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سال با استفاده از نسخه  03تا  52زبان فارسیبررسی حافظه و یادگیری شنوایی کالمی در مردان 

 فارسی آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری

 

 3علی مشهدی،  2شهال شریفی،  1الناز اقبالی

 دانشگاه فردوسی مشهد شناسیزباندانشجوی کارشناسی ارشد رشته -1

 ردوسی مشهدفشناسی دانشگاه دانشیار گروه زبان-2

 ردوسی مشهدفدانشگاه  شناسیرواندانشیار گروه -3

 چکیده
ند اند تا بتوانهای بسیاری طراحی شدهاست. آزمون مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته ،امروزه علوم شناختی

 33تا  22 زبانفارسی هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه عملکرد مردانعملکردهای مختلف حافظه را بررسی نمایند. 

 22، جامعه آماری این پژوهشدارای تحصیالت با استفاده از نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری است. سال 

 آناننگین سنی میا. دنباشدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد میمرد کارشناسی ارشد از دانشجویان نفر 

های مختلف حافظه نظیر با استفاده از آزمون ری جنبه گیری به صورت هدفمند بوده است.. شیوه نمونهاست 22.22

گستر و سرعت فراموشی، سرعت یادگیری، میزان تداخل پیش ،بازشناسی یادآوری تاخیری، یادآوری فوری،یادگیری، 

است که با نظریه میلر در مورد  2.77دهندگان در مرحله اول آزمون ری میانگین امتیازهای آزمونگستر بررسی گردید. پس

مراحل  در اندهندگمیانگین امتیاز آزمون گنجایش حافظه کاری )عدد سحر آمیز هفت، به عالوه منهای دو( مطابقت دارد.

، 3.33است و انحراف معیار این مراحل نیز  13.31و  13.22، 11.31بازشناسی به ترتیب  یادآوری تاخیری، یادآوری فوری،

است. میانگین  1.27و  1.22گستر افراد گستر و تداخل پسمیزان تداخل پیش ،در پژوهش حاضرباشد. می 3.27و  1.12

نتایج به دست آمده از این  .بود 1.22و  2.11، 13.32کل امتیاز یادآوری، سرعت یادگیری و سرعت فراموشی به ترتیب 

حقیقات ی با جمعیت مشابه تپژوهش حاکی از آن است که عملکرد یادگیری شنوایی کالمی در مردان با استفاده از آزمون ر

 دیگر مطابقت دارد.

  حافظه، یادگیری، آزمون ریمردان،  واژگان كلیدی:
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 مقدمه

مطالعات مربوط به حافظه است که به فرایند  ،شناسی شناختیهای بانفوذ و مورد عالقه محققان در روانیکی از حوزه

کرده است. تحقیقات مربوط به حافظه از چند جهت مورد توجه یادگیری و یادآوری در انسان در سه دهه اخیر توجه خاص 

ترین بوده است. اوالً، به مطالعات انسانی بیشترین اهمیت داده شده است. شاید بتوان گفت که در سه دهه اخیر یکی از غنی

باشد باط میوجه در ارتمطالعات مربوط به علوم شناختی، مطالعات مربوط به حافظه انسان است. حافظه از طرفی با ادراک و ت

و از طرف دیگر با حل مسئله و تفکر درگیر است. دوماً، در مطالعات مربوط به حافظه با توجه به الگوهای پردازش اطالعات، 

مان اند، یعنی به همراحل گوناگون یادگیری اطالعات، نگهداری و یادآوری آنان به طور جداگانه بررسی و تحقیق شده

به مرحله یادگیری و چگونگی پردازش  ،دهندگان توجه شدهه بازیابی اطالعات و نحوه عملکرد آزموناندازه که به مرحل

ص شده است و در نهایت مطالعات مربوط به حافظه با توجه به ااطالعات نیز در ابتدای ورود به نظام شناختی توجه خ

ناسی )ارتباط بین ششناسی، زباناز مطالعات عصبشناسی شناختی، بیشترین بهره و تاثیر را ای روانخصوصیت بین رشته

(. درک نیازمندی انسان 1323نوری، گرفته است )کرمی حافظه و زبان( و علوم رایانه )ارتباط بین حافظه و هوش مصنوعی(

مانی ز به حافظه چندان دشوار نیست، زیرا بسیاری از تکالیف شناختی مستلزم آن است که ما بتوانیم اطالعات را برای مدت

 در ذهن خود نگه داریم.

 یادگیریحافظه و  1-1

واهد توان گفت بدون داشتن حافظه، یادگیری معنا نخدهد و میحافظه نیرویی است که اساس یادگیری انسان را تشکیل می

وان تگفتن ناترین کارها مانند خوردن، پوشیدن و سخنداشت. اگر حافظه را از زندگی خود حذف کنیم، در انجام ساده

 .تهای مهمی است که خداوند به بشر عطا فرموده استوانیم درباره خود بیندیشیم. حافظه یکی از نعمتحتی نمیو  مانیممی

ادگیری یابد، تعریف کرد و یتوان همچون بازنمایی پایدار مغز که در افکار، تجارب یا رفتارهای ما انعکاس میحافظه را می

 (.1333، 2و گیج 1ایی است )بارسفرایند اکتساب چنین بازنموده

گرایی نیز معروف است، دیدگاه غالبی بوده که در چارچوب آن شناسی شناختی که به شناخت، روان1313از دهه 

 اند. های یادگیری ساخته شدههای یادگیری اجرا شده و نظریهپژوهش

ی شناخت این بود که رفتارگرایی در مطالعه علم شناسی شناختی از دیدگاه رفتارگراییترین دلیل فاصله گرفتن روانمهم

رو شده است. تاکید بیش از اندازه بر مطالعه محرک و پاسخ سبب گردید که شناخت انسان با انسان با شکست روبه

  (.1323نوری، های فراوانش مورد غلفت واقع شود )کرمیپیچیدگی

دین سال قبل شناسی شناختی به چنشناختی پیوسته بودند، اما منشا روانپردازان یادگیری به گروه اکثر نظریه 1323در دهه 

های های یادگیری شناختی، مخصوصاً نظریهگردد. برخی از نظریهشناسی رادیکال رفتارگرا برمیاز ناخشنودی از روان

پدیدار شدند. در عین حال آلمان در چند دهه اول قرن بیستم  7گشتالت یشناسو روان 3شناس آمریکایی ادوارد تولمنروان

                                                           
1 Bernard J. Baars 
2 Nicole M. Gage 
3 Edward Tolman  
4 Gestalt psychology 
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اجرا شد  5چه برای جنبش شناختی اهمیت داشت، پژوهشی بود که در اوایل قرن بیستم در زمینه یادگیری کالمیآن

 (.1332، 1اورمراد)الیس

 پژوهش یادگیری كالمی 1-1-1

کار  رفتار کالمی انسان بهدر مورد زبان و را پاسخ  –پردازان یادگیری کالمی در آغاز سعی کردند تحلیل محرک نظریه

رادیکال توجیه  توان از دیدگاه رفتارگرایهای یادگیری مبتنی بر زبان را نمیبرند، اما طولی نکشید که دریافتند پیچیدگی

ای فرایندهای شناختی را در توجیهات نتایج تحقیق خود وارد کردند پردازان یادگیری کالمی به طور فزایندهکرد. نظریه

 (.1332مراد، اور)الیس

، برخی از پژوهشگران، به کار بردن اصول رفتارگرا در مورد رفتار منحصر به انسان، یعنی زبان را شروع 1323در اواخر دهه 

و اوایل دهه  1313تا  1333ویژه از دهه یادگیری کالمی در طول اواسط قرن بیستم، به گونه بود که پژوهشکردند. این

عات زیادی را در مورد ماهیت یادگیری انسان به بار آورد. دو تکلیف یادگیری، یادگیری ، ادامه یافت و اطال1323

توانستند در های یادگیری کالمی اهمیت داشتند که به راحتی می، در پژوهش2های متداعیو یادگیری جفت 2ایزنجیره

مل ه مواد به ترتیب خاص را شاای، یادگیری یک رشتپاسخ بررسی شوند. یادگیری زنجیره -چارچوب دیدگاه محرک 

را  هایی از موادهای متداعی، یادگیری جفتای از آن هستند. یادگیری جفتشود. حروف الفبا و روزهای هفته نمونهمی

 (.1332اورمراد، شود. نمونه رایج این نوع، یادگیری پایتخت کشورهاست )الیسشامل می

 ی کالمی پدیدار شدند عبارتند از:های یادگیرچند اصل یادگیری کلی که از پژوهش

یف ای در تکالشود. معموال منحنی یادگیری زنجیرهای با الگوی خاصی مشخص مییادگیری زنجیره -1

تر از مواد میانی یاد تر و راحتشود. افراد چند ماده اول و چند ماده آخر را سریعای مشاهده مییادگیری زنجیره

شود نامیده می 3اثر تقدم ای،آوری راحت مواد اول در منحنی یادگیری زنجیرهگیرند. گرایش یه یادگیری و یادمی

پردازان یادگیری کالمی این شود. نظریهنامیده می 13گرایش یه یادگیری و یادآوری راحت مواد آخر، اثر تاخرو 

دیگر  دارند که مواد گاه را بر عهدهدو اثر را به این صورت توجیه کردند که مواد اول و آخر فهرست، وظیفه تکیه

آن متصل گردند. به عنوان مثال هنگام یادگیری فهرستی از واژگان، افراد پاسخ به  –توانند به صورت محرک می

 آورند.تر به خاطر میچند واژه اول و آخر را سریع

یرید گهنگامی که مطالبی را برای تسلط یاد می شوند.تر یادآوری میبعداً راحت 11شدهمطالب پرآموزی -2

ر به یاد تسازد تا بعدها اطالعات را دقیقکنید، این امر شما را قادر میو بعد آن را برای مطالعه بیشتر تمرین می

 آورید.

