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پذیرش1397/01/18 :

دریافت1396/12/07 :

دو نوع حافظه درازمدت آشکار یعنی حافظه رویدادی و معنایی قابل تمایز هستند .عوامل زیادی از جمله سن میتوانند با
این دو نوع حافظه ارتباط داشته باشند .پژوهش حاضر با هدف بررسی حافظه رویدادی و معنایی در گروههای سنی مختلف
بزرگسال از جوان تا سالمند انجام شد .جامعه مورد بررسی عبارت از تمامی افراد گروههای سنی ،40-45 ،30-35 ،20-25
 50-55و  60-65سال در شهر کرمان بودند که در هر گروه سنی  60نفر به شیوه نمونهگیری در دسترس مورد ارزیابی
قرار گرفتند .افراد به آزمونهای حافظه آیندهنگر ،بازشناسی چهره و اسم ،و یادآوری جمالت جهت بررسی حافظه رویدادی
و آزمونهای یادآوری حروف جهت بررسی حافظه معنایی پاسخ دادند .نتایج حاصل از تحلیل واریانس نشان داد که بین
حافظه رویدادی در سنین  50-55و  60-65در مقایسه با گروههای سنی  30-35 ،20-25و  40-45تفاوت معناداری
وجود دارد ،درحالیکه بین سنین  50-55و  60-65تفاوت معناداری وجود ندارد .مقایسه گروههای سنی در حافظه معنایی
نشان داد که بعد از کنترل تحصیالت تفاوت معناداری بین گروههای مختلف سنی وجود ندارد .با توجه به یافتههای این
پژوهش میتوان گفت بعد از سن  45-50سالگی عملکرد حافظه رویدادی ضعیف میشود ولی افزایش سن با عملکرد
حافظه معنایی رابطهای ندارد .افت در عملکرد حافظه رویدادی میتواند با کاهش کارآیی مغز ،تفاوتهای مرتبط با سن در
ظرفیت حافظه فعال ،سرعت پردازش و عملکردهای بازداری قابل تبیین باشد.
کلیدواژهها :سن ،حافظه رویدادی ،حافظه معنایی ،جوانی ،پیری

1بدون در نظر گرفتن یک استثنا ،زمان همیشه در حال گذر
است .غیر قابل کنترل بودن زمان یکی از قوانین اصلی
طبیعت است .زمان به طور بیرحمانهای تمام اتفاقات دنیا
پروانه شهیدی ،کارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشکده ادبیات و
علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،ایران؛ سید محمدحسین موسوی
نسب ،استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه
شهید باهنر کرمان ،ایران؛ مسعود فضیلتپور ،استادیار گروه روانشناسی،
دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،ایران.
مکاتبات مربوط به این مقاله باید خطاب به سید محمدحسین موسوی
نسب ،استادیار گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه
شهید باهنر کرمان ،ایران باشد .این مقاله مستخرج از پایاننامه دوره
کارشناسی ارشد خانم پروانه شهیدی میباشد.
پست الکترونیکیhossein.mousavi-nasab@uk.ac.ir :

