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ند با توانمی معنایی قابل تمایز هستند. عوامل زیادی از جمله سندو نوع حافظه درازمدت آشکار یعنی حافظه رویدادی و 
 های سنی مختلفگروهپژوهش حاضر با هدف بررسی حافظه رویدادی و معنایی در  د.نارتباط داشته باش این دو نوع حافظه

، 40-45، 30-35، 20-25 سنی هایگروهاز تمامی افراد  شد. جامعه مورد بررسی عبارت انجام بزرگسال از جوان تا سالمند

مورد ارزیابی  سگیری در دستربه شیوه نمونه نفر 60در هر گروه سنی  که بودند شهر کرماندر  سال 60-65و  55-50

بررسی حافظه رویدادی  جهتجمالت و یادآوری  ،نگر، بازشناسی چهره و اسمهای حافظه آیندهآزمون افراد به قرار گرفتند.
نشان داد که بین تحلیل واریانس  حاصل از نتایج. بررسی حافظه معنایی پاسخ دادند جهت حروف های یادآوریو آزمون

تفاوت معناداری  40-45و  30-35، 20-25های سنی هدر مقایسه با گرو 60-65و  50-55حافظه رویدادی در سنین 
های سنی در حافظه معنایی گروه. مقایسه ردتفاوت معناداری وجود ندا 60-65و  50-55که بین سنین ، درحالیردوجود دا

های این با توجه به یافته .ردهای مختلف سنی وجود ندانشان داد که بعد از کنترل تحصیالت تفاوت معناداری بین گروه
عملکرد با شود ولی افزایش سن حافظه رویدادی ضعیف میعملکرد سالگی  45-50 توان گفت بعد از سنپژوهش می

های مرتبط با سن در تواند با کاهش کارآیی مغز، تفاوتافت در عملکرد حافظه رویدادی می ندارد. ایرابطهحافظه معنایی 
  ظرفیت حافظه فعال، سرعت پردازش و عملکردهای بازداری قابل تبیین باشد.
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بدون در نظر گرفتن یک استثنا، زمان همیشه در حال گذر 1
است. غیر قابل کنترل بودن زمان یکی از قوانین اصلی 

ای تمام اتفاقات دنیا رحمانهزمان به طور بی طبیعت است.

                                                 
و  یاتدانشکده ادب ی،عموم شناسیکارشناس ارشد روان یدی،پروانه شه

 یموسو ینمحمدحس یدس یران؛دانشگاه شهید باهنر کرمان، ا ی،علوم انسان
دانشگاه  ی،و علوم انسان یاتدانشکده ادب شناسی،گروه روان یارنسب، استاد

 شناسی،گروه روان یاراستاد پور،یلتمسعود فض یران؛شهید باهنر کرمان، ا
 . ایراندانشگاه شهید باهنر کرمان،  ی،و علوم انسان یاتدانشکده ادب

 یموسو ینمحمدحس یدخطاب به س یدمقاله با ینمربوط به ا مکاتبات
دانشگاه  ی،انسان و علوم یاتدانشکده ادب شناسی،گروه روان یارنسب، استاد

دوره  نامهیانمقاله مستخرج از پا ینباشد. ا یرانن، اشهید باهنر کرما
 .باشدیم یدیارشد خانم پروانه شه یکارشناس

 hossein.mousavi-nasab@uk.ac.ir: یکیالکترون پست

را از بدو خلقتش تا کنون در دست گرفته است. گذر زمان 
به یاد ناپذیر است و تنها استثنا توانایی انسان در برگشت

انسان با به یاد آوردن ذهنی  آوردن اتفاقات گذشته است.
ست که قانون ا کند و در اینجااش سفر میبه گذشته

شخص برگشت به  شود.ناپذیری زمان نقض میبرگشت
دهد بلکه ذهن و گذشته را به طور فیزیکی انجام نمی

 کندی او برگشت به گذشته را به حقیقت تبدیل میحافظه
سازی اطالعات و (. حافظه توانایی ذخیره2002گ، تولوین)

تجربیات و استفاده کردن از آنها در تعامالت بعدی با 
های مهم سیستم شناختی انسان محیط و یکی از توانایی

