بررسی حافظه و یادگیری شنوایی کالمی در مردان فارسیزبان  52تا  03سال با استفاده از نسخه
فارسی آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری
3

الناز اقبالی ، 1شهال شریفی ، 2علی مشهدی

-1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
-2دانشیار گروه زبانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
-3دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده
امروزه علوم شناختی ،مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است .آزمونهای بسیاری طراحی شدهاند تا بتوانند
عملکردهای مختلف حافظه را بررسی نمایند .هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه عملکرد مردان فارسیزبان  22تا 33
سال دارای تحصیالت با استفاده از نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری است .جامعه آماری این پژوهش22 ،
نفر از دانشجویان مرد کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد میباشند .میانگین سنی آنان
 22.22است .شیوه نمونهگیری به صورت هدفمند بوده است .با استفاده از آزمون ری جنبههای مختلف حافظه نظیر
یادگیری ،یادآوری فوری ،یادآوری تاخیری ،بازشناسی ،سرعت فراموشی ،سرعت یادگیری ،میزان تداخل پیشگستر و
پسگستر بررسی گردید .میانگین امتیازهای آزموندهندگان در مرحله اول آزمون ری  2.77است که با نظریه میلر در مورد
گنجایش حافظه کاری (عدد سحر آمیز هفت ،به عالوه منهای دو) مطابقت دارد .میانگین امتیاز آزموندهندگان در مراحل
یادآوری فوری ،یادآوری تاخیری ،بازشناسی به ترتیب  13.22 ،11.31و  13.31است و انحراف معیار این مراحل نیز ،3.33
 1.12و  3.27میباشد .در پژوهش حاضر ،میزان تداخل پیشگستر و تداخل پسگستر افراد  1.22و  1.27است .میانگین
کل امتیاز یادآوری ،سرعت یادگیری و سرعت فراموشی به ترتیب  2.11 ،13.32و  1.22بود .نتایج به دست آمده از این
پژوهش حاکی از آن است که عملکرد یادگیری شنوایی کالمی در مردان با استفاده از آزمون ری با جمعیت مشابه تحقیقات
دیگر مطابقت دارد.
واژگان كلیدی :مردان ،حافظه ،یادگیری ،آزمون ری
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مقدمه
یکی از حوزههای بانفوذ و مورد عالقه محققان در روانشناسی شناختی ،مطالعات مربوط به حافظه است که به فرایند
یادگیری و یادآوری در انسان در سه دهه اخیر توجه خاص کرده است .تحقیقات مربوط به حافظه از چند جهت مورد توجه
بوده است .اوالً ،به مطالعات انسانی بیشترین اهمیت داده شده است .شاید بتوان گفت که در سه دهه اخیر یکی از غنیترین
مطالعات مربوط به علوم شناختی ،مطالعات مربوط به حافظه انسان است .حافظه از طرفی با ادراک و توجه در ارتباط میباشد
و از طرف دیگر با حل مسئله و تفکر درگیر است .دوماً ،در مطالعات مربوط به حافظه با توجه به الگوهای پردازش اطالعات،
مراحل گوناگون یادگیری اطالعات ،نگهداری و یادآوری آنان به طور جداگانه بررسی و تحقیق شدهاند ،یعنی به همان
اندازه که به مرحله بازیابی اطالعات و نحوه عملکرد آزموندهندگان توجه شده ،به مرحله یادگیری و چگونگی پردازش
اطالعات نیز در ابتدای ورود به نظام شناختی توجه خاص شده است و در نهایت مطالعات مربوط به حافظه با توجه به
خصوصیت بین رشتهای روانشناسی شناختی ،بیشترین بهره و تاثیر را از مطالعات عصبشناسی ،زبانشناسی (ارتباط بین
حافظه و زبان) و علوم رایانه (ارتباط بین حافظه و هوش مصنوعی) گرفته است (کرمینوری .)1323 ،درک نیازمندی انسان
به حافظه چندان دشوار نیست ،زیرا بسیاری از تکالیف شناختی مستلزم آن است که ما بتوانیم اطالعات را برای مدت زمانی
در ذهن خود نگه داریم.
 1-1حافظه و یادگیری
حافظه نیرویی است که اساس یادگیری انسان را تشکیل میدهد و میتوان گفت بدون داشتن حافظه ،یادگیری معنا نخواهد
داشت .اگر حافظه را از زندگی خود حذف کنیم ،در انجام سادهترین کارها مانند خوردن ،پوشیدن و سخنگفتن ناتوان
میمانیم و حتی نمیتوانیم درباره خود بیندیشیم .حافظه یکی از نعمتهای مهمی است که خداوند به بشر عطا فرموده است.
حافظه را می توان همچون بازنمایی پایدار مغز که در افکار ،تجارب یا رفتارهای ما انعکاس مییابد ،تعریف کرد و یادگیری
فرایند اکتساب چنین بازنمودهایی است (بارس 1و گیج.)1333 ،2
از دهه  ،1313روانشناسی شناختی که به شناختگرایی نیز معروف است ،دیدگاه غالبی بوده که در چارچوب آن
پژوهشهای یادگیری اجرا شده و نظریههای یادگیری ساخته شدهاند.
مهمترین دلیل فاصله گرفتن روانشناسی شناختی از دیدگاه رفتارگرایی این بود که رفتارگرایی در مطالعه علمی شناخت
انسان با شکست روبه رو شده است .تاکید بیش از اندازه بر مطالعه محرک و پاسخ سبب گردید که شناخت انسان با
پیچیدگیهای فراوانش مورد غلفت واقع شود (کرمینوری.)1323 ،
در دهه  1323اکثر نظریهپردازان یادگیری به گروه شناختی پیوسته بودند ،اما منشا روانشناسی شناختی به چندین سال قبل
از ناخشنودی از روانشناسی رادیکال رفتارگرا برمیگردد .برخی از نظریههای یادگیری شناختی ،مخصوصاً نظریههای
روانشناس آمریکایی ادوارد تولمن 3و روانشناسی گشتالت 7آلمان در چند دهه اول قرن بیستم پدیدار شدند .در عین حال
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آن چه برای جنبش شناختی اهمیت داشت ،پژوهشی بود که در اوایل قرن بیستم در زمینه یادگیری کالمی 5اجرا شد
(الیساورمراد.)1332 ،1
 1-1-1پژوهش یادگیری كالمی
نظریهپردازان یادگیری کالمی در آغاز سعی کردند تحلیل محرک – پاسخ را در مورد زبان و رفتار کالمی انسان به کار
برند ،اما طولی نکشید که دریافتند پیچیدگیهای یادگیری مبتنی بر زبان را نمیتوان از دیدگاه رفتارگرای رادیکال توجیه
کرد .نظریهپردازان یادگیری کالمی به طور فزاینده ای فرایندهای شناختی را در توجیهات نتایج تحقیق خود وارد کردند
(الیساورمراد.)1332 ،
در اواخر دهه  ،1323برخی از پژوهشگران ،به کار بردن اصول رفتارگرا در مورد رفتار منحصر به انسان ،یعنی زبان را شروع
کردند .اینگونه بود که پژوهش یادگیری کالمی در طول اواسط قرن بیستم ،بهویژه از دهه  1333تا  1313و اوایل دهه
 ،1323ادامه یافت و اطالعات زیادی را در مورد ماهیت یادگیری انسان به بار آورد .دو تکلیف یادگیری ،یادگیری
زنجیرهای 2و یادگیری جفتهای متداعی ،2در پژوهش های یادگیری کالمی اهمیت داشتند که به راحتی میتوانستند در
چارچوب دیدگاه محرک  -پاسخ بررسی شوند .یادگیری زنجیرهای ،یادگیری یک رشته مواد به ترتیب خاص را شامل
میشود .حروف الفبا و روزهای هفته نمونهای از آن هستند .یادگیری جفتهای متداعی ،یادگیری جفتهایی از مواد را
شامل میشود .نمونه رایج این نوع ،یادگیری پایتخت کشورهاست (الیساورمراد.)1332 ،
چند اصل یادگیری کلی که از پژوهشهای یادگیری کالمی پدیدار شدند عبارتند از:
-1

یادگیری زنجیرهای با الگوی خاصی مشخص میشود .معموال منحنی یادگیری زنجیرهای در تکالیف

یادگیری زنجیرهای مشاهده می شود .افراد چند ماده اول و چند ماده آخر را سریعتر و راحتتر از مواد میانی یاد
میگیرند .گرایش یه یادگیری و یادآوری راحت مواد اول در منحنی یادگیری زنجیرهای ،اثر تقدم 3نامیده میشود
و گرایش یه یادگیری و یادآوری راحت مواد آخر ،اثر تاخر 13نامیده میشود .نظریهپردازان یادگیری کالمی این
دو اثر را به این صورت توجیه کردند که مواد اول و آخر فهرست ،وظیفه تکیهگاه را بر عهده دارند که مواد دیگر
میتوانند به صورت محرک – پاسخ به آن متصل گردند .به عنوان مثال هنگام یادگیری فهرستی از واژگان ،افراد
چند واژه اول و آخر را سریعتر به خاطر میآورند.
-2