را از بدو خلقتش تا کنون در دست گرفته است .گذر زمان
برگشتناپذیر است و تنها استثنا توانایی انسان در به یاد
آوردن اتفاقات گذشته است .انسان با به یاد آوردن ذهنی
به گذشتهاش سفر میکند و در اینجا است که قانون
برگشتناپذیری زمان نقض میشود .شخص برگشت به
گذشته را به طور فیزیکی انجام نمیدهد بلکه ذهن و
حافظهی او برگشت به گذشته را به حقیقت تبدیل میکند
(تولوینگ .)2002 ،حافظه توانایی ذخیرهسازی اطالعات و
تجربیات و استفاده کردن از آنها در تعامالت بعدی با
محیط و یکی از تواناییهای مهم سیستم شناختی انسان
است (ریپوو.)2001 ،
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امروزه تقسیمبندی سنتی حافظه و به خصوص نحوه
انتقال اطالعات در انواع حافظه دستخوش تحوالت زیادی
شده است .از جمله نظریهها ،نظریه سیستمی حافظه است
که توسط تولوینگ ( )1985مطرح گردیده است .به نظر
تولوینگ هر یک از نظامهای حافظه ،کارکردهای شناختی
مستقل از یکدیگر دارند و دانش متفاوتی در آنها رمزگردانی
میشود .تولوینگ چهار نوع حافظه درازمدت رویهای،1
ادراکی ،2معنایی 3و رویدادی 4را معرفی کرده است و در
سال  1991با افزودن حافظه کوتاه مدت نظام حافظه
پیشنهادی خود را تکمیل کرد (تولوینگ و شاختر.)1994 ،
به نظر تولوینگ ( )2002هر یک از این نظامهای حافظه
ممکن است به زیرنظامهای کوچکتری تقسیم شود.
عملیات نظام باالتر به عملیات نظام پایینتر وابسته است.
در نظامهای حافظه تولوینگ ( )2002دو نظام حافظه
رویدادی و حافظه معنایی بیش از سایر نظامها مورد توجه
قرار گرفته است .حافظه معنایی به دانش عمومی فرد اشاره
دارد که مستقل از هویت شخصی و بدون تعلقات زمانی و
مکانی است .انسان در این اطالعات با دیگران شریک
است و تنها متعلق به تجربه شخصی او نیست؛ در حالی که
حافظه رویدادی مربوط به ثبت و یادآوری اطالعاتی است
که به تجربه شخصی و گذشته فرد مربوط است و اطالعات
برای فرد اختصاصی است و در آن با دیگران شریک
نیست .پژوهشهای تجربی قبلی نشان میدهد که بین
حافظه رویدادی و معنایی در انواع عوامل مختلف مانند سن
(بکمن ،اسمال و والین2001 ،؛ پرول ،گابریل و بونج،
 ،)2000جنسیت (هرلیتز ،الون ،تیلرز و رهنمن2010 ،؛
یانکر ،اریکسون ،نیلسون و هرلیتز ،)2003 ،سالمتی
(نیلسون و همکاران ،)2004 ،تحصیالت (کرامر ،بهریر،
کلکمبه ،دانگ و گرینف ،)2004 ،وضعیت تأهل (موسوی
نسب ،کرمی نوری ،سانستروم و نیلسون ،)2012 ،و سطح
فعالیت شناختی و اجتماعی (موسوینسب ،کرمی نوری و
نیلسون )2014 ،تفاوت وجود دارد .نیلسون ( )2003دریافت
هرچند بین سنین مختلف بزرگسالی در حافظه رویدادی
تفاوت وجود دارد ،ولی این تفاوتها برای حافظه معنایی
بعد از کنترل سطح تحصیالت معنادار نبود .پژوهشهای
مربوط به تفاوتهای جنسیتی نیز نشان میدهد در حالی
1

