکیمشخصه

قابل مشاهده است.  0در جدول  MMSE نمرات تحصیالت و و سن، جنسیتشامل مشخصات دموگرافیکی 

( تفياوت  p= 0.172x ,3.44 =) نسيبت جنسيیت  ز نظير  نشان داد که بین سه گروه ا square-chiنتایج 

، بیمياران مبيتال بيه الزایمير     ، بین سه گيروه  0راههآنوای یک معناداری وجود ندارد. همچنین بر اساس نتایج

 , F= (2, 1.59)] ، از نظر نمره میانگین سن و تحصيیالت سالمندان سالمو  یااختالل شناختی خفیف آمنز

p= 0.21; F(2, 0.86), p=0.42 ی این تفاوت معناداری مشاهده نشد. این نتایج نشان دهنده [به ترتیب

شيدند. اميا بيرای بررسيی عملکيرد      رافیکی همتایيابی  وگمي هيای د ها به خوبی از نظر مشخصيه است که گروه

بیماری ی این است که بیماران دچار [ نشان دهندهF(2, 265.2) , p< 0.001]MMSE شناختی، نتایج 

-طور معنادار عملکرد شناختی ضيعیف ، بهسالمندان سالمنسبت به  یاختالل شناختی خفیف آمنزا، و آلزایمر

                                                           
1. One-way ANOVA 
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هم اسيتفاده  0آزمون تعقیبی شفه تری داشتند. برای بررسی اینکه آیا یک گروه از گروه دیگر متفاوت است از

 ,Scheffeداشت ) ها وجودی جفت گروهی این بود که تفاوت معناداری بین همهشد، که نتایج نشان دهنده

p<0.001 .) 

 ، و سالمندان سالم.آمنزیا مبتال به آلزایمر، اختالل شناختی خفیف سالمندان. مشخصات دموگرافیکی و بالینی سه گروه 0جدول 

 آلزایمرN=61  متغیر

M±SD 

N=60 آمنزیا 

M±SD 

N=59سالمندان سالم 

M±SD 

P شفه آزمون تعقیبی 

  1,02 09,2±7,3( 01-99) 09,9 ±0,72( 01-90) 09,3 ±9,0( 00-99) سن

 جنسیت

 ٪)زن/مرد(

51,9  /09,0 

 

00,0  /59,9 00,3  /59,7 1,19  

  1,20 01,0±3,09( 0-00) 9,30±0,0( 0-09) 9,20±3,02( 0-09) تحصیالت

MMSE (20-00 )2,00± 07,7 (20-21 )2,03±22,5 (31-22 )0,72±27,0 1,110  سالم<آمنزیا <آلزایمر 

N نمونه؛ = تعدادM میانگین؛ =SD انحراف معیار؛ =P؛ آمنزیا= اختالل شناختی خفیف آمنزیا= معناداری 

 

 Aدر لیست  شده یبازیابصحیح خام لغات تعداد  ی بازشناسیعملکرد حافظهبرای ارزیابی تفاوت در 

یا و یف آمنزاختالل شناختی خف، بیماران مبتال به آلزایمرگروه  سهدر بین  معیار()میانگین و انحراف

ی این بود که تعداد لغاتی نشان دهندههم 2راههنتایج آنوای یک. (2)جدول  گردید محاسبه سالمندان سالم

اختالل ، و بیماری آلزایمر با سالمندان نسبت به سالمندان سالماند در گروه بازشناسی شدهکه به طور صحیح 

شفه هم آزمون تعقیبی نتایج بود.  [F(2, 31.2) p<0.001]طور معنادار باالتر به یاشناختی خفیف آمنز

 (.Scheffe, p<0.001ها وجود داشت )ی جفت گروهکه تفاوت معناداری بین همه نشان داد

بازشناسی  پذیریافتراق هایتوصیفی )میانگین و انحراف استاندارد( مثبت کاذب در شاخص نتایج 3جدول 

و  یااختالل شناختی خفیف آمنز، بیماری آلزایمرسالمندان با های را بین گروه )کلی، معنایی، منبع، و جدید(