مطالب پرآموزیشده 11بعداً راحتتر یادآوری میشوند .هنگامی که مطالبی را برای تسلط یاد میگیرید

و بعد آن را برای مطالعه بیشتر تمرین میکنید ،این امر شما را قادر میسازد تا بعدها اطالعات را دقیقتر به یاد
آورید.
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تمرین فاصلهدار 12معموال از تمرین بیوقفه 13موثرتر است .تقسیم کردن زمان مطالعه در چند جلسه،

معموال به یادگیری بهتر از تمرین بیوقفه منجر میشود.
-7

یادگیری در یک موقعیت اغلب بر یادگیری و یادآوری در موقعیت دیگر تاثیر میگذارد .وقتی افراد

دو مجموعه جفتهای متداعی را پشت سر هم یاد میگیرند ،یادگیری مجموعه دوم به طور معمول توانایی آنها
را در یادآوری مجموعه اول کاهش میدهد .این پدیده بازداری پسگستر 17نامیده میشود .در واقع افراد در این
شرایط اغلب در یادآوری مجموعه دوم نیز مشکل دارند که از آن با نام پدیده بازداری پیشگستر 12یاد میگردد.
نظریهپردازان یادگیری کالمی معتقد بودند که بازداری پسگستر و پیشگستر عوامل اصلی فراموشی اطالعات
کالمی هستند .بنابراین ،این نظریه پردازان از جمله اولین کسانی بودند که در مورد مفاهیم نظری مرتبط با حافظه
بحث کردند.
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ویژگیهای مطلب بر سرعتی که افراد میتوانند یاد یگیرند ،تاثیر میگذارد .مواردی که معنیدار ،قابل

تلفظ و عینی باشند ،یادگیری و یادآوری آنها راحتتر است.
-1

افراد اغلب به اطالعات جدید معنی میدهند.

-2

افراد آنچه را که یاد میگیرند ،سازمان میدهند .وقتی افراد اجازه داشته باشند مواد یک تکلیف

یادگیری زنجیرهای را به هر ترتیبی که دوست دارند یادآوری کنند -تکلیفی که یادآوری آزاد 11نامیده میشود-
معموال این مواد را به ترتیبی که ابتدا ارائه شده یادآوری نمیکنند .در عوض ،ترتیب یادآوری آنها اغلب بیانگر
نوعی طرح سازمانی است (الیساورمراد.)1332 ،
 2-1-1نظریه پردازش اطالعات

17

با وجود اینکه شناختگرایان در برخی فرضها مشترک هستند ،اما برای اینکه توضیح دهند یادگیری چگونه رخ میدهد،
از روشهای متفاوتی استفاده میکنند .رویکرد غالب به مطالعه یادگیری انسان مجموعهای از نظریههاست که در مجموع
نظریه پردازش اطالعات نامیده میشوند (الیساورمراد.)1332 ،
دیدگاه های بسیاری به منظور بررسی نحوه پردازش اطالعات شناختی در حافظه ،از نیمه دوم قرن بیستم مطرح شده است.
این دیدگاهها قصد دارند چگونگی پردازش اطالعات ،در شرایط مختلف را در ذهن انسان توضیح دهند .پیش از صحبت
در مورد آنها ابتدا به بررسی دو مفهوم رمزهای پردازشی 12و عملیات پردازشی 13میپردازیم.
در تعریف رمزهای پردازشی بیان میگردد؛ اطالعاتی که از طریق حواس انسان دریافت میشود ،باید به صورت رمزهای
درونی 23ترجمه گردد .هریک از حواس پنجگانه ،رمزهای پردازشی منحصر به خود را دارند .البته دادههای دریافتی از
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طریق هر یک از این حواس ،بر اساس ماهیت یا سطوح پردازش میتوانند به روشهای گوناگونی رمزگذاری گردند .به
عنوان مثال ،اطالعات شنیداری میتوانند به روشهای مختلفی نظیر آکوستیکی ،آوایی ،واژگانی ،معنایی و حتی فضایی
رمزگذاری شوند .عالوه بر این ،صداهای گفتاری ابتدا به صورت آکوستیکی رمزگذاری میشوند و سپس به رمزهای
واژگانی و معنایی تغییر مییابند (بالدوین.)2312 ،21
عملیات پردازشی ،فعالیتها یا محاسباتی هستند که بر روی اطالعات انگیزشی 22صورت میگیرد .انواع مختلفی از عملیات
ممکن است بر روی دادههای انگیزشی انجام شود و این عملیات توسط قسمتهای پردازشی مختلفی انجام میشود.
رمزگردانی ،23ذخیرهسازی 27و بازیابی 22اطالعات ،هر یک عملیات جداگانهای هستند که بر روی رمزهای درونی صورت
میپذیرد .عملیات بسیاری ممکن است بر روی دادههای شنیداری صورت پذیرد (بالدوین.)2312 ،
 1-2-1-1مدل چندمخزنی حافظه