 (.2001ریپوو، ) است

نسب  یموسو ینمحمدحس یدس  

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

  یدیپروانه شه

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 پوریلتمسعود فض
 دانشگاه شهید باهنر کرمان
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بندی سنتی حافظه و به خصوص نحوه امروزه تقسیم
 انتقال اطالعات در انواع حافظه دستخوش تحوالت زیادی

 استحافظه  یسیستم، نظریه هانظریه شده است. از جمله
مطرح گردیده است. به نظر ( 1985)که توسط تولوینگ 

های حافظه، کارکردهای شناختی هر یک از نظام تولوینگ
مستقل از یکدیگر دارند و دانش متفاوتی در آنها رمزگردانی 

 ،1ایرویه درازمدتشود. تولوینگ چهار نوع حافظه می
و در  است را معرفی کرده 4رویدادی و 3معنایی ،2ادراکی
حافظه کوتاه مدت نظام حافظه  فزودنبا ا 1991سال 

. (1994)تولوینگ و شاختر،  پیشنهادی خود را تکمیل کرد
های حافظه هر یک از این نظام (2002تولوینگ )به نظر 

های کوچکتری تقسیم شود. ممکن است به زیرنظام
 تر وابسته است. پایین التر به عملیات نظامبا عملیات نظام

دو نظام حافظه ( 2002)های حافظه تولوینگ در نظام 
ها مورد توجه و حافظه معنایی بیش از سایر نظام رویدادی

قرار گرفته است. حافظه معنایی به دانش عمومی فرد اشاره 
دارد که مستقل از هویت شخصی و بدون تعلقات زمانی و 

انسان در این اطالعات با دیگران شریک  مکانی است.
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 

دهد که بین قبلی نشان میهای تجربی پژوهش نیست.
حافظه رویدادی و معنایی در انواع عوامل مختلف مانند سن 

؛ پرول، گابریل و بونج، 2001)بکمن، اسمال و والین، 
؛ 2010(، جنسیت )هرلیتز، الون، تیلرز و رهنمن، 2000

(، سالمتی 2003یانکر، اریکسون، نیلسون و هرلیتز، 
)کرامر، بهریر، (، تحصیالت 2004)نیلسون و همکاران، 

 (، وضعیت تأهل )موسوی2004کلکمبه، دانگ و گرینف، 
(، و سطح 2012نسب، کرمی نوری، سانستروم و نیلسون، 

نسب، کرمی نوری و فعالیت شناختی و اجتماعی )موسوی
( دریافت 2003( تفاوت وجود دارد. نیلسون )2014نیلسون، 

 هرچند بین سنین مختلف بزرگسالی در حافظه رویدادی
ها برای حافظه معنایی تفاوت وجود دارد، ولی این تفاوت

های بعد از کنترل سطح تحصیالت معنادار نبود. پژوهش
دهد در حالی های جنسیتی نیز نشان میمربوط به تفاوت

                                                 
1 Procedural memory 
2 Perceptual memory 
3 Semantic memory 
4 Episodic memory 

که زنان در حافظه رویدادی عملکرد بهتری نسبت به 
مردان دارند، تفاوت معناداری بین زنان و مردان در حافظه 

پژوهشی  (. در2010یی وجود ندارد )هرلیتز و همکاران، معنا
 معنایی و رویدادی حافظه که رابطه بین وضعیت تأهل و

 بین چشمگیری تفاوت که داده شد نشان شد، بررسی
 وجود مجرد افراد با متأهل افراد رویدادی حافظه عملکرد

 نبوده صادق معنایی حافظه مورد در موضوع این اما دارد
 افراد ظرف پنج سال در رویدادی حافظه در کاهش. است
نسب و بود )موسوی افراد متأهل از بیشتر بیوه و مجرد

نسب و ای دیگر موسویدر مطالعه (.2012همکاران، 
( رابطه دوطرفه بین دو نوع حافظه 2014همکاران )

ی شناختی و اجتماعی را به هارویدادی و معنایی با فعالیت
سال بررسی کردند. نتایج صورت طولی برای مدت ده 

های شناختی و اجتماعی، نشان داد که هیچ کدام از فعالیت
 بینی عملکرد حافظه معنایی را نداشتند. توانایی پیش