نسبت به  بیماری آلزایمرسالمندان با ی این است که گروه دهد. نتایج نشان دهندهشرح می سالمندان سالم

عملکرد بدتر و لغات اشتباه یا مثبت کاذب بیشتری در  یااختالل شناختی خفیف آمنزو با سالمندان سالم

 های بازشناسی داشتند. اخصتمام ش

                                                           
1. Scheffe post hoc test 
2. One-way ANOVA 
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 بازشناسی کلگروه در نتایج تحلیل آنوا سه .2جدول 

 آلزایمر متغیر
M±SD 

 آمنزیا

M±SD 
 سالمندان سالم

M±SD 

P آزمون تعقیبی شفه 

بازشناسی کل 

(hits) 

 سالم<آمنزیا <آلزایمر  1,110 0,23±00,9 0,93±03,2 00,0 3,00±

M میانگین؛ =SD انحراف معیار؛ =P =معناداری؛ آمنزیا= اختالل شناختی خفیف آمنزیا 
 

 .در سه گروه SVLTبازشناسی تست  هایمثبت کاذب در شاخصهای توصیفی مشخصه. 3جدول 

 آلزایمر متغیر
M±SD 

 آمنزیا

M±SD 
 سالمندان سالم

M±SD 
پذیری افتراقمثبت کاذب در 

 بازشناسی کلی

9,99± 9,00 3,33± 3,95 0,31± 1,79 

پذیری افتراقدر مثبت کاذب 

 بازشناسی معنایی

0,99± 5,32 2,37± 2,05 1,92± 1,51 

پذیری افتراقمثبت کاذب در 

 بازشناسی منبع

5,19± 5,05 2,00± 2,79 1,91± 1,00 

پذیری افتراقمثبت کاذب در 

 بازشناسی جدید

0,23± 3,52 0,20± 0,00 1,55± 1,29 

M                میانگین؛ =SDآمنزیا= اختالل شناختی خفیف آمنزیا؛ ر= انحراف معیا 

 

 0در جدول  )کلی، معنایی، منبع، و جدید( پذیری بازشناسیافتراقهای معیار شاخصنتایج میانگین و انحراف

اختالل شناختی و  آلزایمرمبتال به  سالمنداندر مقایسه با دو گروه  سالمندان سالمبیانگر این است که گروه 

-افتراق هایی شاخصدر همهپذیری صحیح بیشتری هتری داشتند و قادر به افتراقعملکرد ب خفیف آمنزیا

اند در افتراق شده درستراهه نشان داد که تعداد لغاتی که بودند. همچنین نتایج آنوای یکپذیری بازشناسی

ی مهدر ه یااختالل شناختی خفیف آمنزو  بیماری آلزایمرنسبت به بیماران دچار سالمندان سالمگروه 

 ترطور معناداری باالبه)کلی، معنایی، منبع، و جدید(  های بازشناسیشاخص

[F (2,124.3) , p<0.001; F(2, 96.2),p<0.001 ؛F(2, 126.3),p<0.001؛ وF(2, 

98.8),p<0.001 ]ی که تفاوت معناداری بین همه هم نشان دادشفه آزمون تعقیبی نتایج بود.  ترتیب

 (. Scheffe, p<0.001) ها وجود داشتجفت گروه

های مبتال به آلزایمر، معیار متغیر سوگیری پاسخ را در بین گروههمچنین نتایج میانگین و انحراف 4جدول 

راهه این متغیر بیانگر آنوای یکآزمون دهد. نتایج اختالل شناختی خفیف آمنزیا، و سالمندان سالم شرح می

که شفه هم نشان دادآزمون تعقیبی نتایج  [ بود.F(2, 7.97) p<0.001تفاوت معنادار بین سه گروه ]

تفاوت معناداری بین گروه آلزایمر در مقایسه با سالمندان سالم و با اختالل شناختی خفیف آمنزیا وجود 
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ها نشان داد که بین سالمندان با اختالل شناختی خفیف آمنزیا و (. اما یافتهScheffe, p<0.001داشت )