26

برخی از نظریهپردازان حافظه نظیر اتکینسن 22و شیفرین )1312( 22ساختار اصلی نظام حافظه را توصیف کردهاند و تحقیقات
گستردهای با استفاده از مدل پردازش اطالعات آنان صورت گرفته است .بر اساس این مدل ،پردازش اطالعات در سطوحی
رخ میدهد که شامل حافظۀ حسی ،23حافظه کوتاهمدت 33و حافظه بلندمدت 31است (بالدوین .)2312 ،مطلوبی ،محمدزاده،
جعفری و اکبرزادهباغبان ( )1333نیز اذعان میکنند که میتوان حافظه را براساس زمان ماندگاری به سه نوع حافظه حسی،
حافظه کوتاهمدت و حافظه بلندمدت تقسیم نمود.
در حافظه حسی ،اطالعات حسّی ذخیره میگردند .در قسمت حافظه حسی ،گونههای متنوع رنگها ،مزهها ،بوها و
صداهایی که هر روز با آنها برخورد میکنیم ،گرفته می شود و برای زمانی کوتاه به شکل خام و آنالیز نشده نگه داشته
میشود .ذخیرههای حسی ،عمل مهم نگهداری اطالعات را تا زمان شروع پردازش بیشتر ،به عهده دارند (خواجهئی.)1322 ،
حافظه حسی شنوایی 32یا حافظه حسی پژواکی 33اطالعات آوایی را به صورت دقیق در خود نگه میدارد (بالدوین.)2312 ،
دو گونه حافظه حسی شنوایی وجود دارد .اولین شکل حافظه حسی شنوایی ،خزانه شنوایی کوتاهمدت 37است که قادر است
است اطالعات آکوستیکی را تا زمان  233تا  333میلی ثانیه در خود نگه دارد .تصور میشود که که این فرایند در کرتکس
شنوایی پیشین 32رخ دهد .دومین شکل حافظه حسی شنوایی خزانه شنوایی بلندمدت 31است که قادر است اطالعات آوایی
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را برای چندین ثانیه در خود حفظ کند .هنگامی که از حافظه پژواکی سخن میگوییم منظور همان خزانه شنوایی بلندمدت
است (بالدوین.)2312 ،
آیزنک 32و کین )2332( 32از حافظه پژواکی با عنوان خزانه پژواکی 33یاد میکنند و بیان میدارند که این خزانه یک خزانه
شنیداری موقت است که دادههای ورودی به نسبت پردازش نشده را در خود نگه میدارد .اگر از فردی که در حال خواندن
روزنامه است سوال پرسیده شود ،گاهی فرد خطاب شده میپرسد" ،چی گفتی؟" اما بعد فرد متوجه میشود که او از سوال
خبر دارد .این قابلیت رجوع به گذشته به خزانه پژواکی بستگی دارد.
مُری ،73بِیتس 71و بارنت 72در سال  1312برای نخستین بار به بررسی ظرفیت حافظه پژواکی پرداختند .بدین منظور ،این سه
محقق از الگوی اسپرلینگ )1313( 73برای سنجش ظرفیت حافظه پژواکی استفاده کردند .بر مبنای نتایج به دست آمده از
این تحقیقات ،آنان پیشنهاد کردند که  2مکانیزم در الگوهای یادآوری شنوایی نقش دارند .اولین مکانیزم میزان اطالعاتی
است که دریافت میشود و دومین مکانیزم ،تعداد مواردی است که بالفاصله پس از ارائه واژگان میتوان به یاد آورد .مُرای
این ذخیره شنوایی را ظرفیت حافظه فوری 77نامید که امروزه از آن با عنوان حافظه پژواکی یاد میشود .آنان همچنین نتیجه
گرفتند که محدودیت در یادآوری ،به احتمال زیاد به دلیل کمبود زمان برای یادآوری است تا محدودیت در میزان اطالعات
ذخیره شده.
حافظه حسی گنجایش بسیار زیادی دارد و اطالعات اصوالً به همان شکلی که احساس شدهاند ،در آن ذخیره میشوند.
اطالعات برای مدت بسیار کوتاهی در حافظه حسی میمانند ،اما اندازهگیری دقیق مدت آن دشوار است (الیساورمراد،
.)1332
اطالعاتی که یادگیرنده مورد توجه قرار میدهد ،از حافظه حسی به حافظه کوتاهمدت انتقال مییابند (الیساورمراد.)1332 ،
در مدل چندمخزنی حافظه ،تفاوت میان حافظه کوتاه مدت و بلندمدت مشابه مدل حافظه اولیه 72و حافظه ثانویه 71ویلیام
جیمز )1233( 72میباشد (آیزنک و کین.)2332 ،
از لحاظ تاریخی ،روانشناسان شناختی برای اشاره به مکانیزم ذخیرهسازی که اطالعات را به مدت کوتاهی بعد از اینکه به
آن توجه شده نگه میدارد تا بتواند به صورت ذهنی پردازش شود ،از اصطالح حافظه کوتاهمدت استفاده کردهاند .اما اغلب
نظریهپردازان اکنون معتقدند که این مولفه حافظه در عین حال جایی است که پردازش شناختی صورت میگیرد .بنابراین،
اغلب از اصطالح حافظه کاری استفاده میکنند (الیساورمراد.)1332 ،
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بدلی 72و هیچ )1327( 73و بدلی ( )1321مدل حافظه کاری را جایگزین حافظه کوتاهمدت کردند .به اعتقاد بدلی ()2312
حافظه کوتاه مدت به معنای ذخیره موقتی و ساده اطالعات است و در مقابل حافظه کاری مسئول ذخیرهسازی و پردازش
است.
از نظر خواجهئی حافظه کوتاهمدت را معموال به عنوان مجموعه انفعالی اطالعات در نظر میگیرند ،اما حافظه کاری هم
دارای عملکرد ذخیره و هم پردازش است که عملکرد ذخیره آن شبیه حافظه کوتاهمدت میباشد ،یعنی اطالعات محدودی
را برای زمانی محدود در ذهن نگه میدارد (.)1322
حافظه کاری گنجایش بسیار محدودی دارد .میلر )1321( 23بعد از بررسی چند تحقیق اولیه ،گنجایش آن را به صورت
عدد سحر آمیز هفت ،به عالوه منهای دو مشخص کرد .افراد میتوانند در یک زمان  2تا  3واحد اطالعات را در حافظه
کاری نگه دارند .اما به نظر میرسد ارزیابی هفت به عالوه منهای دو ،برداشت سادهانگارانهای از گنجایش حافظه کاری
باشد .تعداد اقالمی که میتوان ذخیره کرد ،بستگی به این دارد که هر ماده حاوی چه مقدار اطالعاتی است و قطعههای
مختلف هر ماده ،چقدر با هم ارتباط نیرومندی دارند (الیساورمراد.)1332 ،
نتایج پژوهش پترسون 21و پترسون )1323( 22نشان داد که مدت حافظه کاری کمتر از  33ثانیه است .برخی اطالعات که
در حافظه کاری اندوخته شدهاند ،اگر بیشتر پردازش نشوند ،از بین میروند (الیساورمراد.)1332 ،
مقدار زیادی از اطالعاتی که در حافظه کاری ذخیره میشوند ،به صورت شنیداری رمزگردانی میگردند ،مخصوصا وقتی
اطالعات مبتنی بر زبان باشد .با این حال ،قطعا حافظه کاری اطالعات را به شیوههای دیگری از جمله دیداری و المسهای
نیز رمزگردانی میکند (الیساورمراد.)1332 ،
سه فرایند کنترل با نامهای سازماندهی ،23بازیابی و مرور نگهداری 27بر عملکرد حافظه کاری تاثیر دارند .اغلب افراد با
سازمان دادن اطالعات به شیوه ای خاص و یا کنار هم قرار دادن دو قطعه اطالعات یا بیشتر در واحدی یکپارچه ،آنچه را
که میتوانند در حافظه کاری نگه دارند ،افزایش می دهند .بازیابی اطالعات از حافظه کاری اغلب خیلی راحت و خودکار
است .با این وجود اینکه تا چه اندازهای چیزی به سرعت و راحت بازیابی گردد به میزان اطالعات ذخیره شده بستگی
دارد .تکرار کردن اطالعات برای زنده نگهداشتن آن در حافظه کاری ،فرایندی است که مرور نگهداری نامیده میشود
که اغلب شکل گفتار نامطلوب به خود میگیرد .در صورتی که چنین مرور ذهنی نباشد ،اطالعات موجود در حافظه کاری
به سرعت ناپدید میشوند .مرور نگهداری همچنین روشی برای اندوختن اطالعات در حافظه بلندمدت است (الیساورمراد،
.)1332
از دیدگاه مدل چندمخزنی حافظه ،فرایندهای کنترل که ذخیرهسازی را در حافظه بلندمدت امکانپذیر میسازند ،در حافظه
کاری صورت میگیرد .حافظه کاری گنجایش محدودی دارد و در هر بار فقط میتواند به مقدار کمی اطالعات رسیدگی
48
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کند .در نتیجه ذخیرهسازی در حافظه بلندمدت به کندی روی میدهد و در این میان مقدار زیادی اطالعات از بین میرود
(الیساورمراد.)1332 ،
مطالعات هینتزمن 1312( 22و  )1312نشان داد که دشوار میتوان بین جنبههای کالمی ،شنیداری و زبانی حافظه کوتاهمدت
تمیز قائل شد .از این رو ،اتکینسن و شیفرین هر سه جنبه را در داخل یک حافظه قرار دادند و آن را خزانه
شنواییکالمیزبانی 21نامیدند .این خزانه است که در حافظه کوتاهمدت بیشترین بحث را به خود اختصاص میدهد .هر چند
که در حافظه بلندمدت نیز حافظه مشابهی برای محرکهای شنوایی ،کالمی و زبانی وجود دارد (کرمینوری.)1323 ،
حافظه بلندمدت حافظهای است که دانش دائمی را در خود نگه میدارد .جدیدترین طبقهبندی از حافظه بلندمدت متعلق به
اسکوایر )2337( 22میباشد .وی دو نوع حافظه بلندمدت به نامهای حافظه اخباری 22و حافظه غیراخباری 23را شناسایی کرده
است .حافظه اخباری به وقایع و حقایقی اشاره میکند که انسانها اغلب میتوانند آنها را به صورت آگاهانه و ارادی
بازیابی کنند .در مقابل ،حافظه غیراخباری ،به بخشی از اطالعات ذخیره شده در حافظه اشاره میکند که بر رفتار انسان
موثرند ،اما به طور ارادی قابل بازیابی نیستند.
نخستین بار تالوینگ 13دو نوع حافظه اخباری را قائل شد :حافظه معنایی 11و حافظه رویدادی .12حافظه رویدادی از فردی
به فرد دیگر و از زمانی به زمان دیگر متفاوت است در حالی که حافظه معنایی نسبتا پایدار و باثبات است( .خواجهئی،
 .)1322حافظه رویدادی به حقایق تجربه شده فردی مربوط میشود (کرول .)1331 ،حافظه معنایی به دانش سازمانیافته ما
از کلمات ،مفاهیم ،نمادها واشیا مربوط میشود .اهمیت این شکل حافظه برای زبان نسبتا واضح است .برای پردازش زبان
نیاز به دانشی از زبان داریم که در حافظه معنایی ما ذخیره شده است .این دانش شامل اصوات ،کلمات ،قواعد نحوی و نیز
جنبههای کاربردشناختی زبان است (کرول.)1331 ،
ذخیرهسازی در حافظه بلندمدت ،انواع فرایندهای شناختی را شامل میشود .این فرایندها شامل گزینش ،13مرور ذهنی،
یادگیری معنیدار ،17سازماندهی درونی ،12بسط 11و تصویر برداری دیداری 12است .گزینش بدین معناست که مقداری از
اطالعات که مورد توجه قرار گرفتهاند ،به طور خودکار در حافظه کوتاهمدت اندوخته میشوند ،حتی اگر به طور خاص
برای پردازش بیشتر انتخاب نشده باشند .اما اغلب دانش آشکار برای اینکه به طور موثر در درازمدت اندوخته شوند ،به
توجه و رمزگردانی قابلمالحظه ای نیاز دارند .در مدل چند مخزنی حاظه مرور ذهنی هم روشی برای نگهداری اطالعات
55
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در حافظه کاری و هم وسیلهای برای اندوختن آنها در حافظه بلندمدت است .با این حال برخی نظریهپردازان بر این باورند
که که مرور ذهنی فقط در صورتی به اندوزش موثر حافظه بلندمدت منجر میشود که یادگیرندهها اطالعات تازه را ه دانش
موجود ربط دهند .یادگیری معنی دار ،ربط دادن مطالب جدید به عقاید مشابهی است که قبال در حافظه بلندمدت اندوخته
شدهاند؛ به عبارت دیگر ،فرایند معنی دادن به مطالب است .سازماندهی درونی ،ادغام کردن قطعههای مختلف اطالعات
جدیدی در یک کل منسجم و مرتبط با هم است .بسط ،شاخ و برگ دادن به اطالعات جدید با استفاده از دانش و عقایدی
است که فرد قبال آنها را فراگرفته است و تصویر برداری دیداری ،رمزگردانی اطالعات به صورت تصویر ذهنی است که
ظاهر مادی آن تا اندازهای نشان میدهد (الیساورمراد.)1332 ،
دسته بندی اطالعات موثرترین عملکرد برای بازیابی بهتر اطالعات است .یکی از مسائل مهم هنگام مطالعه حافظه معین
کردن اینست که چرا ما گاهی با بازیابی اطالعات مشکل داریم .روانشناسان شناختی اغلب برای تمیز دادن دو مفهوم
موجود بودن 12و دستیابی پذیری 13مشکل دارند .موجود بودن به وجود اطالعات ذخیره شده در حافظه بلندمدت اشاره
دارد ،اما دستیابی پذیری ،میزانی است که ما می توانیم به اطالعات حاضر دسترسی یابیم .عملکرد حافظه به میزان دسترسی
به اطالعات جهت یادآوری بستگی دارد (استرنبرگ 23و استرنبرگ.)2311 ،21
 2-2-1-1مدل سطوح پردازش