های شناختی و اجتماعی ی حافظه رویدادی با فعالیترابطه
بینی های اجتماعی پیشمعنادار بود. بدین معنا که فعالیت

حافظه رویدادی بودند؛ در حالی  کننده مهمی برای عملکرد
های شناختی بر حافظه رویدادی تأثیری نداشتند. که فعالیت

همچنین نتایج نشان داد که عملکرد حافظه رویدادی یک 
های شناختی بود. بدین تعیین کننده مهم در میزان فعالیت

معنا که کسانی که حافظه رویدادی بهتری دارند بیشتر در 
 شرکت خواهند کرد. های شناختی فعالیت

طور که بیان شد یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر همان
حافظه درازمدت به ویژه حافظه رویدادی عامل سن است. 
به خوبی ثابت شده است که عملکرد حافظه با سن بدتر 

ها پژوهش (. هر چند2001)بکمن و همکاران، شود می
در دهد که با توجه به سن، ضعیف شدن حافظه نشان می

های مختلف آن متفاوت است. وقتی سالمندان حوزه
 شان مثل قبل خوب کار کنند که حافظهشکایت می

معمول به حافظه رویدادی به طور کند، این موضوع نمی
گردد؛ یعنی توانایی ندارند وقایع خاصی را که آنها برمی

اعراب شیبانی و کرمی برایشان اتفاق افتاده به یاد آورند )
های مقطعی نشان شواهد موجود در پژوهش(. 1386نوری، 

دهد که یک رابطه خطی بین کاهش عملکرد حافظه می
(. با این 2003رویدادی و افزایش سن وجود دارد )نیلسون، 

دهد افراد تا میانسالی های طولی نشان میوجود پژوهش
عملکرد ثابتی دارند و بعد به مرور زمان افت قابل توجهی 

(. مطالعاتی که 1997)نیلسون و همکاران، خواهند داشت 
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دهد که در زمینه حافظه معنایی انجام شده، نشان می
عملکرد به نسبت متفاوتی بین محدوده زندگی بزرگساالن 

های سنی در توان گفت گروهوجود دارد. به عبارت دیگر می
عملکرد حافظه معنایی و رویدادی با یکدیگر تفاوت دارند 

برخی از (. 2005ی، بکمن و نیلسون، لوند، نیبر)رون
دهد که افراد جوان و های انجام شده نشان میپژوهش

 ترمسن در حافظه رویدادی با هم تفاوت دارند. افراد مسن
معمول از دو سمت چپ و راست هیپوکامپ استفاده  به طور

کنند در حالی که افراد جوان تنها از سمت چپ آن می
(. در پژوهشی که 2003فریث،  مگیور و) کننداستفاده می
نشان ا حافظه، سالمتی و کهنسالی انجام شد در رابطه ب

ثیر بسزایی بر عملکرد حافظه أکه سالمتی و سن ت داده شد
همچنین نیلسون و  (.2004نیلسون و همکاران، دارند )

برای بررسی حافظه، سالمتی و سن به  (1997) همکاران
به طور المتی و حافظه این یافته رسیدند که رابطه بین س

در آزمایشی که در آن دو گروه  د.باشثر از سن میأکامل مت
، کنندگانشرکتسالمند و جوان شرکت کرده بودند و از 

آزمون یادآوری آیتم و یادآوری منبع در مورد کلمات به 
که سالمندان هم در تکلیف  ه شدعمل آمد، نشان داد

 انجوان سبت بهیادآوری آیتم و هم در یادآوری منبع ن
برخی از  (.2000گرادی و فرگوس، عملکرد بدتری داشتند )

فرد  ،دهد که افزایش سنانجام شده نشان می هایپژوهش
را در معرض توسعه اختالالت عصبی مانند آلزایمر که به 

بریکمن و دهد )سندرم زوال عقل معروف است قرار می
مغزی مزمن (. بیماری آلزایمر نوعی اختالل 2009استرن، 

رونده و ناتوان کننده است که با اثرات عمیق بر پیش
به حافظه، هوش و توانایی مراقبت از خود همراه بوده و 

معمول فقدان حافظه، اولین عالمتی است که در این طور 
 آیریش (.1389خاتونی و زهری، کند )بیماری نمود پیدا می