                                                           
5  verbal learning 
6  Jeanne Ellis Ormrod 
7  serial learning 
8 paired-associate learning 
9 primacy effect 
10 recency effect 
11 overlearning 
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تقسیم کردن زمان مطالعه در چند جلسه،  موثرتر است. 13وقفهمعموال از تمرین بی 12دارتمرین فاصله -3

 شود.میوقفه منجر بهتر از تمرین بیمعموال به یادگیری 

تی افراد وقگذارد. یادگیری در یک موقعیت اغلب بر یادگیری و یادآوری در موقعیت دیگر تاثیر می -7

ها گیرند، یادگیری مجموعه دوم به طور معمول توانایی آنرا پشت سر هم یاد می های متداعیجفتدو مجموعه 

شود. در واقع افراد در این نامیده می 17ترگسدهد. این پدیده بازداری پسرا در یادآوری مجموعه اول کاهش می

گردد. یاد می 12گسترشرایط اغلب در یادآوری مجموعه دوم نیز مشکل دارند که از آن با نام پدیده بازداری پیش

طالعات گستر عوامل اصلی فراموشی اگستر و پیشمعتقد بودند که بازداری پس پردازان یادگیری کالمینظریه

پردازان از جمله اولین کسانی بودند که در مورد مفاهیم نظری مرتبط با حافظه این نظریه ،اینکالمی هستند. بنابر

 بحث کردند.

دار، قابل مواردی که معنی گذارد.توانند یاد یگیرند، تاثیر میهای مطلب بر سرعتی که افراد میویژگی -2

 تر است.ها راحتتلفظ و عینی باشند، یادگیری و یادآوری آن

 دهند.اغلب به اطالعات جدید معنی میافراد  -1

وقتی افراد اجازه داشته باشند مواد یک تکلیف  دهند.سازمان می ،گیرندچه را که یاد میافراد آن -2

 -شودنامیده می 11تکلیفی که یادآوری آزاد -ای را به هر ترتیبی که دوست دارند یادآوری کنندیادگیری زنجیره

بیانگر  ها اغلبکنند. در عوض، ترتیب یادآوری آنکه ابتدا ارائه شده یادآوری نمیمعموال این مواد را به ترتیبی 

 (.1332اورمراد، الیس) نوعی طرح سازمانی است

  17نظریه پردازش اطالعات 1-1-2

دهد، ها مشترک هستند، اما برای اینکه توضیح دهند یادگیری چگونه رخ میگرایان در برخی فرضبا وجود اینکه شناخت

جموع هاست که در مای از نظریهمجموعهانسان  . رویکرد غالب به مطالعه یادگیریکنندمیهای متفاوتی استفاده از روش

 (.1332اورمراد، )الیسشوند نظریه پردازش اطالعات نامیده می

های بسیاری به منظور بررسی نحوه پردازش اطالعات شناختی در حافظه، از نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده است. دیدگاه

توضیح دهند. پیش از صحبت ذهن انسان در را ها قصد دارند چگونگی پردازش اطالعات، در شرایط مختلف این دیدگاه

 پردازیم.می 13و عملیات پردازشی 12مفهوم رمزهای پردازشیها ابتدا به بررسی دو در مورد آن

 شود، باید به صورت رمزهایگردد؛ اطالعاتی که از طریق حواس انسان دریافت میدر تعریف رمزهای پردازشی بیان می

ز تی اهای دریافگانه، رمزهای پردازشی منحصر به خود را دارند. البته دادهترجمه گردد. هریک از حواس پنج 23درونی

                                                           
12 distributed practice 
13 massed practice 
14 retroactive inhibition 
15 proactive inhibition 
16 free recall 
17 Information Processing Theory 
18 processing codes 
19 processing operations 
20 internal codes 
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های گوناگونی رمزگذاری گردند. به توانند به روشطریق هر یک از این حواس، بر اساس ماهیت یا سطوح پردازش می

های مختلفی نظیر آکوستیکی، آوایی، واژگانی، معنایی و حتی فضایی توانند به روشعنوان مثال، اطالعات شنیداری می

های شوند و سپس به رمزابتدا به صورت آکوستیکی رمزگذاری می رمزگذاری شوند. عالوه بر این، صداهای گفتاری

 (.2312، 21یابند )بالدوینواژگانی و معنایی تغییر می

گیرد. انواع مختلفی از عملیات صورت می 22انگیزشیها یا محاسباتی هستند که بر روی اطالعات عملیات پردازشی، فعالیت

د. شوهای پردازشی مختلفی انجام میهای انگیزشی انجام شود و این عملیات توسط قسمتممکن است بر روی داده

ای هستند که بر روی رمزهای درونی صورت اطالعات، هر یک عملیات جداگانه 22و بازیابی 27سازی، ذخیره23رمزگردانی

 (.2312)بالدوین،  های شنیداری صورت پذیردروی دادهبسیاری ممکن است بر پذیرد. عملیات می

 26مدل چندمخزنی حافظه 1-1-2-1

اند و تحقیقات ( ساختار اصلی نظام حافظه را توصیف کرده1312) 22و شیفرین 22پردازان حافظه نظیر اتکینسنبرخی از نظریه

ورت گرفته است. بر اساس این مدل، پردازش اطالعات در سطوحی پردازش اطالعات آنان ص ای با استفاده از مدلگسترده

مطلوبی، محمدزاده،  (.2312است )بالدوین،  31و حافظه بلندمدت 33مدت، حافظه کوتاه23دهد که شامل حافظۀ حسیرخ می

توان حافظه را براساس زمان ماندگاری به سه نوع حافظه حسی، کنند که می( نیز اذعان می1333) باغبانجعفری و اکبرزاده

 .مدت و حافظه بلندمدت تقسیم نمودحافظه کوتاه

بوها و  ها،ها، مزههای متنوع رنگگونه د. در قسمت حافظه حسی،گردن، اطالعات حسّی ذخیره میحافظه حسیدر 

شود و برای زمانی کوتاه به شکل خام و آنالیز نشده نگه داشته کنیم، گرفته میها برخورد میصداهایی که هر روز با آن

 (.1322ئی، های حسی، عمل مهم نگهداری اطالعات را تا زمان شروع پردازش بیشتر، به عهده دارند )خواجهشود. ذخیرهمی

 (.2312دارد )بالدوین، خود نگه میرت دقیق در اطالعات آوایی را به صو 33یا حافظه حسی پژواکی 32حافظه حسی شنوایی

است که قادر است  37مدتشنوایی، خزانه شنوایی کوتاهدو گونه حافظه حسی شنوایی وجود دارد. اولین شکل حافظه حسی 

شود که که این فرایند در کرتکس میلی ثانیه در خود نگه دارد. تصور می 333تا  233است اطالعات آکوستیکی را تا زمان 

است که قادر است اطالعات آوایی  31رخ دهد. دومین شکل حافظه حسی شنوایی خزانه شنوایی بلندمدت 32ایی پیشینشنو

                                                           
21 Carryl L. Baldwin 
22 stimulus information 
23 encoding 
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25 retrieval 
26 multi-store model 
27 Richard Atkinson  
28 Richard Shiffrin 
29 sensory memory 
30 short-term memory 
31 long-term memory 
32 auditory sensory memory 
33 echoic sensory memory 
34 short-term auditory store  
35 primary auditory cortex 
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بلندمدت  شنوایی گوییم منظور همان خزانهرا برای چندین ثانیه در خود حفظ کند. هنگامی که از حافظه پژواکی سخن می

 (.2312است )بالدوین، 

دارند که این خزانه یک خزانه کنند و بیان مییاد می 33( از حافظه پژواکی با عنوان خزانه پژواکی2332) 32و کین 32آیزنک

دارد. اگر از فردی که در حال خواندن های ورودی به نسبت پردازش نشده را در خود نگه میشنیداری موقت است که داده

از سوال  شود که اواما بعد فرد متوجه می "چی گفتی؟"سد، پرروزنامه است سوال پرسیده شود، گاهی فرد خطاب شده می

 .خبر دارد. این قابلیت رجوع به گذشته به خزانه پژواکی بستگی دارد

 برای نخستین بار به بررسی ظرفیت حافظه پژواکی پرداختند. بدین منظور، این سه  1312در سال  72و بارنت 71، بِیتس73مُری

برای سنجش ظرفیت حافظه پژواکی استفاده کردند. بر مبنای نتایج به دست آمده از  (1313) 73محقق از الگوی اسپرلینگ

مکانیزم در الگوهای یادآوری شنوایی نقش دارند. اولین مکانیزم میزان اطالعاتی  2این تحقیقات، آنان پیشنهاد کردند که 

رد. مُرای توان به یاد آواز ارائه واژگان میشود و دومین مکانیزم، تعداد مواردی است که بالفاصله پس است که دریافت می

 چنین نتیجهشود. آنان همنامید که امروزه از آن با عنوان حافظه پژواکی یاد می 77این ذخیره شنوایی را ظرفیت حافظه فوری

طالعات ا یادآوری است تا محدودیت در میزانبرای گرفتند که محدودیت در یادآوری، به احتمال زیاد به دلیل کمبود زمان 

 ذخیره شده.

ند. شواند، در آن ذخیره میحافظه حسی گنجایش بسیار زیادی دارد و اطالعات اصوالً به همان شکلی که احساس شده

اد، اورمر)الیسگیری دقیق مدت آن دشوار است مانند، اما اندازهاطالعات برای مدت بسیار کوتاهی در حافظه حسی می

1332.) 