72

23

27

چارچوب سطوح پردازشی (کریک و الکهارت  ) 1322 ،مدلی بود که به انتقاد از مدل اتکینسن و شیفرین پرداخت.
کریک و الکهارت از تقسیمبندی حافظه به انواع نظامها و ساختارهای گوناگون انتقاد کردند .در چارچوب سطوح
پردازشی بیان می شود که حافظه از سه قسمت جداگانه تشکیل نشده است ،بلکه تعداد بیشماری سطوح پردازش اطالعات
وجود دارد و مرز خاصی میان این سطوح در حافظه انسان وجود ندارد (استرنبرگ و استرنبرگ .)2311 ،کریک و الکهارت
در واقع یک قالب جامع را ارائه کردند .آنان تصور میکردند که فرایندهای ادراکی و توجهی یادگیری ،تعیین میکند که
چه اطالعاتی در حافظه بلندمدت ذخیره شود .در پردازش ،سطوح مختلفی وجود دارد که از تحلیل سطحی یا فیزیکی یک
محرک گرفته تا تحلیل عمیق یا معنایی .این دو محقق بین مرور نگهداری و مرور ذهنی تفضیلی 22تمایزی قائل شدند .مرور
یا تمرین نگهداری به تکرار تحلیلهای قبلی مربوط میشود ،ولی مرور ذهنی تفضیلی به تحلیلهای عمیقتر یا معناییتر
مطالب در حال یادگیری اشاره دارد .مطابق این نظریه تنها تمرین تفضیلی حافظه بلندمدت را بهتر میکند .این مطلب بر
خالف نظریه اتکینسن و شیفرین ( )1312است که می گویند مرور نگهداری همواره حافظه بلندمدت را بهتر میکند .در
واقع تمرین نگهداری به طور معمول بر حافظه بلندمدت میافزاید ولی در مقایسه با مرور ذهنی تفضیلی تاثیر کمتری دارد
(آیزنک و کین.)1323 ،
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بر طبق این دیدگاه مرور نگهداری برای ذخیره اطالعات در حافظه کوتاهمدت کفایت میکند ،اما برای انتقال آن به حافظه
بلندمدت کافی نیست .مرور ذهنی تفضیلی که به یادگیرندهها کمک میکند بین اطالعات جدید و چیزهایی که از قبل
میدانند ارتباط برقرار کنند ،ذخیرهسازی در حافظه بلندمدت را تسهیل میکند (الیساورمراد.)1332 ،
 3-2-1-1مدل تركیبی حافظه

76
22

مدل ترکیبی حافظه ،که توسط بدلی ( )2312مطرح شده است ،مدل حافظه کاری را با چارچوب سطوح پردازشی تلفیق
میکند و مدل ترکیبی حافظه را ارائه میدهد .در این مدل ،چارچوب سطوح پردازشی در امتداد با مدل حافظه کاری است
(استرنبرگ و استرنبرگ.)2311 ،
در مدل بدلی حافظه کاری حداقل  7بخش دارد :طرح بینایی فضایی ،22حلقه واجشناختی ،23مکانیزم اجرای مرکزی 23و
حافظه ضمنی.21
طرح بینایی فضایی ،اطالعات دیداری را در خود ذخیره میکند ،مانند هنگامی که شما بر روی یک پازل کار میکنید .این
قسمت در رمزگشایی اطالعات بینایی و فضایی نقش دارد ،اما برخی از شواهد حاکی از آن است که در واقع دو بخش
جدا در این قسمت از حافظه کاری وجود دارد که با هر دو نوع اطالعات در تعامل است (استرنبرگ و استرنبرگ.)2311 ،
کاردسوترویا ،22زازوارتیز23و سوآرزسیانسیالومینت )2333( 27بیان میدارند که حلقه واجشناختی مسئول پردازش و
نگهداری موقت دانش کالمی است .حلقه واجشناختی اطالعات کالمی عمده را ذخیره میکند .این حلقه دو بخش اصلی
دارد :بخش اول انبار واجی 22است که اطالعات کالمی را در حافظه نگه میدارد .به دلیل این که فرایند پاک شدن اطالعات
در حافظه کاری سریع رخ میدهد ،ما میتوانیم تنها در حدود دو ثانیه اطالعات گفتاری را نگه داریم .بخش دیگر حلقه
واجشناختی ،مرور ذهنی صداها 21است .اطالعات در این بخش مرور میشوند تا از پاک شدن آنها در قسمت انبار واجی
جلوگیری گردد (استرنبرگ و استرنبرگ.)2311 ،
پردازش کلماتی که به صورت شنیداری ارائه میشوند با پردازش کلماتی که به شکل دیداری ارائه میشوند ،تفاوت دارد.
ارائ ه شنیداری واژگان ،به خزانه واجی دسترسی مستقیم دارد و در مقابل ارائه دیداری واژگان به صورت غیرمستقیم به
خزانه واجی دسترسی دارد (آیزنک و کین.)2332 ،
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استرنبرگ و استرنبرگ مدیریت کردن فعالیتهای مربوط به توجه در درون حافظه کاری را وظیفه مکانیزم اجرای مرکزی
میداند .این قسمت همچنین تصمیم می گیرد که چگونه میزان توجه میان دو یا چند کار که قرار است در آن واحد انجام
شود ،تقسیم گردد .وجود این بخش برای حافظه کاری بسیار حیاتی است ،زیرا تعیین میکند چه اطالعاتی بیشتر پردازش
شود و چگونه این اطالعات پردازش گردد (استرنبرگ و استرنبرگ .)2311 ،این مکانیزم فرایندهای کنترلی را نیز مدیریت
کرده و تعامل میان حلقه واجشناختی و طرح بینایی فضایی را مدیریت میکند .به اعتقاد بدلی( )2312حافظه ضمنی ،نه تنها
اطالعات بخش های مختلف حافظه کاری را برای ارتباط با یکدیگر تلفیق میکند ،بلکه میان حافظه کاری و حافظه
بلندمدت پیوند برقرار میکند و شامل بازنمایی چند حسی اطالعات است.
 2-1فراموشی
درباره پدیده فراموشی نظریههای بسیاری وجود دارد .مانگال 22سه نظریه مهم در این حوزه را زوال ،22تداخل 23و سرکوبی