رسیدند که ای به این نتیجه در مطالعه (2015) و همکاران
های بالینی مشخص اختالل حافظه رویدادی یکی از ویژگی

 بیماران مبتال به آلزایمر و زوال مغز است.
هر چند مطالعات قبلی درباره رابطه سن و حافظه 

( و 2003رویدادی و معنایی به صورت مقطعی )نیلسون، 
؛ نیلسون و همکاران، 2004)نیلسون و همکاران،  طولی
شورها انجام شده است، ولی بر اساس ( در سایر ک1997

اطالعات نویسندگان هنوز کار پژوهشی گسترده در این 
زمینه در کشور ایران صورت نگرفته است. امروزه، بافت 

 های فرهنگی تأثیرات مهمی بر بسیاری از جنبه

شناختی افراد مانند باورها، ادراک، هیجانات، زبان روان
د )اویسرمن، کن و نگرش نسبت به بیماری و درد دار

(. به همین جهت هدف از این پژوهش 2002کملمیر، 
انواع حافظه رویدادی و معنایی در سنین  بررسی و مقایسه

مختلف بزرگسالی از دوره جوانی تا ابتدای دوره پیری در 
های سنی در دو جامعه ایرانی است. در این پژوهش تفاوت

. همچنین نوع حافظه درازمدت مورد بررسی قرار گرفتند
های سنی در دو نوع حافظه مقایسه شدند. از این رو، تفاوت
( بین 1های پژوهش حاضر به این صورت بود که )فرضیه

های مختلف سنی بزرگسالی از جوانی تا ابتدای پیری گروه
( بین 2در عملکرد حافظه رویدادی تفاوت وجود دارد و )

دای پیری های مختلف سنی بزرگسالی از جوانی تا ابتگروه
 در عملکرد حافظه معنایی تفاوت وجود دارد.

 روش
 کنندگانطرح پژوهش و شرکت

هدف . جامعه بودای پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه
 ،20-25 سنی هایاز تمامی افراد در گروهبود عبارت 

که از  شهر کرمان سال 65-60، 55-50، 45-40، 35-30
گیری در دسترس نمونهکننده به شیوه شرکت 300بین آنها 

های ورود در این مطالعه عبارت از انتخاب شدند. مالک
سن، رضایت آگاهانه برای شرکت در پژوهش، عدم وجود 
سابقه سکته یا دمانس )شامل آلزایمر(، عدم وجود ضعف 

نژندی بودند. بینایی و شنوایی، و عدم وجود اختالالت روان
وان مالک خروج در عدم تمایل به ادامه همکاری نیز به عن

مرد و  30) نفر 60 حدود در هر گروه سنینظر گرفته شد. 
به طور  زن( به عنوان نمونه مورد ارزیابی قرار گرفتند. 30

 ، در گروه سنی62سال  20-25دقیق در گروه سنی 
، در گروه 60سال  40-45، در گروه سنی 58سال  35-30 

 58سال  60-65و در گروه سنی  62سال  50-55سنی 
 نفر از  154کننده قرار داشت. به طور کلی، شرکت
نفر مرد بودند. سطح تحصیالت  146کنندگان زن و شرکت

نفر  40نفر دیپلم،  77کنندگان زیر دیپلم، نفر از شرکت 72
 4نفر کارشناسی ارشد و  14نفر کارشناسی،  93کاردانی، 

 نفر 220کنندگان مجرد و نفر از شرکت 80نفر دکترا بود. 
 متأهل بودند. 

 ابزار
های مطالعه حاضر بر پنج ابزار حافظه رویدادی تحلیل

نگر، حافظه چهره، حافظه اسم، یادآوری )حافظه آینده
جمالت عملی، و یاداوری جمالت کالمی( و سه آزمون 
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، یادآوری «ن»حافظه معنایی )یادآوری کلمات با حرف 
( «م»و یادآوری مشاغل با حرف  «ب»کلمات پنج حرفی 

 1مبتنی است. این ابزار برگرفته از پروژه طولی بتوال
( درباره سن، حافظه و سالمتی 1997)نیلسون و همکاران، 

ها، جمالت و بود که مطابق با فرهنگ و زبان فارسی چهره
حروف انتخاب شدند. جهت بررسی روایی، مجموعه تکالیف 