 اوت معناداری وجود ندارد.سالمندان سالم تف

 SVLTپذیری بازشناسی  تست افتراق هایشاخص نتایج تحلیل آنوا سه گروه در. 0جدول 

 آلزایمر SVLTهای مقیاسخرده

M ±SD 

 آمنزیا

M ±SD 

 سالمندان سالم
M ±SD 

P آزمون تعقیبی شفه 

 

 بازشناسیپذیری افتراق

 سالم<آمنزیا <آلزایمر  1,110 00,0 ±02,10 9,37 ±3,03 2,29 ±7,25 کلی

 سالم<آمنزیا <آلزایمر  1,110 00,0 ±0,79 01,0 ±2,95 0,19 ±3,99 معنایی

 سالم<آمنزیا <آلزایمر  1,110 00,5 ±0,03 01,0 ±2,99 5,95 ±3,99 منبع

 سالم<آمنزیا <آلزایمر  1,110 00,0 ±0,09 02,0 ±2,30 7,99 ±3,79 جدید

 آلزایمر<آمنزیا <سالم 1,110 -7,93 ±1,73 -9,50 ±0,99 -01,3 ±5,70  سوگیری پاسخ

M میانگین؛ =SD انحراف معیار؛ =Pمعناداری؛ آمنزیا= اختالل شناختی خفیف آمنزیا = 

 

 بحث

اختالل شناختی خفیف برای کمک به متخصصان بالینی و پژوهشگران در شناسایی سالمندانی که در خطير  

اشکال در حافظه، یکی از . (23)مفهوم بسیار پرکاربرد و سودمندی است آلزایمر و دیگر انواع دمانس هستند، 

بروز پیيدا  ی قبل از بیماری و اختالل شناختی خفیف آمنزیا عالئم کلیدی بیماری آلزایمر است که در مرحله

که به تشخیص زودهنگام دمانس کمک  ی مهم از ارزیابی حافظه در این گروه از سالمندانکند. یک جنبهمی

پيذیری بازشناسيی و   ی بازشناسی )شامل افتراقی حافظهکند، شناسایی و سنجش الگوهای تغییر شناختمی

ی بازشناسی به روش بليه/خیر  به همین خاطر در پژوهش حاضر عملکرد حافظه .(20) سوگیری پاسخ( است

مبتال به بیماری آلزایمر، اختالل شناختی خفیف آمنزیا و سالمندان  سالمنداندر  SVLTو با استفاده از تست 

 .گرفته استسالم مورد ارزیابی قرار 

طيور  ، بيه آمنزیيا نسيبت بيه گيروه سيالم     ی حاضر نشان داد که سالمندان با اختالل شناختی خفیيف  مطالعه

مبتال به آلزایمير  سالمندان تری داشتند، اما در مقایسه با گروه ی بازشناسی ضعیفعملکرد حافظهمعناداری، 

ها با مطالعات قبلی همسيو اسيت کيه در آن نشيان دادنيد      به طور معنادار، عملکرد بهتری داشتند. این یافته

ی مبتال به آلزایمر، اما با شدت کمتر، در حافظيه  مانند سالمندانف آمنزیا با اختالل شناختی خفی سالمندان

 .(37-25, 00, 9)تر از نرمال داشتندبازشناسی عملکرد ضعیف و پایین
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ه به ی رویدادی، سنجش بازشناسی است، کهای ارزیابی حافظههمانگونه قبل توضیح داده شد، یکی روش

شود. خیلی از مطالعات نشان دادند که بیماران مبتال های قبالً تجربه شده گفته میتوانایی تشخیص محرک

ی و آلزایمر در نتیجه اشکال در لب گیجگاهی، دچار اختالل حافظه به اختالل شناختی خفیف آمنزیا

ین آسیب نورولوژیکی در اصل اشکال شوند. در واقع این بیماران با اینکه بخاطر ابازشناسی بله/خیر کلی می