33

میداند.
 1-2-1زوال
بر اساس نظر بسیاری از روانشناسان ،زمان دلیل اکثر فراموشیهاست .آنچه که یاد گرفته و یا تجربه میشود با گذشت زمان
محو می گردد .زوال هنگامی شایع است که اطالعات کمتر استفاده گردد .به عبارت دیگر اطالعات کهنه ،حافظه ضعیف
و گذر زمان ،میزان فراموشی را افزایش میدهد( .مانگال.)2312 ،
 2-2-1تداخل
اصلیترین نظریه فراموشی پدیده تداخل میباشد .نظریه پردازان یادگیری کالمی معتقد بودند که بازداری علت اصلی
فراموشی اطالعات کالمی است .شماری از نظریهپردازان حافظه امروزی با این موضوع موافقند ،ولی اغلب به جای بازداری
از تداخل استفاده میکنند (الیساورمراد .)1332 ،در تداخل پس گستر یادگیری مواد جدید به بازیابی مواد یادگیری شده
قبلی آسیب میزند و در تداخل پس گستر اطالعات و تجربیات قدیم موجود در حافظه در یادگیری مواد جدید اختالل
ایجاد میکند( .مانگال.)2312 ،
 3-2-1سركوبی
سرکوبی یک عملکرد ذهنی است که از ذهن در برابر تاثیر تجربیات دردناک محافظت میکند .در نتیجه این علکرد ،ما
خاطرات دردناک و ناراحت کننده را به صورت ناآگاهانه در ذهن قرار میدهیم .این نوع فراموشی با انگیزه و درونی است.
(مانگال.)2312 ،
سه نظریه فراموشی ذکر شده ،اصلیترین دالیل فراموشی را مطرح مینمایند .اما آنچه با استفاده از آزمون ری ارزیابی
میگردد پدیده تداخل است.
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آزمونهای متفاوتی طراحی شدهاند تا بتوانند میزان یادگیری و یادآوری افراد را بررسی و عوامل تاثیرگذار بر حافظه کاری
را مشخص نمایند .حدود  11نوع آزمو ن معروف برای ارزیابی حافظه وجود دارد .دو آزمون مهم برای ارزیابی کالمی و
حافظه ،آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری و آزمون یادگیری کالمی کالیفرنیا 31است (پوره ،32بزدیکک ،33کربکووا،37
لوین 32و دینس .)2311 ،31در واقع آزمون ری اطالعات مهمی راجع به یادگیری و حفظ اطالعات کالمی فراهم میکند
(وینر 32و کرگهید.)2313 ،32
نسخه اولیه آزمون ری در سال  1332توسط ادوارد کالوپارد ،33روانشناس معروف سوئیسی ،منتشر و «تست حافظه برای
واژگان» 133نامیده شد (وینر و کرگهید .)2313 ،این آزمون شامل یک فهرست  12واژهای به زبان فرانسوی بود که به
صورت تک مرحلهای اجرا میگردید.
کالوپارد همچنین سه فهرست  12واژهای فراهم کرد و آنها را سری  B ،Aو  Cنامید و اذعان میکرد کلمات این سه سری
از سختی مشابهی برخوردارند؛ در واقع این سه فهرست مشابه آنهایی هستند که بعدها توسط ری در آزمون یادگیری
شنوایی کالمی استفاده شدند (بوک ،2333 ،131ص.)222 .
در میانه دهه  1323میالدی ،آزمون حافظه برای واژگان ،به زبانهای آلمانی ،ایتالیایی و اسپانیایی ترجمه و منتشر شد (بوک،
 ،2333به نقل از کالوپارد.)1322 ،
در مقالهای که در کنفرانس سال  1333میالدی ارائه شد ،آندره ری ،که دانشجوی دکتری کالوپارد بود ،گروهی از
تستهای شناختی را معرفی کرد .به عنوان مثال او آزمون حافظه شنوایی کالمی را توصیف کرد که شامل  2مرحله یادآوری
فهرست  12واژهای بود .گرچه ری به هنگام ارائه مقاله ،جزئیات کافی را در مورد شناخت آزمون یادگیری شنوایی کالمی
بیان کرده بود ،اما به نام آزمون یا فهرست واژگان آن اشارهای نکرد (بوک .)2333 ،در این زمان آزمون ری فاقد مرحله
بازشناسی بود.
هنگامیکه ری در  1322آزمون یادگیری شنوایی کالمی را در کتاب خود منتشر کرد ،آزمون را «یادسپاری سری 12
واژهای در  2مرحله» 132نامید .پروسه آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری ( )1322پنج مرحله یادآوری به همراه مرحله
بازشناسی بود که آزموندهنده باید فهرست واژگان را در داستانی کوتاه تشخیص میداد (بوک.)2333 ،
ادیت تیلور 133در سال  1323نسخه انگلیسی آزمون را منتشر کرد (کاواکو 137و دیگران.)2312 ،
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ترجمه انگلیسی آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری دقیقاً با نسخه اصل فرانسوی آن مطابقت ندارد .سه واژه فرانسوی در
ترجمه جایگزین شدهاند :زنگ به جای کمربند ،ماه به جای خورشید و بینی به جای سبیل (میتروشینا ،132بون ،131رازنی