 نفر از اساتید و 10حافظه رویدادی و حافظه معنایی به 
شناسی با گرایش دانشجویان تحصیالت تکمیلی روان

شناختی ارائه گردید و نظر آنان بر اساس یک طیف لیکرت 
ای از کامالً موافق تا کامالً مخالف سنجیده شد. درجه پنج

از هر کدام از آنها خواسته شد تا مشخص کنند هر یک از 
رد این تکالیف تا چه اندازه حافظه رویدادی و معنایی را مو

 95/0دهند. نتایج نشان داد که همبستگی سنجش قرار می
کنندگان وجود دارد. بدین معنا که از نظر بین نظرات ارزیابی

ارزیابی کنندگان تکالیف ارائه شده با حافظه رویدادی و 
دهد. معنایی ارتباط داشته و آنها را مورد سنجش قرار می

زمون بازآ-جهت بررسی پایایی از روش پایایی آزمون
 10کننده با فاصله زمانی شرکت 50استفاده گردید. تعداد 

روز مورد سنجش مجدد قرار گرفتند. نتایج نشان  15الی 
 های حافظه داد که همبستگی بازآزمون برای تست

، حافظه کالمی، 76/0، حافظه عملی، 42/0نگر، آینده
، 35/0، حافظه اسمی، 72/0، بازشناسی چهره، 78/0

حرفی با  5، کلمات 83/0، «ن»ات با حرف یادآوری کلم
 بود. 73/0، «م»، و مشاغل با حرف 53/0، «ب»

 ابزار سنجش حافظه رویدادی

ال ؤاین آزمون دارای یک س .2نگرآزمون حافظه آینده
 کننده خواسته رکتاست که در ابتدای شروع کار از ش

، به آزمونگر هاتمامی آزمونشود که پس از اتمام می
ای را به او بدهد. در صورتی که در کند که برگهیادآوری 

کننده یادآوری کند که برگه را دریافت کتشرانتهای کار، 
در صورت عدم  ،کندی یادآوری را کسب میکند نمره

 دهد.ی آزمون را از دست مییادآوری نمره
این آزمون شامل دو  م.آزمون بازشناسی چهره و اس

عکس چهره دختر و  16ی نخست د. در مرحلهبومرحله 
کننده نشان کتشرعکس پسر( به  8عکس دختر و  8) پسر

کشد و در ثانیه طول می 8شود که هر عکس داده می
شود که از قسمت پایین هر عکس اسمی نمایش داده می

                                                 
1 Betula 
2 Prospective memory 

شود به عکس و اسم دقت کند و کننده خواسته میکتشر
به دقیقه،  15اسم را با صدای بلند بخواند. پس از حدود 

شود که عکس بدون اسم نشان داده می 24کننده شرکت
به او نشان  پیش از اینعکس از تصاویری است که  12

ال ؤکننده سعکس جدید هستند. از شرکت 12داده شده و 
شود که آیا هر عکس را دیده است یا خیر. برای هر می

در  پیش از اینکند که یید میأکننده تعکس که شرکت
شود که گزینه اسم نشان داده می 4ست تصاویر دیده ا

گذاری آزمون نمرهت. برای بگوید نام عکس چه بوده اس
های غلط تعداد پاسخ منهایهای صحیح تعداد پاسخ، چهره

گذاری نمرهبرای  د.به عنوان نمره نهایی در نظر گرفته ش
نهایی  های صحیح به عنوان نمرهآزمون اسم تعداد پاسخ

 د.تلقی ش

این آزمون به دو صورت کالمی  جمالت. آوریآزمون یاد
که دارای  ماده 16 شاملت و فهرسد. دگردیاجرا  و عملی

جمالتی شامل اسم و فعل که مربوط به یک عمل ساده 
. هر شد مورد آزمون قرار گرفتمیکتاب را بلند کن(  مانند)

 8شامل  دو فهرست مقوله و در مجموع 4ت شامل فهرس
التحریر، ابزار، از اعضای بدن، لوازم شد که عبارتمقوله می

. بود هاها و خواندنیمیوه، لوازم آشپزخانه، حیوان، پوشیدنی
ت فهرسکه برای  بودروش اجرای تست به این صورت 
کننده خواند و از شرکتعملی آزمونگر ابتدا هر جمله را می