)که مربوط به بازشناسی  0های بازیابیدهیدر ذخیره و رمزگردانی حافظه دارند، اما در قسمت توانایی سرنخ

 .(37, 35, 30, 29-27, 25, 02)است(، هم دچار مشکل هستند 

اختالل  سالمندان دارای اد که سالمندان مبتال به آلزایمر نسبت به پذیری بازشناسی نشان دنتایج افتراق

پذیری بازشناسی )کل، های افتراقی شاخصطور معنادار در همهشناختی خفیف آمنزیا و سالمندان سالم، به

مثبت کاذب بیشتر و عملکرد بدتری داشتند. همچنین نتایج این پژوهش  یمعنایی، منبع، و جدید( خطاها

های این بود که افراد با اختالل شناختی خفیف آمنزیا نسبت به سالمندان سالم در تمام شاخص نشانگر

طوریکه نسبت به گروه سالم مثبت کاذب بیشتر و عملکرد پذیری بازشناسی، تفاوت معناداری دارند، بهافتراق

 تری داشتند. ضعیف

های مثبت کاذب در ی معنادار است. پاسخظهبرافراشتگی در میزان مثبت کاذب انعکاسی از یک اختالل حاف

های نامربوط در آزمون های واژهآزمون بازشناسی بله/خیر معموالً بیانگر نوع یکسانی از خطا همچون پاسخ

 CVLT-IIشود. خطاهای مثبت کاذب در تست بافی مییادآوری آزاد است: هر دو نوع خطا شامل افسانه

 .(3)دارای سطح خفیف و شدید هستند های نامربوط همچون خطاهای واژه

مثبت کاذب بیشتر در  یدهد که سالمندان دچار خطاترین نوع خطای مثبت کاذب وقتی رخ میجدی

متفاوت  Aهای لیست ها بیان شده از نظر معنایی با واژهپذیری بازشناسی جدید )به خصوص وقتی واژهافتراق

ی های انحرافی همراه است، اغلب نشانهواژهباشد( شوند. میزان باالی این خطا که معموالً با برافراشتگی دیگر 

رمزگردانی شدید همراه با اختالل در دیگر ابعاد شناختی )مثل توجه، آلزایمر در سطح شدید یا نقص ذخیره/

ی سالمند تواند این پیشنهاد را دهد که حافظهزدایی( است. همچنین این نوع خطاها میزبان و بازداری

های کاذب در سالمندان مبتال به بافی است. در این مطالعه بیشترین مثبتبسیار آسیب دیده و مستعد افسانه

شد، و کمترین پذیری منبع و معنایی مربوط میختالل شناختی خفیف آمنزیا و آلزایمر خفیف، به افتراقا

پذیری بازشناسی جدید داشتند. این نتایج بیانگر این است که بیماران هنوز در خطاها را هم در افتراق

زودهنگام آلزایمر، داشتن ی افت شناختی خفیف و یا قبل از بیماری هستند، و یک راه برای تشخص مرحله

                                                           
1. retrieval cues 
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ی یهامثبت کاذب منبع و معنایی در این افراد است، چون سالمندان در این مرحله معموالً یا واژهخطاهای 

د بخاطر نتوانکنند، و یا اینکه نمینزدیک هستند را به اشتباه بازیابی می Aکه از نظر معنایی به لیست 

 .(39, 3)شد را شامل می Bبوده است یا لیست  Aر جز لیست د که آیا لغت بیان شده توسط آزمونگنبیاور

کاذب سالمندان با آلزایمر و مثبت بیشتر خطاهای های حاضر را اینگونه تبیین کرد کهتوان یافتهبنابراین می

مربوط  پذیری بازشناسی منبع و معناییهای افتراقه شاخصاختالل شناختی خفیف آمنزیا )باشدت کمتر( ب

توانند به تشخیص زودهنگام آلزایمر و دهی میو متخصصان بالینی با استفاده از این نوع الگوی پاسخ شودمی

 های مناسب برای آنها کمک کنند.شروع درمان

شود، میزان بازشناسی مربوط میی ی مهم این مطالعه که به الگوهای تغییر شناختی حافظهدیگر یافته