Procedural memory
Perceptual memory
3
Semantic memory
4
Episodic memory
2

که زنان در حافظه رویدادی عملکرد بهتری نسبت به
مردان دارند ،تفاوت معناداری بین زنان و مردان در حافظه
معنایی وجود ندارد (هرلیتز و همکاران .)2010 ،در پژوهشی
که رابطه بین وضعیت تأهل و حافظه رویدادی و معنایی
بررسی شد ،نشان داده شد که تفاوت چشمگیری بین
عملکرد حافظه رویدادی افراد متأهل با افراد مجرد وجود
دارد اما این موضوع در مورد حافظه معنایی صادق نبوده
است .کاهش در حافظه رویدادی ظرف پنج سال در افراد
مجرد و بیوه بیشتر از افراد متأهل بود (موسوینسب و
همکاران .)2012 ،در مطالعهای دیگر موسوینسب و
همکاران ( )2014رابطه دوطرفه بین دو نوع حافظه
رویدادی و معنایی با فعالیتهای شناختی و اجتماعی را به
صورت طولی برای مدت ده سال بررسی کردند .نتایج
نشان داد که هیچ کدام از فعالیتهای شناختی و اجتماعی،
توانایی پیشبینی عملکرد حافظه معنایی را نداشتند.
رابطهی حافظه رویدادی با فعالیتهای شناختی و اجتماعی
معنادار بود .بدین معنا که فعالیتهای اجتماعی پیشبینی
کننده مهمی برای عملکرد حافظه رویدادی بودند؛ در حالی
که فعالیتهای شناختی بر حافظه رویدادی تأثیری نداشتند.
همچنین نتایج نشان داد که عملکرد حافظه رویدادی یک
تعیین کننده مهم در میزان فعالیتهای شناختی بود .بدین
معنا که کسانی که حافظه رویدادی بهتری دارند بیشتر در
فعالیتهای شناختی شرکت خواهند کرد.
همانطور که بیان شد یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر
حافظه درازمدت به ویژه حافظه رویدادی عامل سن است.
به خوبی ثابت شده است که عملکرد حافظه با سن بدتر
میشود (بکمن و همکاران .)2001 ،هر چند پژوهشها
نشان میدهد که با توجه به سن ،ضعیف شدن حافظه در
حوزههای مختلف آن متفاوت است .وقتی سالمندان
شکایت میکنند که حافظهشان مثل قبل خوب کار
نمیکند ،این موضوع به طور معمول به حافظه رویدادی
آنها برمیگردد؛ یعنی توانایی ندارند وقایع خاصی را که
برایشان اتفاق افتاده به یاد آورند (اعراب شیبانی و کرمی
نوری .)1386 ،شواهد موجود در پژوهشهای مقطعی نشان
میدهد که یک رابطه خطی بین کاهش عملکرد حافظه
رویدادی و افزایش سن وجود دارد (نیلسون .)2003 ،با این
وجود پژوهشهای طولی نشان میدهد افراد تا میانسالی
عملکرد ثابتی دارند و بعد به مرور زمان افت قابل توجهی
خواهند داشت (نیلسون و همکاران .)1997 ،مطالعاتی که
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در زمینه حافظه معنایی انجام شده ،نشان میدهد که
عملکرد به نسبت متفاوتی بین محدوده زندگی بزرگساالن
وجود دارد .به عبارت دیگر میتوان گفت گروههای سنی در
عملکرد حافظه معنایی و رویدادی با یکدیگر تفاوت دارند
(رونلوند ،نیبری ،بکمن و نیلسون .)2005 ،برخی از
پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که افراد جوان و
مسن در حافظه رویدادی با هم تفاوت دارند .افراد مسنتر
به طور معمول از دو سمت چپ و راست هیپوکامپ استفاده
میکنند در حالی که افراد جوان تنها از سمت چپ آن
استفاده میکنند (مگیور و فریث .)2003 ،در پژوهشی که
در رابطه با حافظه ،سالمتی و کهنسالی انجام شد نشان
داده شد که سالمتی و سن تأثیر بسزایی بر عملکرد حافظه
دارند (نیلسون و همکاران .)2004 ،همچنین نیلسون و
همکاران ( )1997برای بررسی حافظه ،سالمتی و سن به
این یافته رسیدند که رابطه بین سالمتی و حافظه به طور
کامل متأثر از سن میباشد .در آزمایشی که در آن دو گروه
سالمند و جوان شرکت کرده بودند و از شرکتکنندگان،
آزمون یادآوری آیتم و یادآوری منبع در مورد کلمات به
عمل آمد ،نشان داده شد که سالمندان هم در تکلیف
یادآوری آیتم و هم در یادآوری منبع نسبت به جوانان
عملکرد بدتری داشتند (گرادی و فرگوس .)2000 ،برخی از
پژوهشهای انجام شده نشان میدهد که افزایش سن ،فرد
را در معرض توسعه اختالالت عصبی مانند آلزایمر که به
سندرم زوال عقل معروف است قرار میدهد (بریکمن و
استرن .)2009 ،بیماری آلزایمر نوعی اختالل مغزی مزمن
پیشرونده و ناتوان کننده است که با اثرات عمیق بر
حافظه ،هوش و توانایی مراقبت از خود همراه بوده و به
طور معمول فقدان حافظه ،اولین عالمتی است که در این
بیماری نمود پیدا میکند (خاتونی و زهری .)1389 ،آیریش
و همکاران ( )2015در مطالعهای به این نتیجه رسیدند که
اختالل حافظه رویدادی یکی از ویژگیهای بالینی مشخص
بیماران مبتال به آلزایمر و زوال مغز است.
هر چند مطالعات قبلی درباره رابطه سن و حافظه
رویدادی و معنایی به صورت مقطعی (نیلسون )2003 ،و
طولی (نیلسون و همکاران2004 ،؛ نیلسون و همکاران،
 )1997در سایر کشورها انجام شده است ،ولی بر اساس
اطالعات نویسندگان هنوز کار پژوهشی گسترده در این
زمینه در کشور ایران صورت نگرفته است .امروزه ،بافت
فرهنگی تأثیرات مهمی بر بسیاری از جنبههای
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روانشناختی افراد مانند باورها ،ادراک ،هیجانات ،زبان
نگرش نسبت به بیماری و درد دارد (اویسرمن ،کن و
کملمیر .)2002 ،به همین جهت هدف از این پژوهش
بررسی و مقایسه انواع حافظه رویدادی و معنایی در سنین
مختلف بزرگسالی از دوره جوانی تا ابتدای دوره پیری در
جامعه ایرانی است .در این پژوهش تفاوتهای سنی در دو
نوع حافظه درازمدت مورد بررسی قرار گرفتند .همچنین
تفاوتهای سنی در دو نوع حافظه مقایسه شدند .از این رو،
فرضیههای پژوهش حاضر به این صورت بود که ( )1بین
گروههای مختلف سنی بزرگسالی از جوانی تا ابتدای پیری
در عملکرد حافظه رویدادی تفاوت وجود دارد و ( )2بین
گروههای مختلف سنی بزرگسالی از جوانی تا ابتدای پیری
در عملکرد حافظه معنایی تفاوت وجود دارد.
روش
طرح پژوهش و شرکتکنندگان