132

و ایلیا.)2332 ،132
این ابزار ارزیابی از سال  1332تا به امروز به دفعات زیادی اصالح شده است .هنجارسازی این آزمون به زبانهای متفاوت،
گسترش فهرستهای جدید واژگان ،اضافه کردن مرحله مداخلهگر و پس مداخلهگر(یادآوری فوری) ،اضافه کردن مرحله
یادآوری تاخیری ،فواصل تاخیری متفاوت و مراحل بازشناسی مختلف ،نمونههایی از این تغییراتند (کاواکو و دیگران،
.)2312
مطالعات بسیاری در مورد حافظه شنوایی کالمی و الگوهای یادگیری افراد با استفاده از آزمون یادگیری شنوایی کالمی
ری صورت گرفته است .پنج عامل سن ،تحصیالت ،هوش ،جنس و نوع جمعیت آزموندهنده ،مهمترین عوامل جمعیت
شناختی هستند که بر نمرات کسب شده از آزمون ری تاثیر میگذارند (استراس ،133شرمن 113و اسپرین.)2331 ،111
ا ما میزان تاثیرگذاری این عوامل با یکدیگر متفاوت است .تحقیقات بسیاری نشان میدهد که متغیرهایی نظیر سن و میزان
تحصیالت رسمی به طور قابل مالحظ ه و سطح هوشی و جنس به میزان کمتری بر روی عملکرد افراد در این آزمون اثر
میگذارند (مسینیس 112و دیگران.)2311 ،
اکثر مطالعات تاثیر سن بر عملکرد افراد در آزمون ری را گزارش کردهاند و سن به عنوان تاثیرگذارترین عامل جمعیت
شناختی پذیرفته شده است (مسینیس ،تساکونا ،113مالفاکی 117و پاپاتاناسوپولوس .)2332 ،112به طور کلی بیشتر تحقیقات
نشان میدهد که نمرات کودکان  1تا  12سال در آزمون ری ،با افزایش سن بهبود مییابد و در بزرگساالن این افزایش با
کاهش نمرات همراه است (استراس ،شرمن و اسپرین.)2331 ،
در غالب مطالعات ،سن از جمله عوامل جمعیت شناختی است که بررسی تاثیر آن بر نتایج به دست آمده از آزمون ری،
همواره مورد توجه بوده است .در مورد دو عامل دیگر ،سطح تحصیالت و هوش ،نیز تحقیقات بسیاری صورت گرفته
است .به دلیل تعداد زیاد این تحقیقات از بررسی آنها در پژوهش حاضر صرفنظر میگردد و تنها به بیان آن دسته از
مقاالتی میپردازیم که ارزیابی یادگیری شنوایی کالمی مردان  22تا  33سال به عنوان آزموندهنده مطرح بوده است.
کاردسوترویا و دیگران ( )2333در پژوهشی به بررسی نقش سه عامل سن ،جنسیت و تحصیالت بر عملکرد افراد در آزمون
ری پرداختند .آنان دو گروه سنی متفاوت 37 ،تا  23سال و  13تا  22سال ،و دو گروه تحصیلی برای  133برزیلی در نظر
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گرفتند که  %22این افراد زن بودند .در این مطالعه نمرات مرحله اول ،مرحله یادآوری تاخیری و بازشناسی بررسی شدند.
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.
وکیل 111و بلچستین 112دو تن از محققانی هستند که پژوهشهای بسیاری را با استفاده از آزمون یادگیری شنوایی کالمی
ری انجام دادهاند .آنان ابتدا در سال  1333نسخه عبری این آزمون را منتشر نمودند .سپس در سال  1332در تحقیقی جامع
عملکرد حافظه شنوایی کالمی  222مرد و زن  21تا  31ساله را با استفاده از نسخه عبری آزمون ری بررسی نمودند .آنان
دریافتند که شیب تغییرات الگوی حافظه کالمی در افراد  23تا  23سال نسبت به افراد باالی  13سال مالیمتر است .به عبارت
دیگر در جمعیت بزرگساالن میتوان دو گروه سنی  23-23و  33-13در نظر گرفت؛ چراکه نمرات افراد در گروه اول
تمایز زیادی با یکدیگر ندارند ،اما در گروه دوم افراد در سنین مختلف عملکرد متفاوتتری نشان میدهند.
وندرالست ،112ونباکستل ،113ونبروکلن123و جولز 121در سال  2332به بررسی تاثیر سن ،جنس و تحصیال ت با استفاده از
نسخه هلندی آزمون ری پرداختند 1222 .زن و مرد  27تا  21ساله در  7گروه سنی در این پژوهش حضور داشتند و این
افراد همگی بومیزبان هلندی بودند .روش مورد استفاده در این تحقیق به صورت  2بار ارائه فهرست  12واژهای و بعد از
 23دقیقه یادآوری تاخیری و در نهایت مرحله بازشناسی بود .موارد قابل توجهی در این پژوهش به چشم میخورد .نکته
اول آن است که واژگان هم به صورت تصویری و هم به صورت صوتی ارائه گردید ،زیرا تحقیقات قبلی با دیگر آزمونهای
یادگیری بیان کردند که نحوه ارائه بر عملکرد حافظه کاری تاثیرگذار است .دیگر آن که سطح تحصیالت افراد به عنوان
ابزاری پیشبینی کننده توانایی به جای سنجش هوش کالمی در نظر گرفته شد .این مطالعه به وضوح تاثیرات قابل مالحظه
جنس بر تمام اندازهگیریهای آزمون ری را نشان می دهد .زنان به طور پیوسته بهتر از مردان عمل کردند .این یافتهها در
راستای مطالعاتی است که به برتری توانایی کالمی در زنان اشاره میکنند .نتایج نشان داد که عملکرد زنان در آزمون ری
بهتر است و توانایی یادگیری زنان و افراد دارای تحصیالت باالتر نسبت به مردان و افراد با سطح تحصیالت پایینتر در تمام
گروههای سنی این پژوهش تفاوت محسوسی به چشم میخورد.
در سال  2317بزدیکک و دیگران در مقالهای با هنجارسازی نسخه چکسلواکی آزمون ری ،به بررسی تاثیر سن ،تحصیالت
و جنس بر عملکرد افراد بزرگسال سالم در این آزمون پرداختند .شرکتکنندگان  122زن و  127مرد در محدوده سنی 23
تا  22سال و دارای تحصیالت  2تا  21سال بودند .آزمون مورد استفاده  2مرحلهای و فاقد مرحله بازشناسی بود .این مطالعه
با محدودیتهایی نظیر عدم استفاده از نمونه تصادفی ،نداشتن مرحله بازشناسی ،عدم محاسبه رابطه میان هوش کالمی و
عملکرد افراد و نیز عدم کنترل سطح انگیزه و تالش آزموندهندگان روبهرو بود .با بررسی نمرات پایه و نمرات ترکیبی
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شرکت کنندگان مشخص گردید که میزان تحصیالت رسمی پس از سن ،دومین عامل موثر بر کسب نمرات در آزمون ری
است و زنان در مراحل  2گانه این آزمون به جز مرحله مداخلهگر ،در کسب نمرات موفقتر عمل نمودند.
در مقاله کاواکو 122و دیگران ( )2312آزمون ری در جمعیت پرتغالی زبانان بررسی شد .تعداد  231زن و  332مرد در بازه
سنی  12تا  33در این مطالعه حضور داشتند .نتیجه این تحقیق نشان داد که جنسیت ،سن و تحصیالت بر عملکرد افراد در
آزمون تاثیرگذار است و زنان در مرحله یادآوری تاخیری و بازشناسی تاخیری بهتر از مردان عمل نمودند.
با توجه به اینکه تهیه و هنجارسازی آزمون ری به زبان فارسی در سال  1323صورت گرفته ،میتوان انتظار داشت که
تاکنون تحقیقات کمی در این زمینه انجام گرفته باشد .تنها مطالعات موجود در این زمینه به ساخت و هنجاریابی نسخه
فارسی آزمون ری و بررسی مشخصات روانسنجی آن در جمعیت سالمندان ،زنان جوان و کودکان محدود است.
جعفری ،اشتفانموریتس ،123زندی ،علیاکبریکامرانی و مالیری ( )1323در پژوهشی ،نسخه فارسی آزمون یادگیری
شنوایی کالمی ری را تهیه و هنجار آن را در جمعیت سالمندان با سنجش تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی سن ،جنسیت
و سطح تحصیالت ،تعیین نمودند .این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی  223سالمند سالم ،بدون هر گونه مشکالت شناختی،
در محدوده سنی  13تا  23سال از هر دو جنس در شهر تهران انجام شد.
در مطالعه حاضر ،جنسیت بر کلیه مراحل آزمون ری به جز مراحل  1و  2از فهرست الف و مرحله مداخلهگر به صورت
کسب نتایج بهتر در زنان ،تاثیر داشت .سن نیز به جر مراحل  7و  2و بخش یادآوری فوری ،بر تمامی مراحل این آزمون
موثر بود و در دهه سنی  13تا  13سال نسبت به  23تا  23سال امتیازات باالتری مشاهده شد .همچنین تاثیر سطح تحصیالت
بر کلیه مراحل آزمون به صورت کسب امتیازات بهتر در مقاطع تحصیلی باالتر نسبت به سطوح تحصیلی پایینتر مشاهده
گردید.
این  2محقق در همان سال در پژوهشی دیگر ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری در
 223سالمند سالم و  133سالمند مبتال به دمانس آلزایمر در دامنه سنی  13تا  23سال بررسی نمودند .بررسی حاضر نشان داد
که نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی کالمی از روایی و پایایی خوبی برخوردار است و میتواند برای ارزیابی و
اظهارنظر نسبت به وضعیت حافظه کاری و عملکرد یادگیری در سالمندان و شناسایی افراد مبتال به دمانس آلزایمر به کار
گرفته شود.
در سال  1331آقامالیی ،جعفری ،توفان ،اسماعیلی و رحیمزاده به بررسی حافظه و یادگیری شنوایی کالمی در زنان
فارسی زبان پرداختند .این مطالعه توصیفی و مقطعی ،بر روی  23زن هنجار  12تا  33سال با میانگین  23/2و انحراف معیار
 2/7انجام شد و جنبههای مختلف حافظه از جمله یادآوری فوری ،یادآوری تاخیری ،توانایی بازشناسی ،سرعت فراموشی،
تاثیر تداخل و بازیابی با استفاده از نسخه فارسی آزمون شنوایی کالمی ری بررسی شد .بر اساس یافتهها ،عملکرد حافظه و
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یادگیری شنوایی کالمی در زنان جوان فارسی زبان با جمعیت مشابه در سایر کشورها مطابقت دارد که این امر نشاندهنده
روایی نسخه فارسی این آزمون در این گروه است.
صادقی ،گشانی ،جعفری و جالیی در سال  1333به منظور بررسی یادگیری و حافظه شنوایی کالمی در کودکان فارسی
زبان و تعیین مقادیر هنجار در جمعیت مورد مطالعه پرداختند .این پژوهش مقطعی ،بر روی  73دختر و  71پسر هنجار در
محدوده سنی  3تا  11سال انجام گرفت و جنبههای مختلف حافظه از جمله یادآوری فوری ،یادآوری تاخیری ،توانایی
بازشناسی ،سرعت فراموشی ،تاثیر تداخل و بازیابی با استفاده از نسخه فارسی آزمون شنوایی کالمی ری بررسی شد .در
این بررسی بین پاسخهای صحیح کودکان در دو جنس تفاوت چشمگیری دیده شد و میزان پاسخ صحیح در دخترها نسبت
به پسرها بیشتر بود .این یافته ها بدین معناست که دخترها نسبت به پسرها از عملکرد بهتری در یادآوری کلمات برخوردارند
و از این منظر مشابه تحقیق وندنبرگ و کینگما ( )1333بود.
اهمیت اجرای این پژوهش این است که میتوان اطالعات مفیدی در زمینه عملکرهای عصبشناختی-روانشناختی از
گروه مورد مطالعه به دست آورد .هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه عملکرد مردان  22تا  33دارای تحصیالت در
آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری است.
روش تحقیق
جامعه آماری این پژوهش 22 ،نفر از دانشجویان مرد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد میباشد که
همه این افراد در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه مشغول به تحصیل میباشند .کلیه شرکتکنندگان بین  22تا 33
سال سن داشتند .میانگین سنی مردان  22.22بود .شیوه نمونهگیری به صورت هدفمند بوده است.
دلیل انتخاب این حجم از نمونه اینست که میتروشینا و دیگران ( )2332بیان میدارند که به طور کلی حداقل  23نمونه برای
انجام تحقیقات در حوزه عصب روانشناختی مناسب است.
عوامل بسیاری بر عملکرد حافظه شنوایی کالمی تاثیر گذارند؛ به همین دلیل قبل از انجام مصاحبه ،اطالعاتی از
آزموندهندگان گرفته شد .این اطالعات شامل موارد زیر میباشد:
نداشتن سابقه مشکالت پزشکی یا هرگونه بیماری تاثیرگذار بر سالمت شناختی از جمله:
بیماری های عصبی مزمن ،مشکالت عروقی مغز ،تومور مغزی ،سکته مغزی ،ضربه به سر ،التهاب مغزی ،دمانس ،صرع،
پارکینسون ،اسکیزوفرنی ،بیماری ایدز ،مننژیت ،ناتوانی ذهنی ،مشکالت یا آسیبهای روحی-روانی ،سابقه مصرف یا
وابستگی به مواد مخدر و الکل ،استفاده از داروهای روان درمانی ،اخالل در خواب ،مشکالت کمشنوایی یا اختالل در
گفتار.
همچنین تکزبانگی ،تسلط بر زبان فارسی به عنوان زبان مادری و برتری دست راست در نوشتن از ویژگیهای
آزموندهندگان بود.
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نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی کالمی استفاده شده در پژوهش حاضر ،از مطالعه جعفری و دیگران ( )1323گرفته
شده است .این آزمون شامل  3مرحله میباشد:
مراحل  1تا ( 2مراحل یادآوری) 2 :مرحله یادآوری فهرست الف،
مرحله ( 1مرحله مداخلهگر) :ارائه فهرست ب،
مرحله ( 2مرحله پسمداخلهگر یا یادآوری فوری) :یادآوری فهرست الف
مرحله ( 2مرحله یادآوری تاخیری) :یادآوری فهرست الف پس از  33دقیقه
مرحله ( 3مرحله بازشناسی) :شناسایی واژگان فهرست الف از میان  23واژه
در حال حاضر 3 ،نسخه متفاوت از آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری در دسترس است که در اکثر آنها برای ساخت
آزمون ،معیار اولیه لزاک ( )2337مدنظر بوده است .نسخه فارسی آزمون حاضر همانند نسخه اصلی ،از  3فهرست زیر
تشکیل شده است:
- 1یک فهرست  12تایی از واژههای فارسی (فهرست الف)،
- 2فهرست واژه  12تایی دیگری به نام فهرست مداخلهکننده (فهرست ب) که واژههای آن بسیار مشابه فهرست الف
اما متفاوت هستند،
- 3فهرست بازشناسی واژهها شامل  23واژه متشکل از واژههای دو فهرست الف و ب به اضافه  23واژه جدید دیگر
(جعفری و دیگران.)1323 ،
برای ساخت نسخه فارسی این آزمون حافظه مبتنی بر واژه ،کلمات مورد استفاده از بین خزانهای از کلمات رایج با فراوانی
وقوع باال در زبان فارسی انتخاب شدند .واژههای مورد استفاده در آزمون حاضر از بین کلمات ساده ،بامعنا ،واقعی (مانند:
گل ،دست و غیره) و با کمترین بار هیجانی -عاطفی انتخاب شدند .همچنین اسامی متعلق به گروههای مختلف (حیوانات،
اجزای بدن ،لوازم منزل ،اشیا) به گونهای در یک فهرست جای گرفتند که بالقوه هیچگونه ارتباط معنایی ،آوایی ،یا
شباهتی بین آنها وجود نداشته باشد .برای ساخت فهرست بازشناسی آزمون ،بیست واژه جدید عالوه بر برخورداری از
مشخصات واژههای دو فهرست الف و ب به گونهای انتخاب شدند که از نظر معنایی 127و یا آوایی 122با واژههای این دو
فهرست ،مشابهت داشته باشند (جعفری و دیگران.)1323 ،
مطالعه جعفری و دیگران نشان میدهد که نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری از اعتبار خوبی برخوردار
است.
همچنین بررسی مشخصات روانسنجی این آزمون ،پایایی  23درصد و روایی همگرای  12درصد و روایی تفکیکی زیادی
را نشان میدهد (سلطانپرست و جعفری.)1332 ،
در این پژوهش از شیوه مصاحبه برای گردآوری دادهها استفاده شده است .آزمون به صورت انفرادی و در اتاق ایزوله
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.
Semantic
Phonetic
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پیش از انجام آزمون ،اطالعاتی در مورد وضعیت جسمانی و روانی آزموندهندگان در قالب پرسشنامه گردآوری شد.
پس از بررسی دادههای به دست آمده از پرسش نامه ،از افراد واجد شرایط آزمون مصاحبه به عمل آمد .به افراد اطمینان
خاطر داده شد که اطالعات واصله از هر دو آزمون ،پرسشنامه و مصاحبه ،کامال محفوظ است و در اختیار فرد یا منبع
دیگری قرار نخواهد گرفت .همچنین شرح داده شد که آزمونهای مورد استفاده هیچ عارضهای برای آنها نداشته و
میتوانند هر زمان که بخواهند از آزمون کنارهگیری کنند.
در مراحل یک تا پنج آزمون یا مراحل یادآوری ،نخست واژههای فهرست الف با ارائه یک واژه در ثانیه توسط دستگاه
برای آزموندهنده پخش شده و از وی خواسته میشد پس از اتمام کلمات ،هر آنچه را که به یاد میآورد ،بدون توجه به
ترتیب واژگان ،بیان نماید .زمانی که فرد اعالم کرد دیگر واژهای را به یاد نمیآورد ،همان فهرست با شرایط مشابه دوباره
پخش شد .برای بررسی تاثیر تکرار محرک و توان یادگیری فرد ،فهرست اول طی پنج مرتبه به صورت پیدرپی ارائه
میشد و پاسخهای فرد ضبط میگردید .سپس واژههای فهرست مداخلهکننده ،فهرست ب ،طی یک مرتبه با شرایط مشابه
مرحله اول ارائه گردید .طی دو مرتبه ،یکّبار بالفاصله پس از ارائه فهرست مداخلهکننده و بار دیگر با تأخیر و پس از
گذشت  33دقیقه بدون ارائه فهرست اول ،از آزموندهنده خواسته میشد که واژههای فهرست الف را یادآوری و تکرار
نماید .در مرحله آخر فرد باید واژههای فهرست الف را از میان  23واژه شناسایی میکرد (آقامالیی و دیگران.)1331 ،
امتیازات آزمون ری را می توان دو گونه ،نمرات اصلی و نمرات ترکیبی ،در نظر گرفت .نمرات اصلی همان امتیازات به
دست آمده از عملکرد آزموندهندگان در  3مرحله آزمون ری میباشد .نمرات ترکیبی در واقع شاخصهای مختلفی هستند
که با بررسی مراحل مختلف این آزمون حاصل میشود .این نمرات عبارتند از:
میانگین کل امتیاز یادآوری :با تعیین میانگین امتیازهای پنج مرحله نخست محاسبه میشود (آقامالیی و دیگران.)1331 ،
تداخل پیشگستر :121اثر یادگیری قبلی بر مطالب یادگرفتهشده بعدی .تداخل پیشگستر با بررسی تفاوت بین میانگین
امتیاز یادآوری کلمات فهرست الف در مرحله اول با میانگین امتیاز یادآوری کلمات فهرست ب در مرحله ششم حاصل
میشود (آقامالیی و دیگران.)1331 ،
تداخل پسگستر :122تاثیرپذیری مطالب یادگرفتهشده اخیر از مطالب فراگرفتهشده قبلی .تداخل پسگستر با بررسی تفاوت
بین میانگین امتیاز یادآوری کلمات فهرست الف در مرحله پنجم با میانگین امتیاز یادآوری کلمات فهرست الف در
مرحله هفتم (یادآوری فوری) به دست میآید (آقامالیی و دیگران.)1331 ،
سرعت یادگیری :122با مقایسه تعداد واژگان یادآوری شده در مرحله پنجم با تعداد واژگان یادآوری شده در مرحله اول
آزمون محاسبه میشود (استراس و دیگران.)2331 ،
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سرعت فراموشی :123سرعت فراموشی به معنای تاثیر تاخیر زمانی بر توانایی یادآوری مطالب در شرایط یکسان آزمون است
(صادقی ،گشانی ،جعفری و جالیی ،1333 ،ص )21 .و با مقایسه میانگین امتیاز آزموندهندگان در مرحله پنجم با میانگین
امتیاز آنان در مرحله هشتم (یادآوری تاخیری) حاصل میگردد (استراس و دیگران.)2331 ،
یافته ها
میانگین ،انحراف معیار و مقادیر حداقل و حداکثر در مراحل مختلف آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری در مردان در
جدول  1نشان داده شده است .همانگونه که در جدول مشاهده میشود ،میانگین امتیاز آزموندهندگان مرد در مرحله اول
این آزمون برابر  2.77و با انحراف معیار  1.77است که پس از  2بار ارائه فهرست الف ،میانگین افراد به  12.13و انحراف
معیار نیز به  3.21افزایش مییابد .طبق نتایج به دست آمده میانگین امتیاز افراد مورد مطالعه در مرحله مداخلهگر و یادآوری
فوری به ترتیب  1.11و  11.31و با انحراف معیار  3.32و  3.33میباشد .پس از  33دقیقه تاخیر ،ما در مرحله یادآوری
تاخیری شاهد میانگین  13.22و انحراف معیار  1.12هستیم .در نهایت میانگین امتیاز شرکتکنندگان در مرحله بازشناسی
برابر  13.31و انحراف معیار آن  3.27به دست آمد.

