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تفاوتهای جنسی در تواناییهای شناختی 
 
 
 
  

علیرغـم وجـود تفـاوت نـاچـــیز در 
ــایی در تعـدادی از  زمینه هوش، تفاوته
ــن دو جنـس  مقولههای خاص شناختی بی
گزارش شدهاند. از قدیــم عقیـده بـر ایـن 
بوده است که زنان توانایی کالمی بهتر و 
مــردان تواناییهــای تجســم فضـــایی و 
ـــــه در  ریـــاضی بیشـــتری دارنـــد؛ البت
ـــی  فراتحلیلهـای اخـیر تفاوتهـای خیل
ـــس پیــدا  اختصـاصیتری را بیـن دو جن
کردهاند. با توجه به فراتحلیلهـای هـاید1 
و مککنیلی2 در تواناییهای کالمی بین 
دو جنس تفاوتی وجــود نـدارد، مـگر در 
زمینۀ زیاد سخن گفتــن کـه زنـان در آن 
تواناترند. در زمینۀ ریاضیات، در محاسـبه 
یا فهم ریاضی بین دو جنس تفاوتی دیده 
ــتانی در  نشـده اسـت، ولـی پسـران دبیرس
ـــتانی  حـل مسـأله بـهتر از دخـتران دبیرس
عمل میکننــد. در زمینـۀ قـدرت تجسـم 
ــه زنـان در آزمـون  فضایی مردان نسبت ب
چرخش سه بعدی ذهنی به وضــوح بـهتر 
عمل کردهاند، ولی در آزمونهای دیــگر 

تفاوتی نداشــته و اگر هـم داشـتهاند بسـیار 
نـاچـیز بـوده اسـت. بـــرای توضیــح ایــن 
ــــــاوت  تفاوتهـــــا، توضیحـــــات متف
زیستشــناختی و فرهنــگی – اجتمـــاعی 
ــــت: مثـــالً تفـــاوت در  ارایــه شــده اس
هورمونهــای اســتروئیدی، تفــــاوت در 
ــان یـا  اندازه منطقه کورتکس مربوط به زب
ــان بـه یـک نیمکـره مغـز،  لترالیزه شدن زب

تجارب مختلف زندگی و غیره. 
یکی از این توضیحــات، پرداختـن بـه 
این تفاوتهاست که میتوانند تا حدودی 
تحت تأثیر وضعیت و عادات سالمت فـرد 
باشند. متغیرهای ســالمت فراوانـی وجـود 
دارنــد کــه بــا تفاوتهــای عملکـــردی 
شناختی مرتبطاند و ممکن است برخـی از 
آنها منشأ تفاوتهای بین دو جنس باشند. 

مطالعـهای در اسـترالیا انجـــام شــدکه 
امکان وجود این تفاوتها را در جمعیــت 
ــنی 20 تـا 24، 40  بزرگی شامل سه ردۀ س
تا 44 و 60 تا 64 سال مــورد بررسـی قـرار 
ــین  میداد. با توجه به شواهد مطالعات پیش

مبنـی بـر ارتبـاط بعضـی متغیرهـا بـا تفــاوت 
ـــاب شــدند کــه  جنسـیت، متغیرهـایی انتخ
ــالمت  منعکسکننـده وضعیـت و عـادات س
بودند. این متغیرها کــه بـه نظـر میرسـید بـا 
عملکرد شــناختی ضعیفتـر ارتبـاط دارنـد، 
شاملِ افسردگی، ســابقۀ سـکته، فشـار خـون 
ــاد از  بـاال، سـابقه جراحـت سـر، اسـتفاده زی
حشیش و الکل، ترک الکل یا سیگار، عــدم 
ـــرد مختــل  تحـرک بدنـی، دیـابت و عملک
ریوی بودند. به عــالوه، دو متغـیر اجتمـاعی 
دیگر که احتمال داشت تفاوتهــای جنسـی 
را تعدیـل کننـد یعنـی سـطح پـایین ســواد و 
زبان مادری غیرانگلیسی نیز مورد توجه قرار 