پژوهش حاضر از نوع علی مقایسهای بود .جامعه هدف
عبارت بود از تمامی افراد در گروههای سنی ،20-25
 60-65 ،50-55 ،40-45 ،30-35سال شهر کرمان که از
بین آنها  300شرکتکننده به شیوه نمونهگیری در دسترس
انتخاب شدند .مالکهای ورود در این مطالعه عبارت از
سن ،رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش ،عدم وجود
سابقه سکته یا دمانس (شامل آلزایمر) ،عدم وجود ضعف
بینایی و شنوایی ،و عدم وجود اختالالت رواننژندی بودند.
عدم تمایل به ادامه همکاری نیز به عنوان مالک خروج در
نظر گرفته شد .در هر گروه سنی حدود  60نفر ( 30مرد و
 30زن) به عنوان نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند .به طور
دقیق در گروه سنی  20-25سال  ،62در گروه سنی
 30-35سال  ،58در گروه سنی  40-45سال  ،60در گروه
سنی  50-55سال  62و در گروه سنی  60-65سال 58
شرکتکننده قرار داشت .به طور کلی 154 ،نفر از
شرکتکنندگان زن و  146نفر مرد بودند .سطح تحصیالت
 72نفر از شرکتکنندگان زیر دیپلم 77 ،نفر دیپلم 40 ،نفر
کاردانی 93 ،نفر کارشناسی 14 ،نفر کارشناسی ارشد و 4
نفر دکترا بود 80 .نفر از شرکتکنندگان مجرد و  220نفر
متأهل بودند.
ابزار
تحلیلهای مطالعه حاضر بر پنج ابزار حافظه رویدادی
(حافظه آیندهنگر ،حافظه چهره ،حافظه اسم ،یادآوری
جمالت عملی ،و یاداوری جمالت کالمی) و سه آزمون
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حافظه معنایی (یادآوری کلمات با حرف «ن» ،یادآوری
کلمات پنج حرفی «ب» و یادآوری مشاغل با حرف «م»)
مبتنی است .این ابزار برگرفته از پروژه طولی بتوال1
(نیلسون و همکاران )1997 ،درباره سن ،حافظه و سالمتی
بود که مطابق با فرهنگ و زبان فارسی چهرهها ،جمالت و
حروف انتخاب شدند .جهت بررسی روایی ،مجموعه تکالیف
حافظه رویدادی و حافظه معنایی به  10نفر از اساتید و
دانشجویان تحصیالت تکمیلی روانشناسی با گرایش
شناختی ارائه گردید و نظر آنان بر اساس یک طیف لیکرت
پنج درجهای از کامالً موافق تا کامالً مخالف سنجیده شد.
از هر کدام از آنها خواسته شد تا مشخص کنند هر یک از
این تکالیف تا چه اندازه حافظه رویدادی و معنایی را مورد
سنجش قرار میدهند .نتایج نشان داد که همبستگی 0/95
بین نظرات ارزیابیکنندگان وجود دارد .بدین معنا که از نظر
ارزیابی کنندگان تکالیف ارائه شده با حافظه رویدادی و
معنایی ارتباط داشته و آنها را مورد سنجش قرار میدهد.
جهت بررسی پایایی از روش پایایی آزمون-بازآزمون
استفاده گردید .تعداد  50شرکتکننده با فاصله زمانی 10
الی  15روز مورد سنجش مجدد قرار گرفتند .نتایج نشان
داد که همبستگی بازآزمون برای تستهای حافظه
آیندهنگر ،0/42 ،حافظه عملی ،0/76 ،حافظه کالمی،
 ،0/78بازشناسی چهره ،0/72 ،حافظه اسمی،0/35 ،
یادآوری کلمات با حرف «ن» ،0/83 ،کلمات  5حرفی با
«ب» ،0/53 ،و مشاغل با حرف «م» 0/73 ،بود.
ابزار سنجش حافظه رویدادی