(. 1332رمراد، او)الیس یابندمدت انتقال میدهد، از حافظه حسی به حافظه کوتاهه مورد توجه قرار میاطالعاتی که یادگیرند

ویلیام  71و حافظه ثانویه 72مدت و بلندمدت مشابه مدل حافظه اولیهدر مدل چندمخزنی حافظه، تفاوت میان حافظه کوتاه

 (.2332باشد )آیزنک و کین، ( می1233) 72جیمز

ه سازی که اطالعات را به مدت کوتاهی بعد از اینکه بشناسان شناختی برای اشاره به مکانیزم ذخیرهی، رواناز لحاظ تاریخ

اند. اما اغلب مدت استفاده کردهدارد تا بتواند به صورت ذهنی پردازش شود، از اصطالح حافظه کوتاهآن توجه شده نگه می

رد. بنابراین، گیه در عین حال جایی است که پردازش شناختی صورت میپردازان اکنون معتقدند که این مولفه حافظنظریه

 (.1332اورمراد، )الیسکنند اغلب از اصطالح حافظه کاری استفاده می

                                                           
37 Michael W. Eysenck  
38 Mark T. Keane 
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( 2312مدت کردند. به اعتقاد بدلی )( مدل حافظه کاری را جایگزین حافظه کوتاه1321( و بدلی )1327) 73و هیچ 72بدلی

ازش سازی و پردی مسئول ذخیرهحافظه کوتاه مدت به معنای ذخیره موقتی و ساده اطالعات است و در مقابل حافظه کار

  است.

گیرند، اما حافظه کاری هم موعه انفعالی اطالعات در نظر میمدت را معموال به عنوان مجئی حافظه کوتاهاز نظر خواجه

 باشد، یعنی اطالعات محدودیمدت میدارای عملکرد ذخیره و هم پردازش است که عملکرد ذخیره آن شبیه حافظه کوتاه

 (.1322دارد )را برای زمانی محدود در ذهن نگه می

بعد از بررسی چند تحقیق اولیه، گنجایش آن را به صورت  (1321) 23حافظه کاری گنجایش بسیار محدودی دارد. میلر

واحد اطالعات را در حافظه  3تا  2توانند در یک زمان عدد سحر آمیز هفت، به عالوه منهای دو مشخص کرد. افراد می

اری حافظه کای از گنجایش انگارانهرسد ارزیابی هفت به عالوه منهای دو، برداشت سادهکاری نگه دارند. اما به نظر می

های ه این دارد که هر ماده حاوی چه مقدار اطالعاتی است و قطعهبتوان ذخیره کرد، بستگی باشد. تعداد اقالمی که می

 (.1332اورمراد، )الیسمختلف هر ماده، چقدر با هم ارتباط نیرومندی دارند 

ثانیه است. برخی اطالعات که  33ر از ( نشان داد که مدت حافظه کاری کمت1323) 22و پترسون 21نتایج پژوهش پترسون

 (.1332اورمراد، )الیسروند اند، اگر بیشتر پردازش نشوند، از بین میدر حافظه کاری اندوخته شده

تی گردند، مخصوصا وقبه صورت شنیداری رمزگردانی می ،شوندمقدار زیادی از اطالعاتی که در حافظه کاری ذخیره می

ای های دیگری از جمله دیداری و المسهد. با این حال، قطعا حافظه کاری اطالعات را به شیوهاطالعات مبتنی بر زبان باش

 (.1332اورمراد، )الیسکند نیز رمزگردانی می

بر عملکرد حافظه کاری تاثیر دارند. اغلب افراد با  27، بازیابی و مرور نگهداری23دهیهای سازمانسه فرایند کنترل با نام

ه را چای خاص و یا کنار هم قرار دادن دو قطعه اطالعات یا بیشتر در واحدی یکپارچه، آنعات به شیوهسازمان دادن اطال

دهند. بازیابی اطالعات از حافظه کاری اغلب خیلی راحت و خودکار افزایش می ،توانند در حافظه کاری نگه دارندکه می

و راحت بازیابی گردد به میزان اطالعات ذخیره شده بستگی ای چیزی به سرعت که تا چه اندازهاست. با این وجود این

شود نگهداشتن آن در حافظه کاری، فرایندی است که مرور نگهداری نامیده میدارد. تکرار کردن اطالعات برای زنده 

اری ک گیرد. در صورتی که چنین مرور ذهنی نباشد، اطالعات موجود در حافظهکه اغلب شکل گفتار نامطلوب به خود می

اورمراد، )الیسچنین روشی برای اندوختن اطالعات در حافظه بلندمدت است شوند. مرور نگهداری همبه سرعت ناپدید می

1332.) 

در حافظه  سازند،پذیر میرا در حافظه بلندمدت امکان سازیذخیرهاز دیدگاه مدل چندمخزنی حافظه، فرایندهای کنترل که 

تواند به مقدار کمی اطالعات رسیدگی گیرد. حافظه کاری گنجایش محدودی دارد و در هر بار فقط میکاری صورت می

                                                           
48 Alen Baddeley 
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رود یدهد و در این میان مقدار زیادی اطالعات از بین محافظه بلندمدت به کندی روی می سازی درذخیرهکند. در نتیجه 

  (.1332اورمراد، الیس)

مدت های کالمی، شنیداری و زبانی حافظه کوتاهتوان بین جنبه( نشان داد که دشوار می1312و  1312) 22مطالعات هینتزمن

تمیز قائل شد. از این رو، اتکینسن و شیفرین هر سه جنبه را در داخل یک حافظه قرار دادند و آن را خزانه 

. هر چند دهدمدت بیشترین بحث را به خود اختصاص مینامیدند. این خزانه است که در حافظه کوتاه 21زبانیکالمیشنوایی

 (.1323نوری، کالمی و زبانی وجود دارد )کرمی ،های شنواییکه در حافظه بلندمدت نیز حافظه مشابهی برای محرک

لق به بندی از حافظه بلندمدت متعدیدترین طبقهدارد. جای است که دانش دائمی را در خود نگه میحافظه بلندمدت حافظه

را شناسایی کرده  23و حافظه غیراخباری 22های حافظه اخباریباشد. وی دو نوع حافظه بلندمدت به نام( می2337) 22اسکوایر

ها را به صورت آگاهانه و ارادی توانند آنها اغلب میکند که انساناست. حافظه اخباری به وقایع و حقایقی اشاره می

تار انسان کند که بر رفبازیابی کنند. در مقابل، حافظه غیراخباری، به بخشی از اطالعات ذخیره شده در حافظه اشاره می

 .رادی قابل بازیابی نیستندموثرند، اما به طور ا

. حافظه رویدادی از فردی 12و حافظه رویدادی 11دو نوع حافظه اخباری را قائل شد: حافظه معنایی 13نخستین بار تالوینگ

ئی، واجهو باثبات است. )خ به فرد دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است در حالی که حافظه معنایی نسبتا پایدار

یافته ما حافظه معنایی به دانش سازمان(. 1331شود )کرول، یدادی به حقایق تجربه شده فردی مربوط میحافظه رو (.1322

شود. اهمیت این شکل حافظه برای زبان نسبتا واضح است. برای پردازش زبان از کلمات، مفاهیم، نمادها واشیا مربوط می

ه شده است. این دانش شامل اصوات، کلمات، قواعد نحوی و نیز نیاز به دانشی از زبان داریم که در حافظه معنایی ما ذخیر

 (.1331های کاربردشناختی زبان است )کرول، جنبه

، مرور ذهنی، 13شود. این فرایندها شامل گزینشدر حافظه بلندمدت، انواع فرایندهای شناختی را شامل می سازیذخیره

است. گزینش بدین معناست که مقداری از  12برداری دیداری و تصویر 11، بسط12دهی درونی، سازمان17داریادگیری معنی

 شوند، حتی اگر به طور خاصمدت اندوخته میاند، به طور خودکار در حافظه کوتاهاطالعات که مورد توجه قرار گرفته

وند، به ش برای پردازش بیشتر انتخاب نشده باشند. اما اغلب دانش آشکار برای اینکه به طور موثر در درازمدت اندوخته

ای نیاز دارند. در مدل چند مخزنی حاظه مرور ذهنی هم روشی برای نگهداری اطالعات مالحظهتوجه و رمزگردانی قابل

                                                           
55 Douglas Hintzman 
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باورند  پردازان بر اینها در حافظه بلندمدت است. با این حال برخی نظریهای برای اندوختن آندر حافظه کاری و هم وسیله

دانش  ها اطالعات تازه را هشود که یادگیرندهبه اندوزش موثر حافظه بلندمدت منجر می که که مرور ذهنی فقط در صورتی

دار، ربط دادن مطالب جدید به عقاید مشابهی است که قبال در حافظه بلندمدت اندوخته موجود ربط دهند. یادگیری معنی

های مختلف اطالعات ونی، ادغام کردن قطعهدهی دراند؛ به عبارت دیگر، فرایند معنی دادن به مطالب است. سازمانشده

جدیدی در یک کل منسجم و مرتبط با هم است. بسط، شاخ و برگ دادن به اطالعات جدید با استفاده از دانش و عقایدی 

ها را فراگرفته است و تصویر برداری دیداری، رمزگردانی اطالعات به صورت تصویر ذهنی است که است که فرد قبال آن

 (.1332اورمراد، الیسدهد )ای نشان میی آن تا اندازهظاهر ماد

دسته بندی اطالعات موثرترین عملکرد برای بازیابی بهتر اطالعات است. یکی از مسائل مهم هنگام مطالعه حافظه معین 

فهوم م شناسان شناختی اغلب برای تمیز دادن دوکردن اینست که چرا ما گاهی با بازیابی اطالعات مشکل داریم. روان

یره شده در حافظه بلندمدت اشاره خمشکل دارند. موجود بودن به وجود اطالعات ذ 13و دستیابی پذیری 12موجود بودن

توانیم به اطالعات حاضر دسترسی یابیم. عملکرد حافظه به میزان دسترسی میزانی است که ما می ،اما دستیابی پذیری ،دارد

 (.2311، 21و استرنبرگ 23)استرنبرگ اطالعات جهت یادآوری بستگی دارد به

 72مدل سطوح پردازش 1-1-2-2

( مدلی بود که به انتقاد از مدل اتکینسن و شیفرین پرداخت. 1322، 27و الکهارت 23کریک) چارچوب سطوح پردازشی