سوگیری پاسخ در بین سه گروه بود. نتایج نشان داد که سالمندان مبتال به آلزایمر نسبت به گروه دارای 

طور معنادار گرایش پاسخ بله بیشتری داشتند، یعنی به اختالل شناختی خفیف آمنزیا و سالمندان سالم به

پاسخ انحرافی و خارج از لیست را جز  32و هم  Aی لیست واژه 00این صورت که گرایش دارند به اینکه هم 

اختالل  سالمندان دارایاما بین ”. بله قبالً توسط آزمونگر خوانده شده است“بدانند و پاسخ بدهند A لیست 

شناختی خفیف آمنزیا و سالمندان سالم از نظر سوگیری پاسخ تفاوت معناداری وجود نداشت. این یافته 

بود که نشان دادند سالمندان با  (0999)(، و اسنوگرسو کوروین 2111دلیس و همکاران ) طالعههمسو با م

تری پذیری بازشناسی بسیار ضعیفگروه سالم، عالوه بر اینکه افتراقسالمندان بیماری آلزایمر نسبت به 

 0. نتایج پژوهش بودسون، والک، چانگ، و وارینگ(37, 3)دارند، میزان سوگیری پاسخ باالتری را هم دارند

مبتال به آلزایمر با توانایی آنها برای بازیابی اطالعات  سالمندانهم به این نتیجه رسیدند که سوگیری پاسخ 

 .(27)قویاً رابطه دارد ی رویدادی )به ویژه یادآوری تأخیری( از حافظه

های معنایی درون توان به این صورت تبیین نمود که سالمندان مبتال به آلزایمر از نظر شبکهاین یافته را می

نده های خواو ممکن است به این منتهی شود که نسبت به واژه شوندی منبع دچار اشکال میحافظهمغز و 

پیدا کنند و اشتباهاً ذکر کنند که توسط آزمونگر خوانده شده  2نشده در لیست، حس اشتباهی از آشنا بودن

اند که افراد با نقص رمزگردانی شدید مثل بیماران مبتال به ها هم نشان دادهنتایج پژوهش. (27)است 

ی هیپوکامپ یا لب گیجگاهی چپ موضعی اغلب تمایل باالیی برای اکوف و یا ضایعهآلزایمر، سندرم کورس

 .(3)ی سواالت هدف و انحرافی )لغات غلط( در تست بازشناسی دارند دادن پاسخ بله به همه

                                                           
1. Budson, Wolk, Chong, &Waring 
2. familiarity 



 

21 

 

 نتیجه گیری

در مراحل ی بازشناسی عملکرد حافظه نظری این پژوهش شناخت بهتر افتطور کلی، از جمله اهداف به

باشد و اینکه می های شناختی )یعنی اختالل شناختی خفیف آمنزیا و بیماری آلزایمر(مختلف اختالل

های جدیدی به آن اضافه شود تا قرار گیرد و قسمتمورد استفاده های بعدی پژوهش برایبتواند SVLTتست

تواند شامل موارد ذیل اهداف کاربردی این طرح میاما آنجا که دانش امروز در مورد حافظه را گسترش دهد. 

قبل از  ،آلزایمر ریبیما غربالگری برایSVLT تستی بازشناسی بر اساس ق حافظهارزیابی عمی( 0باشد: 

بازشناسی بیماران  یعملکرد حافظهبا ارزیابی  SVLTتست( 2 د.اینکه مراحل بالینی به طور کامل آشکار شو

های توانبخشی و ارزیابی مجدد )برای ارزیابی اثر توانبخشی تواند برای سنجش خط پایه در درمانمی

سنجش الگوهای تغییر شناختی تری به عمیقاین پژوهش نگاه جدید و ( 3و. بکار گرفته شود( شناختی

شناختی دارد، به اینصورت که  هایمشکوک به اختاللسالمندان سالمندان سالم و ی بازشناسی حافظه

 )باو هم از نظر کمی  و فرایند یادگیری( های یادگیریاستراتژی )با بررسیکیفی  عملکرد بیماران هم از نظر

-میقرار مورد بررسی  (گذاری مشخصبر اساس یک سیستم نمرهو بیمار سالم ی عملکرد سالمندان مقایسه

 گیرد.