آزمون حافظه آیندهنگر .2این آزمون دارای یک سؤال
است که در ابتدای شروع کار از شرکتکننده خواسته
میشود که پس از اتمام تمامی آزمونها ،به آزمونگر
یادآوری کند که برگهای را به او بدهد .در صورتی که در
انتهای کار ،شرکتکننده یادآوری کند که برگه را دریافت
کند نمرهی یادآوری را کسب میکند ،در صورت عدم
یادآوری نمرهی آزمون را از دست میدهد.
آزمون بازشناسی چهره و اسم .این آزمون شامل دو
مرحله بود .در مرحلهی نخست  16عکس چهره دختر و
پسر ( 8عکس دختر و  8عکس پسر) به شرکتکننده نشان
داده میشود که هر عکس  8ثانیه طول میکشد و در
قسمت پایین هر عکس اسمی نمایش داده میشود که از
Betula
Prospective memory

1
2

شرکتکننده خواسته میشود به عکس و اسم دقت کند و
اسم را با صدای بلند بخواند .پس از حدود  15دقیقه ،به
شرکتکننده  24عکس بدون اسم نشان داده میشود که
 12عکس از تصاویری است که پیش از این به او نشان
داده شده و  12عکس جدید هستند .از شرکتکننده سؤال
میشود که آیا هر عکس را دیده است یا خیر .برای هر
عکس که شرکتکننده تأیید میکند که پیش از این در
تصاویر دیده است  4گزینه اسم نشان داده میشود که
بگوید نام عکس چه بوده است .برای نمرهگذاری آزمون
چهره ،تعداد پاسخهای صحیح منهای تعداد پاسخهای غلط
به عنوان نمره نهایی در نظر گرفته شد .برای نمرهگذاری
آزمون اسم تعداد پاسخهای صحیح به عنوان نمره نهایی
تلقی شد.
آزمون یادآوری جمالت .این آزمون به دو صورت کالمی
و عملی اجرا گردید .دو فهرست شامل  16ماده که دارای
جمالتی شامل اسم و فعل که مربوط به یک عمل ساده
(مانند کتاب را بلند کن) میشد مورد آزمون قرار گرفت .هر
فهرست شامل  4مقوله و در مجموع دو فهرست شامل 8
مقوله میشد که عبارت از اعضای بدن ،لوازمالتحریر ،ابزار،
میوه ،لوازم آشپزخانه ،حیوان ،پوشیدنیها و خواندنیها بود.
روش اجرای تست به این صورت بود که برای فهرست
عملی آزمونگر ابتدا هر جمله را میخواند و از شرکتکننده
میخواست که جمله را با توجه به وسایلی که در اختیارش
قرار داده میشد به صورت عملی اجرا کند (هر آیتم 8
ثانیه) .برای فهرست کالمی آزمونگر هرجمله را میخواند و
سپس از شرکتکننده میخواست که جمله را پس از او
تکرار نماید .پس از اتمام هر فهرست جمالت از شرکت-
کنندگان خواسته میشد که جمالت را به یاد بیاورند .برای
نمرهگذاری این آزمون برای هر فهرست جداگانه از تعداد
جمالت صحیحی که به طور کامل یادآوری شدند استفاده
گردید.
ابزار سنجش حافظه معنایی