ند. در چارچوب سطوح ها و ساختارهای گوناگون انتقاد کردبندی حافظه به انواع نظاماز تقسیم کریک و الکهارت

شود که حافظه از سه قسمت جداگانه تشکیل نشده است، بلکه تعداد بیشماری سطوح پردازش اطالعات پردازشی بیان می

کریک و الکهارت  (.2311وجود دارد و مرز خاصی میان این سطوح در حافظه انسان وجود ندارد )استرنبرگ و استرنبرگ، 

کند که کردند که فرایندهای ادراکی و توجهی یادگیری، تعیین مییدر واقع یک قالب جامع را ارائه کردند. آنان تصور م

چه اطالعاتی در حافظه بلندمدت ذخیره شود. در پردازش، سطوح مختلفی وجود دارد که از تحلیل سطحی یا فیزیکی یک 

قائل شدند. مرور تمایزی  22محرک گرفته تا تحلیل عمیق یا معنایی. این دو محقق بین مرور نگهداری و مرور ذهنی تفضیلی

تر تر یا معناییهای عمیقشود، ولی مرور ذهنی تفضیلی به تحلیلهای قبلی مربوط مییا تمرین نگهداری به تکرار تحلیل

ین مطلب بر کند. امطالب در حال یادگیری اشاره دارد. مطابق این نظریه تنها تمرین تفضیلی حافظه بلندمدت را بهتر می

کند. در گویند مرور نگهداری همواره حافظه بلندمدت را بهتر می( است که می1312شیفرین )خالف نظریه اتکینسن و 

د افزاید ولی در مقایسه با مرور ذهنی تفضیلی تاثیر کمتری دارواقع تمرین نگهداری به طور معمول بر حافظه بلندمدت می

 (.1323)آیزنک و کین، 
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حافظه  کند، اما برای انتقال آن بهمدت کفایت میاطالعات در حافظه کوتاهبر طبق این دیدگاه مرور نگهداری برای ذخیره 

بل کند بین اطالعات جدید و چیزهایی که از قها کمک میبلندمدت کافی نیست. مرور ذهنی تفضیلی که به یادگیرنده

 (.1332اد، اورمرالیسکند )در حافظه بلندمدت را تسهیل می سازیذخیرهدانند ارتباط برقرار کنند، می

 

 76مدل تركیبی حافظه 1-1-2-3

را با چارچوب سطوح پردازشی تلفیق  22( مطرح شده است، مدل حافظه کاری2312مدل ترکیبی حافظه، که توسط بدلی )

دهد. در این مدل، چارچوب سطوح پردازشی در امتداد با مدل حافظه کاری است کند و مدل ترکیبی حافظه را ارائه میمی

 (.2311)استرنبرگ و استرنبرگ، 

و  23جرای مرکزی، مکانیزم ا23شناختی، حلقه واج22بخش دارد: طرح بینایی فضایی 7در مدل بدلی حافظه کاری حداقل 

 .21حافظه ضمنی

کنید. این که شما بر روی یک پازل کار می کند، مانند هنگامیطرح بینایی فضایی، اطالعات دیداری را در خود ذخیره می

قسمت در رمزگشایی اطالعات بینایی و فضایی نقش دارد، اما برخی از شواهد حاکی از آن است که در واقع دو بخش 

 (.2311حافظه کاری وجود دارد که با هر دو نوع اطالعات در تعامل است )استرنبرگ و استرنبرگ،  جدا در این قسمت از

ش و شناختی مسئول پردازدارند که حلقه واجبیان می (2333) 27و سوآرزسیانسیالومینت23، زازوارتیز22کاردسوترویا

کند. این حلقه دو بخش اصلی ذخیره میشناختی اطالعات کالمی عمده را حلقه واجنگهداری موقت دانش کالمی است. 

دارد. به دلیل این که فرایند پاک شدن اطالعات است که اطالعات کالمی را در حافظه نگه می 22دارد: بخش اول انبار واجی

توانیم تنها در حدود دو ثانیه اطالعات گفتاری را نگه داریم. بخش دیگر حلقه دهد، ما میدر حافظه کاری سریع رخ می

ها در قسمت انبار واجی شوند تا از پاک شدن آناست. اطالعات در این بخش مرور می 21شناختی، مرور ذهنی صداهاواج

 (.2311جلوگیری گردد )استرنبرگ و استرنبرگ، 

، تفاوت دارد. شوندشوند با پردازش کلماتی که به شکل دیداری ارائه میپردازش کلماتی که به صورت شنیداری ارائه می

ه شنیداری واژگان، به خزانه واجی دسترسی مستقیم دارد و در مقابل ارائه دیداری واژگان به صورت غیرمستقیم به ارائ

 (.2332خزانه واجی دسترسی دارد )آیزنک و کین، 
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های مربوط به توجه در درون حافظه کاری را وظیفه مکانیزم اجرای مرکزی استرنبرگ و استرنبرگ مدیریت کردن فعالیت

گیرد که چگونه میزان توجه میان دو یا چند کار که قرار است در آن واحد انجام چنین تصمیم میداند. این قسمت هممی

شتر پردازش کند چه اطالعاتی بیشود، تقسیم گردد. وجود این بخش برای حافظه کاری بسیار حیاتی است، زیرا تعیین می

این مکانیزم فرایندهای کنترلی را نیز مدیریت  (.2311برگ و استرنبرگ، شود و چگونه این اطالعات پردازش گردد )استرن

حافظه ضمنی، نه تنها  (2312)کند. به اعتقاد بدلیشناختی و طرح بینایی فضایی را مدیریت میکرده و تعامل میان حلقه واج

حافظه  یان حافظه کاری وکند، بلکه مهای مختلف حافظه کاری را برای ارتباط با یکدیگر تلفیق میاطالعات بخش

 نمایی چند حسی اطالعات است. کند و شامل بازبلندمدت پیوند برقرار می

 فراموشی  1-2

 33و سرکوبی 23، تداخل22سه نظریه مهم در این حوزه را زوال 22مانگالهای بسیاری وجود دارد. درباره پدیده فراموشی نظریه

 داند.می

 زوال 1-2-1

شود با گذشت زمان هاست. آنچه که یاد گرفته و یا تجربه میروانشناسان، زمان دلیل اکثر فراموشیبر اساس نظر بسیاری از 

گردد. زوال هنگامی شایع است که اطالعات کمتر استفاده گردد. به عبارت دیگر اطالعات کهنه، حافظه ضعیف محو می

 (.2312دهد. )مانگال، و گذر زمان، میزان فراموشی را افزایش می

 تداخل 1-2-2

پردازان یادگیری کالمی معتقد بودند که بازداری علت اصلی باشد. نظریهترین نظریه فراموشی پدیده تداخل میاصلی

اری ولی اغلب به جای بازد ،پردازان حافظه امروزی با این موضوع موافقندفراموشی اطالعات کالمی است. شماری از نظریه

گستر یادگیری مواد جدید به بازیابی مواد یادگیری شده در تداخل پس (.1332رمراد، اوالیس)کنند از تداخل استفاده می

گستر اطالعات و تجربیات قدیم موجود در حافظه در یادگیری مواد جدید اختالل زند و در تداخل پسقبلی آسیب می

 (.2312)مانگال،  کند.ایجاد می

  سركوبی 1-2-3

لکرد، ما کند. در نتیجه این عهن در برابر تاثیر تجربیات دردناک محافظت میسرکوبی یک عملکرد ذهنی است که از ذ

 دهیم. این نوع فراموشی با انگیزه و درونی است.خاطرات دردناک و ناراحت کننده را به صورت ناآگاهانه در ذهن قرار می

 (.2312)مانگال، 

رزیابی اآزمون ری  با استفاده ازچه د. اما آنننمایترین دالیل فراموشی را مطرح میاصلی ذکر شده،سه نظریه فراموشی 

 تداخل است.پدیده  گرددمی
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اند تا بتوانند میزان یادگیری و یادآوری افراد را بررسی و عوامل تاثیرگذار بر حافظه کاری های متفاوتی طراحی شدهآزمون

ن معروف برای ارزیابی حافظه وجود دارد. دو آزمون مهم برای ارزیابی کالمی و نوع آزمو 11را مشخص نمایند. حدود 

، 37، کربکووا33، بزدیکک32است )پوره 31حافظه، آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری و آزمون یادگیری کالمی کالیفرنیا

کند المی فراهم میدر واقع آزمون ری اطالعات مهمی راجع به یادگیری و حفظ اطالعات ک (.2311، 31و دینس 32لوین

 (.2313، 32و کرگهید 32)وینر

تست حافظه برای »، روانشناس معروف سوئیسی، منتشر و 33توسط ادوارد کالوپارد 1332نسخه اولیه آزمون ری در سال 

ای به زبان فرانسوی بود که به واژه 12 . این آزمون شامل یک فهرست(2313نامیده شد )وینر و کرگهید،  133«واژگان

 گردید.ای اجرا میمرحلهصورت تک 

 سری سه این کلمات کردمی اذعان نامید و C و A، B سری را هاآن و کرد فراهم ایواژه 12 فهرست چنین سههم کالوپارد

 یرییادگ آزمون در ری توسط بعدها که هستند هاییآن سه فهرست مشابه از سختی مشابهی برخوردارند؛ در واقع این

 .(222، ص. 2333 ،131بوک)شدند  استفاده کالمی شنوایی

های آلمانی، ایتالیایی و اسپانیایی ترجمه و منتشر شد )بوک، میالدی، آزمون حافظه برای واژگان، به زبان 1323در میانه دهه 

 (.1322به نقل از کالوپارد، ، 2333

کالوپارد بود، گروهی از  میالدی ارائه شد، آندره ری، که دانشجوی دکتری 1333ای که در کنفرانس سال در مقاله

مرحله یادآوری  2های شناختی را معرفی کرد. به عنوان مثال او آزمون حافظه شنوایی کالمی را توصیف کرد که شامل تست

ای بود. گرچه ری به هنگام ارائه مقاله، جزئیات کافی را در مورد شناخت آزمون یادگیری شنوایی کالمی واژه 12فهرست 

در این زمان آزمون ری فاقد مرحله  (.2333 بوک،)ای نکرد ما به نام آزمون یا فهرست واژگان آن اشارهبیان کرده بود، ا

 بازشناسی بود.