گیری های این مطالعه این بود که نمونهبرای مطالعه حاضر وجود دارد. یکی از محدویتمحدودیت چندین 

ر مراجعه کرده بودند. محدویت دیگ های نورولوژیکیصورت داوطلبانه به کلینکبه بود که بیمارانی  بیشتر از

مطالعه حاضر این بود که تنها یادگیری کالمی بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت و نقص یادگیری در فرایند 

نامشخص است. و در  اختالل شناختی خفیف آمنزیا و آلزایمری بیماران دچار غیرکالمی یا عملی حافظه

را مورد بررسی مبتال به آلزایمر ان و بیمار اختالل شناختی خفیف نوع آمنزیا نهایت اینکه، این مطالعه تنها

پذیری بازشناسی و عملکرد افتراق، SVLTمطالعات آینده با استفاده از تست  شودپیشنهاد میقرار داد، 

 دمانس را هم مورد بررسی قرار دهد.قشری تحتهای سوگیری از پاسخ بیماری

 حامی مالی

نشجویی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت این پژوهش نتیجه طرح تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات دا

 بوده است. 2025اجتماعی با کد رهگیری  

 

 تعارض منافع

 بین نویسندگان هیچ تعارض منافعی وجود ندارد
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 تشکر و قدردانی

 بدین وسیله از تمامی سالمندان عزیز که در این پژوهش مشارکت داشتند کمال تشکر را داریم.
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Shiraz Verbal Learning Test (SVLT) 

 دقیقه فاصله بین تکمیل یادآوری درنگیده کوتاه با سرنخ و آغاز یادآوری آزاد با درنگ طوالنی وجود داشته باشد. 02بایستی تقریبا می توجه:

 را اجرا خواهید کرد، مطلع نکنید. SVLTهای مجددی از آزمودنی را از اینکه تالش

 دستوالعمل:

 :1تالش 

خواهم به هر تعداد که ها را برای شما بخوانم. به دقت گوش کنید، چونکه بعد از اینکه لیست را تا آخر خواندم، میخواهم لیستی از واژهمی

 توانید به هر تعدادی که بخواهید، آنها را بیان کنید. فقط به هر تعداد که توانستید، بگویید، آماده هستید؟د. میها را بیان کنیتوانید از واژهمی

  برد.ثانیه وقت می 11-02لیست الف را با آرامش بخوانید، برای هر واژه بیش از یک ثانیه وقت صرف کنید، بنابراین کل لیست 

 .سپس بگویید: ادامه بده 

 ثانیه عدم پاسخ و یا گفتن اینکه دیگر  11گوید ثبت کنید، فقط یکبار، پس از ا به همان ترتیب که آزمودنی میتمام کلمات ر

 آورد، آزمودنی را تحریک و تشویق کنید، مثل اینکه بگویید: دیگه چی؟ای را به یاد نمیکلمه

 :0تالش 

-واژهَ  ها را برایم تکرار کنید، همچنین مطمیناتوانید واژهرتیب که میخوانم، مثل قبل به هر تعداد و به هر تمجدد لیست را برای شما می

 اید را دوباره بگویید.هایی را که در لیست اول بیان کرده

 : 4و  3تالش 

 رار کنید.اید، تکها را که در لیست قبل هم گفتهتوانید واژهخوانم، مثل قبل به هر تعداد و به هر ترتیبی که میمجدد لیست را برای شما می

 :1تالش 

ها را که در لیست قبل توانید واژهها را برای آخرین بار برای شما بخوانم، مثل قبل به هر تعداد و به هر ترتیبی که میخواهم لیست واژهمی

 اید، تکرار کنید.هم گفته
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Shiraz Verbal Learning Test (SVLT) 

List A- Immediate Free Recall Trails 1-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shiraz Verbal Learning Test (SVLT) 

List B- Immediate Free Recall 

توانید از خواهم به هر تعداد و به هر ترتیب که میخواهم لیست دومی از واژگان برای شما بخوانم، وقتی خواندن من پایان رسید؛ میحاال می

 لطفا از واژگان لیست اول بیان نکنید، فقط از لیست دوم.واژگان لیست دوم بیان کنید. 