آزمونهای یادآوری حروف .از شرکتکنندگان خواسته
شد هر تعداد کلمه که با حرف «ن» شروع میشوند و
همچنین کلماتی را که با حرف «ب» شروع میشوند و 5
حرف دارند و مشاغلی را که با حرف «م» شروع میشوند،
هر کدام را در یک دقیقه نام ببرند .نمرهگذاری شامل تعداد
کلمات یادآوری شده صحیح در هر آزمون بود.
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روش اجرا
آزمونهای سنجش حافظه رویدادی و معنایی پس از تأیید
شدن از نظر روایی و پایایی آماده اجرا شدند .با مراجعه به
مکانهای علمی ،اداری و تفریحی شهر کرمان ،تعداد 300
شرکتکننده ارزیابی شدند .برای این افراد بعد از تشریح
اهداف پژوهش و کسب رضایت آگاهانه ،آزمونگیری
صورت گرفت .زمان اجرای تستها برای هر نفر بین 25
الی  40دقیقه به طول انجامید .دادهها پس از جمعآوری با
استفاده از روش آماری تحلیل واریانس یکراهه در نسخه
 24نرمافزار آماری  SPSSتجزیه و تحلیل شدند.
یافتهها
قبل از تحلیلهای استنباطی نمرات حاصل از دادههای خام
بر اساس میانگین و انحراف معیار کمترین گروه سنی (-25
 20سال) به نمرات  zتبدیل گردیدند .بر اساس نمرات z
پنج خردهمقیاس حافظه رویدادی یک نمره کل برای
حافظه رویدادی و براساس نمرات  zسه خردهمقیاس
حافظه معنایی نمره کل حافظه معنایی به دست آمد .در
جدول  1توزیع سنی افراد گروه نمونه نشان داده شده است.

حافظه رویدادی و معنایی از جوانی تا سالمندی

جدول 1
توزیع سنی افراد گروه نمونه
گروه سنی فراوانی
62
20-25
58
30-35
60
40-45
62
50-55
58
60-65
300
کل
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درصد
20/7
19/3
20
20/7
19/3
100

به منظور بررسی مفروضههای الزم ،نرمال بودن دادهها با
آزمون شاپیرو-ویلک و کلموگروف-اسمیرنوف بررسی شد.
نتایج نشان داد فرض نرمال بودن توزیع دادهها تأمین شده
است ( .)P<0/05بررسی مفروضه برابری واریانسها به
وسیله آزمون لون نشان داد که تفاوت معناداری بین
واریانس گروهها وجود ندارد (.)F)2.295(=0/63 ،P=0/63
میانگین و انحراف استاندارد نمرات  Zحافظه رویدادی و
حافظه معنایی در گروههای سنی مختلف بزرگسالی در
جدول  2آمده است.

جدول 2
میانگین و انحراف استاندارد نمرات  zحافظه رویدادی و معنایی در گروههای سنی بزرگسالی
حافظه معنایی
حافظه رویدادی
انحراف استاندارد
میانگین
انحراف استاندارد
میانگین
گروه سنی
0/7
0/0004
0/54
0/001
20-25
0/11
-0/041
0/053
-0/053
30-35
0/83
-0/05
0/07
-0/19
40-45
0/75
-0/44
0/51
-0/67
50-55
0/54
-0/12
0/45
-0/84
60-65
تحلیل واریانس برای عامل سن در نمرههای حافظه
رویدادی در افراد بزرگسال دارای سنین مختلف نتایج
معناداری را نشان داد (29/44 ،P≤0/001 ،2p=0/28
=( .)F)4.295نتایج نشان داد که  28درصد از تغییرات حافظه
رویدادی منحصراً به وسیله سن قابل تبیین است .بررسی
اثرات ساده به کمک آزمون بونفرونی نشان داد که تفاوت
معناداری بین گروههای سنی  ،30-35 ،20-25و 40-45
سال با  50-55سال و  60-65سال در حافظه رویدادی
وجود دارد ( .)P>0/001به این معنا که میزان عملکرد
حافظه رویدادی در گروه سنی  50-55سال (SD=0/51؛