 12یادسپاری سری »آزمون یادگیری شنوایی کالمی را در کتاب خود منتشر کرد، آزمون را  1322که ری در هنگامی

( پنج مرحله یادآوری به همراه مرحله 1322شنوایی کالمی ری )نامید. پروسه آزمون یادگیری  132«مرحله 2ای در واژه

 (.2333 بوک،)داد خیص میدهنده باید فهرست واژگان را در داستانی کوتاه تشبازشناسی بود که آزمون

 (.2312و دیگران،  137نسخه انگلیسی آزمون را منتشر کرد )کاواکو 1323در سال  133ادیت تیلور
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ترجمه انگلیسی آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری دقیقاً با نسخه اصل فرانسوی آن مطابقت ندارد. سه واژه فرانسوی در 

 132، رازنی131، بون132میتروشینا)سبیل اند: زنگ به جای کمربند، ماه به جای خورشید و بینی به جای ترجمه جایگزین شده

 (.2332، 132و ایلیا

های متفاوت، تا به امروز به دفعات زیادی اصالح شده است. هنجارسازی این آزمون به زبان 1332این ابزار ارزیابی از سال 

گر)یادآوری فوری(، اضافه کردن مرحله گر و پس مداخلههای جدید واژگان، اضافه کردن مرحله مداخلهگسترش فهرست

گران، ییراتند )کاواکو و دییی از این تغهایادآوری تاخیری، فواصل تاخیری متفاوت و مراحل بازشناسی مختلف، نمونه

2312.) 

مطالعات بسیاری در مورد حافظه شنوایی کالمی و الگوهای یادگیری افراد با استفاده از آزمون یادگیری شنوایی کالمی 

ترین عوامل جمعیت مهم ،دهندهنوع جمعیت آزمون است. پنج عامل سن، تحصیالت، هوش، جنس و ری صورت گرفته

 (.2331، 111و اسپرین 113، شرمن133گذارند )استراسبر نمرات کسب شده از آزمون ری تاثیر میشناختی هستند که 

سن و میزان  دهد که متغیرهایی نظیرما میزان تاثیرگذاری این عوامل با یکدیگر متفاوت است. تحقیقات بسیاری نشان میا

ه و سطح هوشی و جنس به میزان کمتری بر روی عملکرد افراد در این آزمون اثر تحصیالت رسمی به طور قابل مالحظ

 (.2311و دیگران،  112گذارند )مسینیسمی

اند و سن به عنوان تاثیرگذارترین عامل جمعیت اکثر مطالعات تاثیر سن بر عملکرد افراد در آزمون ری را گزارش کرده

به طور کلی بیشتر تحقیقات  (.2332، 112و پاپاتاناسوپولوس 117مالفاکی، 113شناختی پذیرفته شده است )مسینیس، تساکونا

یابد و در بزرگساالن این افزایش با سال در آزمون ری، با افزایش سن بهبود می 12تا  1دهد که نمرات کودکان نشان می

 (.2331کاهش نمرات همراه است )استراس، شرمن و اسپرین، 

شناختی است که بررسی تاثیر آن بر نتایج به دست آمده از آزمون ری، جمعیتدر غالب مطالعات، سن از جمله عوامل 

همواره مورد توجه بوده است. در مورد دو عامل دیگر، سطح تحصیالت و هوش، نیز تحقیقات بسیاری صورت گرفته 

ته از ه بیان آن دسگردد و تنها بنظر میها در پژوهش حاضر صرفاست. به دلیل تعداد زیاد این تحقیقات از بررسی آن

 رح بوده است.طدهنده مسال به عنوان آزمون 33تا  22پردازیم که ارزیابی یادگیری شنوایی کالمی مردان مقاالتی می

به بررسی نقش سه عامل سن، جنسیت و تحصیالت بر عملکرد افراد در آزمون  ( در پژوهشی2333)و دیگران   کاردسوترویا

برزیلی در نظر  133سال، و دو گروه تحصیلی برای  22تا  13سال و  23تا  37ری پرداختند. آنان دو گروه سنی متفاوت، 
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یری و بازشناسی بررسی شدند. این افراد زن بودند. در این مطالعه نمرات مرحله اول، مرحله یادآوری تاخ %22گرفتند که 

تحلیل نمرات مرحله اول و بخش بازشناسی حاکی از تاثیر دو متغیر سن و تحصیالت بود. تنها در مرحله یادآوری تاخیری 

 بود که تاثیر هر سه عامل سن، تحصیالت و جنسیت مشاهده گردید. 

با استفاده از آزمون یادگیری شنوایی کالمی های بسیاری را دو تن از محققانی هستند که پژوهش 112و بلچستین 111وکیل

در تحقیقی جامع  1332نسخه عبری این آزمون را منتشر نمودند. سپس در سال  1333اند. آنان ابتدا در سال ری انجام داده

ان ساله را با استفاده از نسخه عبری آزمون ری بررسی نمودند. آن 31تا  21مرد و زن  222عملکرد حافظه شنوایی کالمی 

تر است. به عبارت سال مالیم 13سال نسبت به افراد باالی  23تا  23دریافتند که شیب تغییرات الگوی حافظه کالمی در افراد 

در نظر گرفت؛ چراکه نمرات افراد در گروه اول  33-13و  23-23توان دو گروه سنی دیگر در جمعیت بزرگساالن می

 دهند. تری نشان میروه دوم افراد در سنین مختلف عملکرد متفاوتتمایز زیادی با یکدیگر ندارند، اما در گ

به بررسی تاثیر سن، جنس و تحصیال ت با استفاده از  2332در سال  121و جولز123بروکلن، ون113باکستل، ون112درالستون

تند و این گروه سنی در این پژوهش حضور داش 7ساله در  21تا  27زن و مرد  1222نسخه هلندی آزمون ری پرداختند. 

ای و بعد از واژه 12بار ارائه فهرست  2زبان هلندی بودند. روش مورد استفاده در این تحقیق به صورت افراد همگی بومی

کته خورد. ندقیقه یادآوری تاخیری و در نهایت مرحله بازشناسی بود. موارد قابل توجهی در این پژوهش به چشم می 23

های ت تصویری و هم به صورت صوتی ارائه گردید، زیرا تحقیقات قبلی با دیگر آزموناول آن است که واژگان هم به صور

یادگیری بیان کردند که نحوه ارائه بر عملکرد حافظه کاری تاثیرگذار است. دیگر آن که سطح تحصیالت افراد به عنوان 

قابل مالحظه  مطالعه به وضوح تاثیراتبینی کننده توانایی به جای سنجش هوش کالمی در نظر گرفته شد. این ابزاری پیش

ها در دهد. زنان به طور پیوسته بهتر از مردان عمل کردند. این یافتههای آزمون ری را نشان میگیریجنس بر تمام اندازه

ی رکنند. نتایج نشان داد که عملکرد زنان در آزمون راستای مطالعاتی است که به برتری توانایی کالمی در زنان اشاره می

تر در تمام بهتر است و توانایی یادگیری زنان و افراد دارای تحصیالت باالتر نسبت به مردان و افراد با سطح تحصیالت پایین

 خورد.های سنی این پژوهش تفاوت محسوسی به چشم میگروه

حصیالت تاثیر سن، تای با هنجارسازی نسخه چکسلواکی آزمون ری، به بررسی بزدیکک و دیگران در مقاله 2317در سال 

 23مرد در محدوده سنی  127زن و  122کنندگان و جنس بر عملکرد افراد بزرگسال سالم در این آزمون پرداختند. شرکت

ای و فاقد مرحله بازشناسی بود. این مطالعه مرحله 2سال بودند. آزمون مورد استفاده  21تا  2سال و دارای تحصیالت  22تا 

عدم استفاده از نمونه تصادفی، نداشتن مرحله بازشناسی، عدم محاسبه رابطه میان هوش کالمی و  هایی نظیربا محدودیت

ی رو بود. با بررسی نمرات پایه و نمرات ترکیبدهندگان روبهعملکرد افراد و نیز عدم کنترل سطح انگیزه و تالش آزمون
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 ن عامل موثر بر کسب نمرات در آزمون ریکنندگان مشخص گردید که میزان تحصیالت رسمی پس از سن، دومیشرکت

 تر عمل نمودند.گر، در کسب نمرات موفقگانه این آزمون به جز مرحله مداخله 2است و زنان در مراحل 

مرد در بازه  332زن و  231( آزمون ری در جمعیت پرتغالی زبانان بررسی شد. تعداد 2312و دیگران ) 122در مقاله کاواکو

مطالعه حضور داشتند. نتیجه این تحقیق نشان داد که جنسیت، سن و تحصیالت بر عملکرد افراد در  در این 33تا  12سنی 

 آزمون تاثیرگذار است و زنان در مرحله یادآوری تاخیری و بازشناسی تاخیری بهتر از مردان عمل نمودند.