گرفتند.1 
 A ـــتفاده، نســخۀ آزمونهـای مـورد اس
آزمـون تشـخیص لغـــت3، آزمــون حافظــۀ 
ــایز نمـاد- رقـم5  وکسلر4 و آزمون وجوه تم
ـــأخیری نــیز بــا  بودنـد. یـادآوری آنـی و ت
اســتفاده از آزمــون یــادگیــــری کالمـــی 

__________________________
1- Hyde 2- Mc Kinley
3- spot-the-word test version A
4-  Wechsler memory scale
5- symbol-digit modalities

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 

گزیده 4 
                                                                                                                                                                          

 

 
تازههای علوم شناختی، سال 7، شمارۀ 2، 1384 

 

80

کالیفرنیـا1 بررسـی شـد. در فاصلـــۀ بیــن 
اجرای دو آزمون ارزیابی حافظــۀ آنـی و 
تـأخیری، آزمـون تـوان کنـترل2 انجــام و 

زمان واکنش3 آنها نیز بررسی میشد. 
این آزمونها در مدت 20 ســال و در 
فواصل چهارساله در جمعیت نمونه انجام 
ــا و  شدند. نهایتاً پس از جمعآوری دادهه
ــه  تجزیه و تحلیل آنها نتایج قابلتوجهی ب
ــس در تعـدادی از  دست آمد: بین دو جن
عملکردهـا تفاوتهـایی وجـود داشــت؛ 
ــلر،  مثـالً مـردان در آزمـون حافظـۀ وکس
زمان واکنــش، زمـان یـادآوری و وجـوه 
تمایز نماد – رقــم بـهتر عمـل کردنـد. در 
آزمـون تشـخیص لغـت، بیـن دو جنـــس 
ــیزان  تفاوت قابل مالحظهای دیده نشد. م
تفاوتهای مشاهده شده در دو جنس، بـا 

سـن افـراد تغیـیر نمیکـرد. مـورد اســـتثنا 
آزمون وجــوه تمـایز نمـاد-رقـم بـود کـه 
ــان بـر مـردان در ایـن آزمـون در  تفوق زن
سنین 60 تا 64 سالگی از بین میرفت. امــا 
ــن مطالعـه وجـود متغیرهـای  یافتۀ اصلی ای
متعدد ســالمت بـود کـه تعدیلکنندههـای 
ــن دو جنـس بودنـد. تطبیـق  مهم تفاوت بی
ــۀ مزیتهـای  این متغیرها باعث حذف هم
شناختی مردان و تشدید تمامی مزیتهای 
شـناختی زنـان میشـود. بـه بیـانی دیـــگر، 
سـالمت بیشـتر و عـادات بـهتر در مـــردان 
ـــان در  میتوانـد مسـبب عملکـرد بـهتر آن
ــی چنیـن  بعضی آزمونها شناخته شود، ول
عواملی نمیتوانند به عملکرد بهتر زنان در 
آزمونهای دیگر بینجامند. طرحی کــه در 
این مطالعه ارایه شد، بررسی اثر متغیرهـای 

ــای دو جنـس در  سالمت بر تعدیل تفاوته
زمینۀ تواناییهای شــناختی بـود، ولـی طـرح 
ــوان جـایگزین کـرد کـه  دیگری را نیز میت
نقـش تفاوتهـای جنسـی را در هـــوش بــه 
ــبب ایجـاد تفاوتهـای فـردی در  عنوان مس
زمینـه وضعیـت سـالمت و عـادات بررســـی 
ـــۀ فــوق از نقــش  کنـد. در مجمـوع، مطالع
ــادات سـالمت در  تعدیلکنندۀ وضعیت و ع
ایجاد تفاوت عملکردهای شــناختی بیـن دو 
جنس حمایت میکند کــه بـه نظـر میرسـد 
چنیـن عواملـی در مطالعـات پیشـــین مــورد 

توجه قرار نگرفته باشد. 
 

1- California learning verbal test
2- Grip strength test
3- reaction time
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