 )M=-0/67و  60-65سال (SD=0/45؛ )M=-0/84
به صورت معناداری کمتر از گروه سنی  25-20سال
(SD=0/54؛ ،)M=0/0010گروه سنی  30-35سال
(SD=0/053؛  ،)M=-0/053گروه سنی  45-40سال
(SD=0/070؛  )M=-0/19بود .بین حافظه رویدادی
گروه سنی  30-35 ،20-25و  40-45تفاوت معناداری
مشاهده نشد .بررسی چندگانه تفاوت میانگینهای حافظه
رویدادی در سنین مختلف نشان داد که روند حافظه
رویدادی در سنین  50-55و  60-65در مقایسه با
گروههای سنی  30-35 ،20-25و  40-45روندی کاهشی
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است و این روند در سنین  50-55و  60-65ثابت است.
الزم به ذکر است زمانی که متغیر تحصیالت به عنوان
متغیر کنترل در تحلیل حافظه رویدادی وارد شد تغییری در
الگوی کلی نتایج به وجود نیامد.
در تحلیل دیگر ،به منظور بررسی حافظه معنایی در افراد
بزرگسال در سنین مختلف از روش تحلیل واریانس یکراهه
استفاده شد .از نظر مفروضهها ،نرمال بودن دادهها به وسیله
آزمون شاپیرو-ویلک و کلموگروف-اسمیرنوف بررسی شد و
نتایج نشان داد سطح معناداری بیشتر از 0/05است ،بنابراین
فرض نرمال بودن توزیع دادههای پژوهش تأمین گردید.
بررسی مفروضه برابری واریانسها به وسیله آزمون لون
نشان داد که تفاوت معناداری بین واریانس گروهها وجود
دارد ( .)F)2.295(= 2/71 ،P=0/03همچنین تأثیر معناداری
برای عامل سن در نمرههای حافظه معنایی در افراد
بزرگسال دارای سنین مختلف مشاهده شد (،2p=0/11
 ،)F)4.295(=9/45 ،P≤0/001به این معنا که  11درصد از
تغییرات حافظه معنایی به وسیله سن قابل تبیین است.
بررسی اثرات درونگروهی به کمک آزمون بونفرونی
نشان داد که تفاوت معناداری بین گروههای سنی ،20-25
 ،30-35و  40-45سال با  50-55سال و  60-65سال در
حافظه معنایی وجود دارد ( .)P>0/05به این معنا که میزان
عملکرد حافظه معنایی در گروه سنی  50-55سال
(SD=0/75؛  )M=-0/44به صورت معناداری کمتر از گروه
سنی  25 -20سال (SD=0/70؛  ،)M=0/0004گروه سنی
 30-35سال (SD=0/11؛  ،)M=-0/041و گروه سنی
 45 -40سال (SD=0/83؛  )M=-0/05بود .همچنین
عملکرد حافظه معنایی گروه سنی SD=0/54( 60-65؛
 )M=-0/12به طور معناداری کمتر از گروه سنی  20-25و
 30-35سال بود .بین حافظه معنایی گروه سنی  20-25با
 30-35و  40-45سال تفاوت معناداری مشاهده نشد .الزم
به ذکر است زمانی که متغیر تحصیالت به عنوان متغیر
کنترل در تحلیل حافظه معنایی وارد شد تفاوت معناداری
بین گروههای سنی مختلف مشاهده نگردید.
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش مقایسه حافظه رویدادی و معنایی در
سنین مختلف بزرگسالی از دوره جوانی تا ابتدای دوره
سالمندی بود .یافتههای پژوهش حاکی از تأثیر منفی
افزایش سن در حافظه رویدادی هستند به طوری که بین
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حافظه رویدادی در سنین  60-65 ،50-55با گروههای
سنی  30-35 ،20-25و  40-45تفاوت وجود داشت در
حالی که بین سنین  50-55و  60-65در حافظه رویدادی
تفاوتی وجود نداشت .نتایج نشان داد که حافظه رویدادی از
سن  45-50سالگی دچار افت معناداری میشود و زمینه
بروز اختالالت مرتبط با حافظه رویدادی مانند آلزایمر را
فراهم میآورد .این یافته با نتایج برخی پژوهشها (مانند
نیلسون و همکاران ،2004 ،اعراب شیبانی و کرمی نوری،
1386؛ نیلسون و همکاران1997 ،؛ و گرادی و فرگوس،
 )2000همسو است .مطالعه حاضر برای بررسی عوامل و
منابع افت در عملکرد حافظه رویدادی با توجه به سن
طراحی نشده بود .با این وجود ،افت در عملکرد حافظه
رویدادی میتواند به تفاوتهای مرتبط با سن در ظرفیت
حافظه فعال (لویت ،)2006 ،سرعت پردازش (گلیسکای،