توان انتظار داشت که گرفته، می صورت 1323با توجه به اینکه تهیه و هنجارسازی آزمون ری به زبان فارسی در سال 

 نسخه هنجاریابی و ساخت به زمینه در این موجود تاکنون تحقیقات کمی در این زمینه انجام گرفته باشد. تنها مطالعات

 است. و کودکان محدود جوان جمعیت سالمندان، زنان در آن سنجیروان مشخصات بررسی و ری فارسی آزمون

 یادگیری آزمون فارسی ( در پژوهشی، نسخه1323کامرانی و مالیری )اکبریزندی، علی، 123موریتسجعفری، اشتفان

 جنسیت سن، جمعیت شناختی متغیرهای تأثیر سنجش با سالمندان جمعیت در آن را هنجار ری را تهیه و کالمی شنوایی

بدون هر گونه مشکالت شناختی، سالمند سالم،  223تحلیلی بر روی -نمودند. این مطالعه توصیفی تعیین تحصیالت، سطح و

 سال از هر دو جنس در شهر تهران انجام شد. 23تا  13در محدوده سنی 

گر به صورت از فهرست الف و مرحله مداخله 2و  1در مطالعه حاضر، جنسیت بر کلیه مراحل آزمون ری به جز مراحل 

بخش یادآوری فوری، بر تمامی مراحل این آزمون و  2و  7کسب نتایج بهتر در زنان، تاثیر داشت. سن نیز به جر مراحل 

چنین تاثیر سطح تحصیالت سال امتیازات باالتری مشاهده شد. هم 23تا  23سال نسبت به  13تا  13موثر بود و در دهه سنی 

ه تر مشاهدبر کلیه مراحل آزمون به صورت کسب امتیازات بهتر در مقاطع تحصیلی باالتر نسبت به سطوح تحصیلی پایین

 گردید.

سنجی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری در های روانمحقق در همان سال در پژوهشی دیگر ویژگی 2این 

سال بررسی نمودند. بررسی حاضر نشان داد  23تا  13سالمند مبتال به دمانس آلزایمر در دامنه سنی  133سالمند سالم و  223

ی و تواند برای ارزیابی کالمی از روایی و پایایی خوبی برخوردار است و میکه نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوای

اظهارنظر نسبت به وضعیت حافظه کاری و عملکرد یادگیری در سالمندان و شناسایی افراد مبتال به دمانس آلزایمر به کار 

 گرفته شود.

به بررسی حافظه و یادگیری شنوایی کالمی در زنان   زادهآقامالیی، جعفری، توفان، اسماعیلی و رحیم 1331در سال 

و انحراف معیار  2/23سال با میانگین  33تا  12زن هنجار  23زبان پرداختند. این مطالعه توصیفی و مقطعی، بر روی فارسی

راموشی، فهای مختلف حافظه از جمله یادآوری فوری، یادآوری تاخیری، توانایی بازشناسی، سرعت انجام شد و جنبه 7/2

ها، عملکرد حافظه و تاثیر تداخل و بازیابی با استفاده از نسخه فارسی آزمون شنوایی کالمی ری بررسی شد. بر اساس یافته

                                                           
122 Sara Cavaco 
123 Philip Steffen Moritz 
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دهنده زبان با جمعیت مشابه در سایر کشورها مطابقت دارد که این امر نشانیادگیری شنوایی کالمی در زنان جوان فارسی

 در این گروه است. روایی نسخه فارسی این آزمون

به منظور بررسی یادگیری و حافظه شنوایی کالمی در کودکان فارسی  1333صادقی، گشانی، جعفری و جالیی در سال 

پسر هنجار در  71دختر و  73زبان و تعیین مقادیر هنجار در جمعیت مورد مطالعه پرداختند. این پژوهش مقطعی، بر روی 

یادآوری فوری، یادآوری تاخیری، توانایی های مختلف حافظه از جمله فت و جنبهسال انجام گر 11تا  3محدوده سنی 

ر د بازشناسی، سرعت فراموشی، تاثیر تداخل و بازیابی با استفاده از نسخه فارسی آزمون شنوایی کالمی ری بررسی شد.

رها نسبت خ صحیح در دختهای صحیح کودکان در دو جنس تفاوت چشمگیری دیده شد و میزان پاساین بررسی بین پاسخ

ها بدین معناست که دخترها نسبت به پسرها از عملکرد بهتری در یادآوری کلمات برخوردارند به پسرها بیشتر بود. این یافته

 ( بود.1333برگ و کینگما )دنو از این منظر مشابه تحقیق ون

شناختی از روان-شناختیعملکرهای عصبتوان اطالعات مفیدی در زمینه اهمیت اجرای این پژوهش این است که می

دارای تحصیالت در  33تا  22گروه مورد مطالعه به دست آورد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه عملکرد مردان 

 آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری است.

 

 روش تحقیق

د که باشانشگاه فردوسی مشهد مینفر از دانشجویان مرد دانشکده ادبیات و علوم انسانی د 22جامعه آماری این پژوهش، 

 33تا  22ین کنندگان بباشند. کلیه شرکتهمه این افراد در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه مشغول به تحصیل می

 گیری به صورت هدفمند بوده است.بود. شیوه نمونه 22.22سال سن داشتند. میانگین سنی مردان 

نمونه برای  23که به طور کلی حداقل  دارندبیان می (2332) دیگران و میتروشینادلیل انتخاب این حجم از نمونه اینست که 

 انجام تحقیقات در حوزه عصب روانشناختی مناسب است.

ی از تعوامل بسیاری بر عملکرد حافظه شنوایی کالمی تاثیر گذارند؛ به همین دلیل قبل از انجام مصاحبه، اطالعا

 باشد:دهندگان گرفته شد. این اطالعات شامل موارد زیر میآزمون

 پزشکی یا هرگونه بیماری تاثیرگذار بر سالمت شناختی از جمله: مشکالت سابقه نداشتن

ع، ی، دمانس، صرلتهاب مغزهای عصبی مزمن، مشکالت عروقی مغز، تومور مغزی، سکته مغزی، ضربه به سر، ابیماری

صرف یا روانی، سابقه م-های روحی، ناتوانی ذهنی، مشکالت یا آسیبمننژیتسکیزوفرنی، بیماری ایدز، پارکینسون، ا

شنوایی یا اختالل در مشکالت کماخالل در خواب،  استفاده از داروهای روان درمانی،وابستگی به مواد مخدر و الکل، 

 گفتار.

های نوشتن از ویژگی در راست دست مادری و برتری زبان به عنوان فارسی زبان بر تسلط زبانگی،چنین تکهم

 بود. دهندگانآزمون
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( گرفته 1323نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی کالمی استفاده شده در پژوهش حاضر، از مطالعه جعفری و دیگران )

 باشد:مرحله می 3شده است. این آزمون شامل 

 مرحله یادآوری فهرست الف،  2)مراحل یادآوری(:  2تا  1مراحل 

 گر(: ارائه فهرست ب، )مرحله مداخله 1مرحله 

 گر یا یادآوری فوری(: یادآوری فهرست الف مداخله)مرحله پس 2مرحله 

 دقیقه  33)مرحله یادآوری تاخیری(: یادآوری فهرست الف پس از  2مرحله 

 واژه 23: شناسایی واژگان فهرست الف از میان )مرحله بازشناسی( 3مرحله 

 ساخت برای هاآن اکثر در که است دسترس ری در کالمی یادگیری شنوایی آزمون از متفاوت نسخه 3 حاضر، حال در

 زیر فهرست 3 از اصلی، نسخه همانند حاضر آزمون نسخه فارسی است.( مدنظر بوده 2337آزمون، معیار اولیه لزاک )

 :است تشکیل شده

 فارسی )فهرست الف(، هایواژه از تایی 12 فهرست یک -1

های آن بسیار مشابه فهرست الف کننده )فهرست ب( که واژهمداخله فهرست نام به دیگری تایی 12 واژه فهرست -2

 اما متفاوت هستند،

دیگر  جدید واژه 23 هاضاف های دو فهرست الف و ب بهواژه از متشکل واژه 23 شامل هاواژه بازشناسی فهرست -3

 (.1323)جعفری و دیگران، 

 فراوانی با رایج از کلمات ایخزانه بین از استفاده مورد واژه، کلمات بر مبتنی حافظه فارسی این آزمون نسخه ساخت برای

)مانند:  واقعی بامعنا، ساده، کلمات بین از حاضر آزمون در استفاده های موردشدند. واژه انتخاب فارسی زبان در باال وقوع

 مختلف )حیوانات، هایگروه به متعلق اسامی همچنین انتخاب شدند. عاطفی -هیجانی بار کمترین با و غیره( و دست گل،

آوایی، یا  معنایی، ارتباط گونههیچ بالقوه که گرفتند فهرست جای یک در ایگونه اشیا( به منزل، لوازم بدن، اجزای

 از برخورداری بر عالوه جدید واژه بازشناسی آزمون، بیست فهرست ساخت باشد. برای نداشته وجود هاآن شباهتی بین

 های این دوبا واژه 122و یا آوایی 127نظر معنایی از که شدند انتخاب ایگونه فهرست الف و ب به دو هایمشخصات واژه

 (.1323داشته باشند )جعفری و دیگران،  مشابهت فهرست،

 برخوردار خوبی اعتبار از ری کالمی شنوایی یادگیری آزمون فارسی دهد که نسخهنشان میمطالعه جعفری و دیگران 

 است. 

درصد و روایی تفکیکی زیادی  12گرای درصد و روایی هم 23سنجی این آزمون، پایایی چنین بررسی مشخصات روانهم

 (.1332پرست و جعفری، دهد )سلطانرا نشان می

است. آزمون به صورت انفرادی و در اتاق ایزوله  ها استفاده شدهبه برای گردآوری دادهدر این پژوهش از شیوه مصاح

آزمایشگاه آوشناسی دانشکده ادبیات به انجام رسیده است. مصاحبه افراد توسط دستگاه ضبط صوت گروه زبانشناسی ضبط 

 گردیده و در فرصتی مناسب به صورت کامل و دقیق بررسی شده است.