  برد.ثانیه وقت می 11-02لیست اول را با آرامش بخوانید، برای هر واژه بیش از یک ثانیه وقت صرف کنید، بنابراین کل لیست 

 .سپس بگویید: ادامه بده 

 تالش پنجم تالش چهارم تالش سوم تالش دوم تالش اول الف لیست

      قطار 1

      خیار 0

      طوطی 3

      فرش 4

      کدو 1

      هواپیما 6

      اجاق 7

      موش 1

      ماشین 9

      صندلی 12

      کاهو 11

      میمون 10

      کمد 13

      موتور 14

      فیل 11

      پیاز 16
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 تالش ب لیست ب

  شلوار 1

  گوجه 2

  کبوتر 3

  حیاط 4

  شلغم 5

  کاله 6

  حمام 7

  گربه 8

  کفش 9

  اتاق 11

  فلفل 11

  مرغ 12

  پنجره 13

  پیراهن 14

  روباه 15

  هویج 16

 

Shiraz Verbal Learning Test (SVLT) 

List A- Short Delay Free Recall 

 دستورالعمل:

ای را تکرار های لیست دوم کلمهخواندم، برایم بگویید؛ از واژه خواهم تمام کلماتی را که از لیست اول، لیستی که چندین بار برایتانحال می

 نکنید، فقط از لیست اول، ادامه بده.

 ثانیه عدم پاسخ و یا گفتن اینکه دیگر  11گوید ثبت کنید، فقط یکبار، پس از تمام کلمات را به همان ترتیب که آزمودنی می

 تشویق کنید، مثل اینکه بگویید: دیگه چی؟آورد، آزمودنی را تحریک و ای را به یاد نمیکلمه
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 یادآوری لیست الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shiraz Verbal Learning Test (SVLT) 

List A- Short Delay Cued Recall 

 دستورالمعل:

 تمام کلماتی را که در لیست اول جزو اسباب و وسایل بوده است را تکرار کنید.

 زمودنی پاسخ دهد.صبر کنید تا آ 

 جات است را تکرار کنید.تمام کلماتی را که در لیست اول جزو سبزیجات و صیفی

 .صبر کنید تا آزمودنی پاسخ دهد 

 تمام کلماتی را که در لیست اول جزو وسایل حمل و نقل بوده را تکرار کنید.

 .صبر کنید تا آزمودنی پاسخ دهد 

 انات بوده است را تکرار کنید.تمام کلماتی را که در لیست اول جزو حیو

 .صبر کنید تا آزمودنی پاسخ دهد 

 ثانیه عدم پاسخ و یا گفتن اینکه دیگر  11گوید ثبت کنید، فقط یکبار، پس از تمام کلمات را به همان ترتیب که آزمودنی می

 ؟دیگه چیآورد، آزمودنی را تشویق و تحریک کنید، مثل اینکه بگویید: ای را به یاد نمیکلمه

 توجه: 
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دقیقه فاصله بین تکمیل یادآوری درنگیده کوتاه با سرنخ و آغاز یادآوری آزاد با درنگ طوالنی وجود داشته باشد.  02بایستی تقریبا می

 را اجرا خواهد کرد، مطلع نکنید.  SVLTهای مجددی از ها را از اینکه تالشآزمودنی

 

 

Shiraz Verbal Learning Test (SVLT) 

List A-Short Delay Cued Recall 

 حیوانات وسایل حمل و نقل جاتسبزیجات و صیفی اسباب و وسایل

1  1  1  1  

0  0  0  0  

3  3  3  3  

4  4  4  4  

1  1  1  1  

6  6  6  6  

7  7  7  7  

1  1  1  1  

 