جدول ( ) 1میانگین ،انحراف معیار و مقادیر حداقل و حداكثر در تمام مراحل آزمون یادگیری
شنوایی كالمی ری در مردان
شماره مرحله

مراحل آزمون ری

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

1

اولین ارائه فهرست الف

2.77

1.77

2

3

2

دومین ارائه فهرست الف

2.32

1.22

1

13

3

سومین ارائه فهرست الف

3.22

1.23

2

11

7

چهارمین ارائه فهرست الف

11.32

3.3

13

13

2

پنجمین ارائه فهرست الف

12.13

3.21

11

17

1

مرحله مداخلهگر (ارائه فهرست ب)

1.11

3.32

2

2

Rate of forgetting

19

129

2

مرحله یادآوری فوری

11.31

3.33

3

13

2

مرحله یادآوری تاخیری

13.22

1.12

3

13

3

مرحله بازشناسی

13.31

3.27

13

12

در جدول  2نیز میانگین ،انحراف معیار و مقادیر حداقل و حداکثر شاخصهای مختلف آزمون یادگیری شنوایی کالمی
ری در مردان نمایش داده شده است .همانطور که مالحظه میکنید با ارزیابی نمرات کسب شده مردان در  2مرحله اول
آزمون ری ،میانگین کل امتیازات برابر  13.322و انحراف معیار میزان  3.23میباشد .همچنین میزان تداخل پیشگستر و
پسگستر به ترتیب  1.22و  1.27میباشد .در نهایت میزان سرعت یادگیری و سرعت فراموشی آزموندهندگان مرد به
ترتیب  2.11و  1.22است که انحراف معیار این دو شاخص نیز به ترتیب  1.21و  3.27میباشد.