                                                           
124 Semantic 
125 Phonetic 
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نامه گردآوری شد. دهندگان در قالب پرسشانجام آزمون، اطالعاتی در مورد وضعیت جسمانی و روانی آزمونپیش از 

نامه، از افراد واجد شرایط آزمون مصاحبه به عمل آمد. به افراد اطمینان های به دست آمده از پرسشپس از بررسی داده

امه و مصاحبه، کامال محفوظ است و در اختیار فرد یا منبع نخاطر داده شد که اطالعات واصله از هر دو آزمون، پرسش

 و نداشته هاآن برای ایعارضه مورد استفاده هیچ هایآزمون که شد داده شرح چنینهم دیگری قرار نخواهد گرفت.

 کنند. گیریکناره آزمون از که بخواهند زمان هر توانندمی

های فهرست الف با ارائه یک واژه در ثانیه توسط دستگاه نخست واژهدر مراحل یک تا پنج آزمون یا مراحل یادآوری، 

آورد، بدون توجه به شد پس از اتمام کلمات، هر آنچه را که به یاد میدهنده پخش شده و از وی خواسته میبرای آزمون

وباره فهرست با شرایط مشابه د آورد، همانای را به یاد نمیترتیب واژگان، بیان نماید. زمانی که فرد اعالم کرد دیگر واژه

پی ارائه درپخش شد. برای بررسی تاثیر تکرار محرک و توان یادگیری فرد، فهرست اول طی پنج مرتبه به صورت پی

 مشابه شرایط با مرتبه یک طی کننده، فهرست ب،فهرست مداخله هایگردید. سپس واژههای فرد ضبط میشد و پاسخمی

 از پس و تأخیر با دیگر بار و کنندهفهرست مداخله ارائه از پس بالفاصله ّباریک مرتبه، دو . طیگردید اول ارائه مرحله

 تکرار و یادآوری های فهرست الف راشد که واژهدهنده خواسته میدقیقه بدون ارائه فهرست اول، از آزمون 33گذشت 

 (.1331، و دیگران کرد )آقامالییمی شناسایی واژه 23میان  از فهرست الف را هایواژه باید فرد آخر مرحله نماید. در

نمرات اصلی همان امتیازات به  توان دو گونه، نمرات اصلی و نمرات ترکیبی، در نظر گرفت.امتیازات آزمون ری را می

ند ستهای مختلفی هباشد. نمرات ترکیبی در واقع شاخصمرحله آزمون ری می 3دهندگان در دست آمده از عملکرد آزمون

 شود. این نمرات عبارتند از:که با بررسی مراحل مختلف این آزمون حاصل می

 (.1331ران، شود )آقامالیی و دیگمیانگین کل امتیاز یادآوری: با تعیین میانگین امتیازهای پنج مرحله نخست محاسبه می

 میانگین بین گستر با بررسی تفاوتشده بعدی. تداخل پیش: اثر یادگیری قبلی بر مطالب یادگرفته121گسترتداخل پیش

یادآوری کلمات فهرست ب در مرحله ششم حاصل  امتیاز میانگین با اول مرحله در الف فهرست یادآوری کلمات امتیاز

 (.1331شود )آقامالیی و دیگران، می

 ر با بررسی تفاوتگستپسشده قبلی. تداخل شده اخیر از مطالب فراگرفته: تاثیرپذیری مطالب یادگرفته122گسترتداخل پس

 در الف فهرست کلمات یادآوری امتیاز میانگین با مرحله پنجم در الف فهرست کلمات یادآوری امتیاز میانگین بین

 (.1331آید )آقامالیی و دیگران، مرحله هفتم )یادآوری فوری( به دست می

با تعداد واژگان یادآوری شده در مرحله اول : با مقایسه تعداد واژگان یادآوری شده در مرحله پنجم 122سرعت یادگیری

 (.2331شود )استراس و دیگران، می آزمون محاسبه

                                                           
126 Pro12active interference 
127 retroactive interference 
128 learning rate 
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: سرعت فراموشی به معنای تاثیر تاخیر زمانی بر توانایی یادآوری مطالب در شرایط یکسان آزمون است 123سرعت فراموشی

 دهندگان در مرحله پنجم با میانگینامتیاز آزمون( و با مقایسه میانگین 21، ص. 1333)صادقی، گشانی، جعفری و جالیی، 

  (.2331استراس و دیگران، گردد )امتیاز آنان در مرحله هشتم )یادآوری تاخیری( حاصل می

 

  یافته ها

میانگین، انحراف معیار و مقادیر حداقل و حداکثر در مراحل مختلف آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری در مردان در 

دهندگان مرد در مرحله اول شود، میانگین امتیاز آزمونگونه که در جدول مشاهده میده شده است. هماننشان دا 1جدول 

و انحراف  12.13بار ارائه فهرست الف، میانگین افراد به  2است که پس از  1.77 و با انحراف معیار 2.77این آزمون برابر 

ر و یادآوری گیابد. طبق نتایج به دست آمده میانگین امتیاز افراد مورد مطالعه در مرحله مداخلهفزایش میا 3.21 معیار نیز به 

دقیقه تاخیر، ما در مرحله یادآوری  33باشد. پس از می 3.33و  3.32و با انحراف معیار  11.31و  1.11فوری به ترتیب 

کنندگان در مرحله بازشناسی یم. در نهایت میانگین امتیاز شرکتهست 1.12و انحراف معیار  13.22تاخیری شاهد میانگین 

 .به دست آمد 3.27و انحراف معیار آن  13.31برابر 

 

 

 

 

 

 

( میانگین، انحراف معیار و مقادیر حداقل و حداكثر در تمام مراحل آزمون یادگیری 1جدول )

 شنوایی كالمی ری در مردان

 حداکثر حداقل معیار انحراف میانگین مراحل آزمون ری شماره مرحله

 3 2 1.77 2.77 اولین ارائه فهرست الف 1

 13 1 1.22 2.32 دومین ارائه فهرست الف 2

 11 2 1.23 3.22 سومین ارائه فهرست الف 3

 13 13 3.3 11.32 چهارمین ارائه فهرست الف 7

 17 11 3.21 12.13 پنجمین ارائه فهرست الف 2

 2 2 3.32 1.11 ب( گر )ارائه فهرستمرحله مداخله 1
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 13 3 3.33 11.31 مرحله یادآوری فوری 2

 13 3 1.12 13.22 مرحله یادآوری تاخیری 2

 12 13 3.27 13.31 مرحله بازشناسی 3

 

های مختلف آزمون یادگیری شنوایی کالمی نیز میانگین، انحراف معیار و مقادیر حداقل و حداکثر شاخص 2در جدول 

مرحله اول  2کنید با ارزیابی نمرات کسب شده مردان در طور که مالحظه میری در مردان نمایش داده شده است. همان

گستر و چنین میزان تداخل پیشباشد. هممی 3.23 میزانو انحراف معیار  13.322آزمون ری، میانگین کل امتیازات برابر 

دهندگان مرد به در نهایت میزان سرعت یادگیری و سرعت فراموشی آزمون باشد.می 1.27و  1.22گستر به ترتیب پس

 باشد.می 3.27و  1.21است که انحراف معیار این دو شاخص نیز به ترتیب  1.22و  2.11ترتیب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های مختلف آزمون یادگیری شنوایی كالمی ری انحراف معیار شاخص ( میانگین و2جدول )

 در مردان

 

 انحراف معیار میانگین نمرات ترکیبی

 3.23 13.322 میانگین کل امتیاز یادآوری

 1.23 1.22 گسترتداخل پیش

 3.22 1.27 گسترتداخل پس

 1.21 2.11 سرعت یادگیری
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 3.27 1.22 سرعت فراموشی

 گیرینتیجهبحث و 

آزمون  زبان با استفاده از نسخه فارسیدر پژوهش حاضر به بررسی حافظه و یادگیری شنوایی کالمی در مردان جوان فارسی

 یادگیری شنوایی کالمی ری پرداختیم.

ت یدهنده ظرفمرحله اول آزمون به ارزیابی حافظه کاری اختصاص دارد و تعداد کلمات یادآوری شده در این مرحله نشان

شناختی در حافظه کاری خاطرسپاری کلمات ارائه شده در مرحله اول آزمون، از طریق حلقه واجحافظه کاری است. به

گیرد که عملکرد آن حفظ اطالعات کالمی در حافظه است که با استفاده از مرور ذهنی کلمات صورت صورت می

نشان داده شده است، میانگین امتیازهای  1جدول گونه که در همان(. 2333پذیرد )کاردسوترویا و دیگران، می

است که با نظریه میلر در مورد گنجایش حافظه کاری )عدد سحر آمیز  2.77دهندگان در مرحله اول آزمون ری آزمون

دهندگان در میانگین امتیازهای آزمون (2332مسینیس و همکاران )در مطالعه  هفت، به عالوه منهای دو( مطابقت دارد.

 که با میانگین پژوهش حاضر مطابقت دارد.است  2.7ه اول آزمون ری مرحل

میانگن  1بنابر جدول  (.2332دن الست، مدت و حافظه بلندمدت است )ونهمراه پردازش حافظه کوتاه 2و  7، 3مراحل 

ناشی از ذخیره  در مرحله پنجم افزایش یافت. این افزایش امتیازها12.1مرحله اول به  2.77دهندگان از نمرات آزمون

دهندگان در میانگین امتیازهای آزمون( 2332در مطالعه مسینیس و همکاران ) اطالعات پایدار در حافظه بلندمدت است.