 ،)2007عملکردهای بازداری (مورون و دیکلرک،)2010 ،
یا مکانیسمهای دیگری باشد که در مطالعه حاضر قابل
بررسی نیستند .در بررسی علل اینکه چرا عملکرد جوانان
بهتر از افراد مسن است به چند موضوع دیگر نیز میتوان
اشاره کرد .اول اینکه همانطور که با افزایش سن قوای
جسمی مثل قلب ،شش کاهش مییابد کارایی مغز نیز
کاهش مییابد (اعراب شیبانی و کرمی نوری .)1386 ،دوم
اینکه آمارها نشان داده که جمعیت باالی  60سال اغلب
عالئمی از افسردگی به دالیل مختلف مثل از کارافتادگی،
بازنشستگی ،از دست دادن همسر را دارا هستند که
پژوهشها دلیل عمده آن را بیکاری یا کنار رفتن فرد از
نقشهای اجتماعی میدانند که باعث میشود فرد احساس
کند دیگر برای جامعه مفید نیست و همین احساس ناتوانی
و افسردگی فرصت تفکر صحیح و سریع را از فرد مسن
میگیرد و باعث کاهش عملکرد شناختی آنها میگردد.
مقایسه گروههای سنی در حافظه معنایی نشان داد که
بعد از کنترل تحصیالت تفاوت معناداری بین گروههای
مختلف سنی وجود نداشت و افرادی که سطح تحصیالت
باالتری داشتند نسبت به افراد با سطح تحصیالت پایینتر
حافظه معنایی بهتری را نشان دادند .در واقع افزایش سن در
عملکرد حافظه معنایی تأثیری ندارد و متغیر مؤثر بر حافظه
معنایی سطح تحصیالت است که این یافته با نتایج برخی
پژوهشها (مانند کرامر و همکاران )2004 ،همسو است .با
توجه به این موضوع که حافظه معنایی با ذخیره به نسبت
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پایدار اطالعات عمومی فرد سر و کار دارد و مستلزم نوع
کلیتر شناخت است و در واقع یک نوع رمزگردانی عمیق
اطالعات است (تولوینگ )2002 ،میزان آموزش و
تحصیالت افراد میتواند یک عامل تأثیرگذار در عملکرد
این نوع حافظه تلقی شود.
یافته جالب توجه ،سهم تحصیالت (که به طور منظم با
افزایش سن کاهش مییابد) در نتایج بود که الگوی نتایج در
تکالیف حافظه رویدادی را تغییر نداد ،اما تفاوتهای سنی در
تکالیف حافظه معنایی را از میان برد .تحصیالت به طور
بالقوه یکی از متغیرهای مخدوش کننده است .همانطور که
اشاره گردید ،سالهای تحصیالت رسمی به طور فاحشی
بین جوانان و افراد مسن متفاوت است .نتایج نشان میدهد
که در نظر گرفتن تحصیالت به عنوان متغیر کنترل برای
سن نتایج را تا زمانی که نقش آن نادیده گرفته میشود
متفاوت است .این تفاوت برای حافظه معنایی برجستهتر
است .زمانی که سطح تحصیالت به عنوان متغیر کنترل
نادیده گرفته میشود ،افت سنی در عملکرد حافظه معنایی
وجود دارد .زمانی که اثر تحصیالت کنترل میشود ،این افت
در عملکرد حافظه معنایی ناپدید میشود .از طرف دیگر،
افت سنی در عملکرد حافظه رویدادی علیرغم کنترل سطح
تحصیالت باقی ماند.
با توجه به این نتایج میتوان به انجام اقدامات الزم
برای به حداقل رساندن عوارض ناشی از افزایش سن در
حافظه رویدادی و ترغیب به افزایش سطح تحصیالت و
دانش افراد برای بهبود هر چه بیشتر کارایی حافظه معنایی
اشاره کرد .در پژوهش حاضر آشنا نبودن افراد به تستهای
غیر از مداد و کاغذی یکی از محدودیتهای این پژوهش
بود که زمان زیادی را برای توضیح و توجیه کردن افراد
میگرفت ،بنابراین به دانشجویان و پژوهشگران پیشنهاد
میشود از تستهای نرمافزاری بیشتری برای انجام
پژوهشهای خود استفاده نمایند همچنین با توجه به این
موضوع که این پژوهش به صورت مقطعی حافظه را مورد
بررسی قرار داده است به مسئولین پیشنهاد میشود که
امکانات الزم را برای بررسیهای طولی در اختیار
پژوهشگران قرار دهند.
سپاسگزاری
در پایان از تمامی شرکتکنندگان به خاطر همکاری در
انجام این پژوهش قدردانی و تشکر به عمل میآید.
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