جدول ( )2میانگین و انحراف معیار شاخصهای مختلف آزمون یادگیری شنوایی كالمی ری
در مردان
نمرات ترکیبی

میانگین

انحراف معیار

میانگین کل امتیاز یادآوری

13.322

3.23

تداخل پیشگستر

1.22

1.23

تداخل پسگستر

1.27

3.22

سرعت یادگیری

2.11

1.21
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1.22

سرعت فراموشی

3.27

بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر به بررسی حافظه و یادگیری شنوایی کالمی در مردان جوان فارسیزبان با استفاده از نسخه فارسی آزمون
یادگیری شنوایی کالمی ری پرداختیم.
مرحله اول آزمون به ارزیابی حافظه کاری اختصاص دارد و تعداد کلمات یادآوری شده در این مرحله نشاندهنده ظرفیت
حافظه کاری است .بهخاطرسپاری کلمات ارائه شده در مرحله اول آزمون ،از طریق حلقه واجشناختی در حافظه کاری
صورت می گیرد که عملکرد آن حفظ اطالعات کالمی در حافظه است که با استفاده از مرور ذهنی کلمات صورت
میپذیرد (کاردسوترویا و دیگران .)2333 ،همانگونه که در جدول  1نشان داده شده است ،میانگین امتیازهای
آزموندهندگان در مرحله اول آزمون ری  2.77است که با نظریه میلر در مورد گنجایش حافظه کاری (عدد سحر آمیز
هفت ،به عالوه منهای دو) مطابقت دارد .در مطالعه مسینیس و همکاران ( )2332میانگین امتیازهای آزموندهندگان در
مرحله اول آزمون ری  2.7است که با میانگین پژوهش حاضر مطابقت دارد.
مراحل  7 ،3و  2همراه پردازش حافظه کوتاهمدت و حافظه بلندمدت است (وندن الست .)2332 ،بنابر جدول  1میانگن
نمرات آزموندهندگان از  2.77مرحله اول به 12.1در مرحله پنجم افزایش یافت .این افزایش امتیازها ناشی از ذخیره
اطالعات پایدار در حافظه بلندمدت است .در مطالعه مسینیس و همکاران ( )2332میانگین امتیازهای آزموندهندگان در
مرحله پنجم آزمون ری  13.3است.
یادآوری تاخیری به عملکرد دو جز از اجزای حافظه کاری با عنوان حافظه ضمنی و حلقه واجشناختی نیازمند است .وظیفه
حافظه ضمنی تلفیق اطالعات حلقه واجشناختی و طرح بینایی فضایی با اطالعات حافظه بلندمدت است و حلقه واجشناختی
مسئول ذخیره اطالعات شنوایی و فعال نگه داشتن آنها است (کاردسوترویا و دیگران .)2333 ،امتیاز آزموندهندگان پس
از  33دقیقه استراحت برابر  13.2میباشد.
بازشناسی نیز همانند یادآوری تاخیری به عملکرد توام حافظه ضمنی و حلقه واجشناختی نیازمند است .با توجه به امکان
استفاده از حافظه دیداری-نوشتاری ،میتوان انتظار داشت که در افراد هنجار نسبت به مرحله یادآوری تاخیری امتیاز باالتری
به دست آورد .از آنجا که در این مرحله توانایی فرد در تمایز واژههای فهرست الف از سایر واژهها مطرح است ،افرادی
که از قدرت تمایز واجی خوبی برخوردار نباشند ،امتیاز خوب متناسب با سن کسب نمیکنند (صادقی و دیگران.)1333 ،
میانگین آزموندهندگان در این مرحله برابر  13.31و انحراف معیار  3.27است .در مطالعه مسینیس و همکاران ( )2332نیز
میانگین امتیاز مرحله بازشناسی  17و انحراف معیار  3.2است که با دادههای پژوهش حاضر بسیار نزدیک است.
در پژوهش حاضر میزان تداخل پیشگستر افراد  1.22و انحراف معیار آن  1.2است .امتیاز کسب شده توسط
آزموندهندگان در مرحله اول  2.77اما امتیاز افراد در یادآوری کلمات فهرست مداخلهگر  1.11است .این نشان دهنده آن
است که یادگیری فهرست الف در یادآوری واژگان فهرست ب تاثیر دارد .میزان تداخل پسگستر افراد  1.27انحراف
معیار آن 3.22است .امتیاز کسب شده توسط آزموندهندگان در مرحله پنجم  ،12.1اما امتیاز افراد در یادآوری فوری
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 11.31است .این نشان دهنده آن است که یادگیری مطالب جدید در یادآوری مطالب قبلی مداخله میکند .سرعت
فراموشی که با مقایسه میانگین امتیاز آزموندهندگان در مرحله پنجم ( )12.13با میانگین امتیاز آنان در مرحله هشتم
( )13.22حاصل میگردد ،نشان میدهد که تاخیر  33دقیقهای سبب گردیده که اندکی از اطالعات به فراموشی سپرده
شود .میزان این متغیر نیز  3.27است .میانگن سرعت یادگیری آزموندهندگان نیز  2.11و انحراف معیار این مرحله نیز 1.21
میباشد.
نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که عملکرد یادگیری شنوایی کالمی در مردان با استفاده از آزمون
ری با جمعیت مشابه در تحقیقات دیگر مطابقت دارد.
با توجه به محدودیت د ر تامین حجم نمونه و تاثیر سن ،جنسیت و تحصیالت بر نتایج حاصل از آزمون ری ،نتایج حاصل
از این پژوهش قابل تعمیم به جمعیت زنان ،افراد دارای تحصیالت پایینتر و همچنین سنین مختلف نیست .توصیه میشود
که تحقیقاتی با آزمون ری در جمعیتهایی با مشخصات ذکر شده اعمال گردد.
منابع فارسی
آقا مالیی ،مریم ،جعفری ،زهرا ،توفان ،ریحانه ،اسماعیلی ،مهدیه و رحیمزاده ،شادی ،بررسی حافظه و یادگیری شنوایی-
کالمی در زنان فارسیزبان  12تا  33سال ،مجله شنواییشناسی ،دوره بیست و یک ،شماره سه32-33 ،1331 ،
آیزنک ،مایکل و کین ،مارک ،1323 ،روانشناسی شناختی( ،رهنما ،اکبر و فریدی ،محمدرضا ،مترجم) ،چاپ اول ،تهران،
انتشارات آییژ
الیس اورمراد ،جین ،1332 ،یادگیری انسان( ،محمدی ،یحیی ،مترجم) ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات ارسبانان
بارس ،برنارد و گیج ،نیکل ،1333 ،مبانی علوم اعصابشناختی( ،خرازی ،کمال ،مترجم) ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
سمت
جعفری ،زهرا ،اشتفان ،فیلیپموریتس ،زندی ،طاهر ،علیاکبری کامرانی ،احمد و مالیری ،سعید ،ویژگیهای روانسنجی
نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی کالمی ری در سالمندان ،مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران ،سال شانزدهم،
شماره یک ،بهار 21-17 ،1323
حافظ نیا ،محمدرضا ،1322 ،مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،چاپ شانزدهم ،تهران ،انتشارات سمت
خواجهئی ،حسن ،1322 ،روانشناسی زبان ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات جهانآرا
دبلیو ،کرول ،1331 ،روانشناسی زبان( ،صباغی ،حشمتاله ،مترجم) ،چاپ اول ،تهران ،نشر رشد
سلطانپرست ،ساناز ،جعفری ،زهرا ،1332 ،بررسی روایی و پایایی آزمون یادگیری کالمی ری در کودکان دچار اختالل
بیش فعالی و نقص توجهی ،مجله توانبخشی ،دوره چهاردهم ،شماره سوم ،پاییز 17-22 ،1332
صادقی ،فرشته ،گشانی ،احمد ،جعفری ،زهرا و جالیی .شهره ،بررسی یادگیری و حافظه شنوایی-کالمی در کودکان -11
 3ساله فارسی زبان و تعیین مقادیر هنجار در جمعیت مورد مطالعه  ،مجله توانبخشی نوین ،دوره هشت ،شماره سه ،پاییز
27-11 ،1333
کرمینوری ،رضا ،1323 ،روانشناسی حافظه و یادگیری :با رویکردی شناختی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات سمت
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 تأثیر موسیقی زمینه بر عملکرد حافظه شنوایی، علیرضا، زهرا و اکبرزاده باغبان، جعفری، علی، محمدزاده، سونا،مطلوبی
22-37 ،1333  پاییز،2  شماره،23  دوره، نشریه شنواییشناسی،کالمی
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