 

Shiraz Verbal Learning Test (SVLT) 

List A- Long Delay Free Recall 

 ورالعمل:دست

پیش از این دو سری متفاوت از لیست واژگان را برای شما خواندم، لیست اول که آن را چندین بار برای شما خواندم و لیست دوم که آن 

 .را فقط یکبار خواندم. کلماتی را که در لیست اول برای شما خواندم، تکرار کنید، کلمات لیست دوم را تکرار نکنید؛ ادامه بده
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 لیست الف یادآوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shiraz Verbal Learning Test (SVLT) 

List A- Long Delay Cued Recall 

 دستورالعمل:

 تمام کلماتی را که در لیست اول جزو اسباب و وسایل بوده است را تکرار کنید.

 .صبر کنید تا آزمودنی پاسخ دهد 

 جات بوده است را تکرار کنید.زو سبزیجات و صیفیتمام کلماتی را که در لیست اول ج

 .صبر کنید تا آزمودنی پاسخ دهد 

 تمام کلماتی را که در لیست اول جزو وسایل حمل و نقل بوده است را تکرار کنید.

 .صبر کنید تا آزمودنی پاسخ دهد 

 تمام کلماتی را که در لیست اول جزو حیوانات بوده است را تکرار کنید.

 ا آزمودنی پاسخ دهد.صبر کنید ت 
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 ثانیه عدم پاسخ و یا گفتن اینکه دیگر  11گوید ثبت کنید، فقط یکبار، پس از تمام کلمات را به همان ترتیب که آزمودنی می

 دیگه چی؟آورد، آزمودنی را تشویق و تحریک کنید، مثل اینکه بگویید: ای را به یاد نمیکلمه

 حیوانات ل حمل و نقلوسای جاتسبزیجات و صیفی اسباب و وسایل

1  1  1  1  

0  0  0  0  

3  3  3  3  

4  4  4  4  

1  1  1  1  

6  6  6  6  

7  7  7  7  

1  1  1  1  

 

Shiraz Verbal Learning Test (SVLT) 

List A- Long Delay Yes/No Recognition 

 دستورالعمل:

 "بله"خوانم؛ اگر آن واژه جزو لیست اول بود، بگویید انم، بعد از اینکه هر کدام را میهای بیشتری را برای شما بخوخواهم واژهحاال می

 ."خیر"و اگر جزو لیست اول نبود بگویید 

  دورY  خط بکشید، اگر آزمودنی گفت بله و دورN .خط بکشید، اگر آزمودنی گفت خیر 

  اگر در طول اجرایYes/No Recognition شما بگویید:دانم دادآزمودنی پاسخ نمی ، 

 کنید ............................................ در لیست اول بوده است.به من بگویید آیا شما فکر می
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Shiraz Verbal Learning Test (SVLT) 

List A- Long Delay Yes/No Recognition 

 پاسخ کلمه پاسخ کلمه

 Y N جوجه Y N تار

 Y N فرش Y N موتور

 Y N کبریت Y N پیراهن

 Y N خیار Y N گوجه

 Y N کفش Y N طوطی

 Y N قطار Y N لبو

 Y N مرغ Y N پنجره

 Y N پتو Y N پیاز

 Y N فلفل Y N کمد

 Y N پیانو Y N ویلون

 Y N اتاق Y N دوچرخه

 Y N فیل Y N کبوتر

 Y N شلغم Y N شلوار

 Y N اجاق Y N میمون

 Y N کدو Y N قاشق

 Y N نگپل Y N کشتی

 Y N فلوت Y N کاهو

 Y N کاله Y N صندلی

 Y N ماشین Y N هویج

 Y N روباه Y N میز

 Y N سنتور Y N یاس

 Y N موش Y N هواپیما

 Y N کلم Y N گربه

 Y N حیاط Y N حمام

 

 هستند.  Aلیست کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است جزو توجه:

 

 

 

 

 

 

 

 