 . است 13.3آزمون ری  پنجممرحله 

ظیفه وشناختی نیازمند است. یادآوری تاخیری به عملکرد دو جز از اجزای حافظه کاری با عنوان حافظه ضمنی و حلقه واج

شناختی شناختی و طرح بینایی فضایی با اطالعات حافظه بلندمدت است و حلقه واجواج حافظه ضمنی تلفیق اطالعات حلقه

دهندگان پس امتیاز آزمون (.2333ها است )کاردسوترویا و دیگران، مسئول ذخیره اطالعات شنوایی و فعال نگه داشتن آن

 باشد.می 13.2دقیقه استراحت برابر  33از 

مکان شناختی نیازمند است. با توجه به اواج بازشناسی نیز همانند یادآوری تاخیری به عملکرد توام حافظه ضمنی و حلقه

توان انتظار داشت که در افراد هنجار نسبت به مرحله یادآوری تاخیری امتیاز باالتری نوشتاری، می-استفاده از حافظه دیداری

ها مطرح است، افرادی های فهرست الف از سایر واژهدر این مرحله توانایی فرد در تمایز واژهجا که به دست آورد. از آن

 (.1333 کنند )صادقی و دیگران،که از قدرت تمایز واجی خوبی برخوردار نباشند، امتیاز خوب متناسب با سن کسب نمی

( نیز 2332مسینیس و همکاران ) در مطالعه است. 3.27و انحراف معیار  13.31مرحله برابر دهندگان در این آزمون میانگین

 های پژوهش حاضر بسیار نزدیک است.که با دادهست ا 3.2و انحراف معیار  17 مرحله بازشناسیمیانگین امتیاز 

کسب شده توسط است. امتیاز  1.2و انحراف معیار آن  1.22گستر افراد در پژوهش حاضر میزان تداخل پیش

این نشان دهنده آن  است. 1.11گر مداخلهفهرست یادآوری کلمات اما امتیاز افراد در  2.77در مرحله اول دهندگان آزمون

انحراف  1.27گستر افراد میزان تداخل پس یادگیری فهرست الف در یادآوری واژگان فهرست ب تاثیر دارد. است که

اما امتیاز افراد در یادآوری فوری ، 12.1ه پنجم دهندگان در مرحلوسط آزموناست. امتیاز کسب شده ت3.22معیار آن 
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سرعت  کند.یادگیری مطالب جدید در یادآوری مطالب قبلی مداخله می این نشان دهنده آن است که است. 11.31

امتیاز آنان در مرحله هشتم  ( با میانگین12.13دهندگان در مرحله پنجم )با مقایسه میانگین امتیاز آزمونفراموشی که 

به فراموشی سپرده ای سبب گردیده که اندکی از اطالعات دقیقه 33دهد که تاخیر ، نشان میگردد( حاصل می13.22)

 1.21و انحراف معیار این مرحله نیز  2.11دهندگان نیز میانگن سرعت یادگیری آزمون است. 3.27میزان این متغیر نیز  شود.

 باشد.می

شنوایی کالمی در مردان با استفاده از آزمون  حاکی از آن است که عملکرد یادگیرینتایج به دست آمده از این پژوهش 

 ت دارد. قتحقیقات دیگر مطابدر ری با جمعیت مشابه 

ر تامین حجم نمونه و تاثیر سن، جنسیت و تحصیالت بر نتایج حاصل از آزمون ری، نتایج حاصل با توجه به محدودیت د

شود می چنین سنین مختلف نیست. توصیهتر و همعیت زنان، افراد دارای تحصیالت پاییناز این پژوهش قابل تعمیم به جم

  هایی با مشخصات ذکر شده اعمال گردد.که تحقیقاتی با آزمون ری در جمعیت

 

  منابع فارسی
-یییادگیری شنوازاده، شادی، بررسی حافظه و مالیی، مریم، جعفری، زهرا، توفان، ریحانه، اسماعیلی، مهدیه و رحیم آقا

 32-33، 1331شناسی، دوره بیست و یک، شماره سه، سال، مجله شنوایی 33تا  12زبان کالمی در زنان فارسی

شناسی شناختی، )رهنما، اکبر و فریدی، محمدرضا، مترجم(، چاپ اول، تهران، ، روان1323آیزنک، مایکل و کین، مارک، 

 انتشارات آییژ

  یادگیری انسان، )محمدی، یحیی، مترجم(، چاپ اول، تهران، انتشارات ارسبانان ،1332الیس اورمراد، جین، 

چاپ اول، تهران، انتشارات شناختی، )خرازی، کمال، مترجم(، ، مبانی علوم اعصاب1333بارس، برنارد و گیج، نیکل، 

 سمت

سنجی انهای رویری، سعید، ویژگیاکبری کامرانی، احمد و مالموریتس، زندی، طاهر، علیجعفری، زهرا، اشتفان، فیلیپ

انزدهم، شناسی بالینی ایران، سال شری در سالمندان، مجله روانپزشکی و روان شنوایی کالمی نسخه فارسی آزمون یادگیری

 21-17، 1323شماره یک، بهار 

 سمت انتشارات تهران، شانزدهم، چاپ انسانی، علوم در تحقیق روش بر ای مقدمه ،1322 محمدرضا، نیا، حافظ

  آراشناسی زبان، چاپ اول، تهران، انتشارات جهان، روان1322ئی، حسن، خواجه

 چاپ اول، تهران، نشر رشداله، مترجم(، )صباغی، حشمتشناسی زبان، ، روان1331دبلیو، کرول، 

کودکان دچار اختالل  ، بررسی روایی و پایایی آزمون یادگیری کالمی ری در1332پرست، ساناز، جعفری، زهرا، سلطان

 17-22، 1332بیش فعالی و نقص توجهی، مجله توانبخشی، دوره چهاردهم، شماره سوم، پاییز 

-11 ودکانک در کالمی-شنوایی حافظه و یادگیری صادقی، فرشته، گشانی، احمد، جعفری، زهرا و جالیی. شهره، بررسی

مطالعه ، مجله توانبخشی نوین، دوره هشت، شماره سه، پاییز  مورد جمعیت در هنجار مقادیر زبان و تعیین فارسی ساله 3

1333 ،11-27 

  شناسی حافظه و یادگیری: با رویکردی شناختی، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، روان1323نوری، رضا، کرمی



 

23 
 

 ظه شنواییعملکرد حافمطلوبی، سونا، محمدزاده، علی، جعفری، زهرا و اکبرزاده باغبان، علیرضا، تأثیر موسیقی زمینه بر 

 22-37، 1333، پاییز 2، شماره 23دوره شناسی، کالمی، نشریه شنوایی

 

 انگلیسیمنابع 

Baldwin, C.L. (2312). Auditory Cognition and Human Performance: Research and 

Applications. CRC Press. USA 

Boake, C. (2333). Édouard Claparède and the Auditory Verbal Learning Test. Journal of 

Clinical and Experimental Neuropsychology. Vol. 22. No. 2. 221-232 

Bezdicek, Ondrej and others. (2317). Czech version of Rey Auditory Verbal Learning 

test: Normative data. Aging, Neuropsychology, and Cognition. Vol. 21, No. 1. 133–221 

Cardoso Teruya, Leila. Zazo Ortiz, Karin and Soares Cianciarullo Minett, Thaís. (2333). 

Performance of normal adults on Rey auditory Learning Test. Arq Neuropsiquiatr. Vol. 

12. No. 2. 227-222 

Cavaco, Sara, Gonçalves, Alexandra, Pinto, Cláudia, Almeida, Eduarda, Gomes, 

Filomena, Moreira, Inês, and Fernandes, Joana. (2312). Auditory Verbal Learning Test 

in a Large Nonclinical Portuguese Population. Applied Neuropsychology: Adult. Vol. 

72. No. 2. 321-331 

Moray, Newlle, Bates, A. And Barnett, T. (1312). Experiments on the Four-Eared Man. 

Department of Psychology. 131-231Vakil, Eli and Blachstein, Haya. (1332). Rey AVLT: 

Developmental Norms for Adults and the Sensitivity of Different Memory Measures to 

Age. The Clinical Neuropsychologist. Vol. 11, No. 7, 321-313 

J. Sternburg, Robert, Sternburg, Karin. (2311). cognative psychology. Cengage learning. 

USA  

Messinis, Lambros, Tsakona, Ioanna, Malefaki, Sonia, Papathanasopoulos, Panagiotis. 

(2332). Normative data and discriminant validity of Rey’s Verbal Learning Test for the 

Greek adult population. Archives of Clinical Neuropsychology.vo 22 .  233–222 

Messinis, Lambros, Nasios, Grigorios, Mougias, Antonios, Politis, Antonis, Zampakis, 

P., Tsiamaki, E., Malefaki, S., Gourzis, Ph. And Papathanasopoulos, P. (2311), “Age and 

education adjusted normative data and discriminative validity for Rey’s Auditory Verbal 

Learning Test in the elderly Greek population”, Journal Of Clinical And Experimental 

Neuropsychology, VOL. 32, NO., 23–33. 

Mitrushina, M. (2332). Handbook of Normative Data for 

NeuropsychologicalAssessment. oxford University Press. USA 



 

24 
 

Poreh, Amir, Bezdicek, Ondrej, Korobkova, Irina, B. Levin, Jennifer & Dines, 

Philipp.(2311). The Rey Auditory Verbal Learning Test forced-choice recognition 

task:Base-rate data and norms.Vol. 33, No. 33, 1–2 

Squire, Larry R. (2337). memory systems of the brain: a brief history and current 

perspective. neurobiology of learning and memory. No.22. 121–122 

Strauss, Esther, Sherman, Elisabeth And Spreen, Otfried. (2331). A compendium of 

neuropsychological tests: administration, norms, and commentary (3rd ed.).  Oxford 

University Press. New York. 

Van Der Elst, Wim,1 P. J. Van Boxtel, Martin,1 J. P. Van Breukelen, Gerard, And 

Jolles,Jelle. (2332).  Rey’s verbal learning test: Normative data for 1222 healthy 

participants aged 27–21 years and the influence of age, sex, education, and mode of 

presentation. Journal of the International Neuropsychological Society. Vol. 11, 233–332 

W. Eysenck, Michael and  T. Keane, Mark. (2332). Cognitive Psychology. psychology 

press Ltd. USA 

Weiner, I.B. and Craighead, W.E. (2313). The Corsini Encyclopedia of Psychology, 

Volume 7. Wiley-Blackwell. Newjersey 