با توجه به وسایلی که در اختیارش که جمله را  ستخوامی
 8)هر آیتم  به صورت عملی اجرا کندشد میقرار داده 

و  خواندت کالمی آزمونگر هرجمله را میفهرسثانیه(. برای 
که جمله را پس از او  ستخواکننده میاز شرکت سپس

-جمالت از شرکت هر فهرستتکرار نماید. پس از اتمام 

برای  شد که جمالت را به یاد بیاورند.کنندگان خواسته می
آزمون برای هر فهرست جداگانه از تعداد  اینگذاری نمره

جمالت صحیحی که به طور کامل یادآوری شدند استفاده 
 گردید.

 ابزار سنجش حافظه معنایی

کنندگان خواسته از شرکت ف.های یادآوری حروآزمون
شوند و شروع می «ن»شد هر تعداد کلمه که با حرف 

 5شوند و شروع می «ب»همچنین کلماتی را که با حرف 
شوند، شروع می «م»حرف دارند و مشاغلی را که با حرف 

گذاری شامل تعداد هر کدام را در یک دقیقه نام ببرند. نمره
 بود.کلمات یادآوری شده صحیح در هر آزمون 
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 روش اجرا
 تأیید از پس معنایی و رویدادی حافظه سنجش هایآزمون
 به مراجعه با شدند. اجرا آماده پایایی و روایی نظر از شدن
 300 تعداد کرمان، شهر تفریحی و اداری علمی، هایمکان

بعد از تشریح  برای این افراد .کننده ارزیابی شدندشرکت
گیری اهداف پژوهش و کسب رضایت آگاهانه، آزمون

 25 بین نفر هر برای هاتست اجرای صورت گرفت. زمان
آوری با ز جمعها پس اداده .انجامید طول به دقیقه 40 الی

در نسخه  راههتحلیل واریانس یک استفاده از روش آماری
 تجزیه و تحلیل شدند. SPSSافزار آماری نرم 24

 هایافته
های خام های استنباطی نمرات حاصل از دادهقبل از تحلیل

-25بر اساس میانگین و انحراف معیار کمترین گروه سنی )
 zتبدیل گردیدند. بر اساس نمرات  zسال( به نمرات  20

مقیاس حافظه رویدادی یک نمره کل برای پنج خرده

مقیاس سه خرده zحافظه رویدادی و براساس نمرات 
در حافظه معنایی نمره کل حافظه معنایی به دست آمد. 

  توزیع سنی افراد گروه نمونه نشان داده شده است. 1جدول 
 

 1جدول 
 نمونهتوزیع سنی افراد گروه 

 درصد فراوانی گروه سنی

25-20 62 7/20 

35-30 58 3/19 

45-40 60 20 

55-50 62 7/20 

65-60 58 3/19 

 100 300 کل
 

 باها های الزم، نرمال بودن دادهمفروضهبه منظور بررسی 
 .اسمیرنوف بررسی شد-کلموگروف و ویلک-آزمون شاپیرو

شده مین أها تنتایج نشان داد فرض نرمال بودن توزیع داده
ها به بررسی مفروضه برابری واریانس(. P>05/0)است 

وسیله آزمون لون نشان داد که تفاوت معناداری بین 
(. 63/0P= ،63/0=(2.295)F)ها وجود ندارد واریانس گروه

حافظه رویدادی و  Zمیانگین و انحراف استاندارد نمرات 
های سنی مختلف بزرگسالی در ظه معنایی در گروهحاف

 آمده است. 2جدول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

های حافظه برای عامل سن در نمرهتحلیل واریانس 
مختلف نتایج  رویدادی در افراد بزرگسال دارای سنین

p=28/0معناداری را نشان داد )
2 ،001/0≤P ،44/29 

=(4.295)F)درصد از تغییرات حافظه  28که  . نتایج نشان داد
بررسی  .رویدادی منحصراً به وسیله سن قابل تبیین است

نفرونی نشان داد که تفاوت وبه کمک آزمون ب سادهاثرات 
 40-45، و 30-35، 20-25سنی  هایمعناداری بین گروه

سال در حافظه رویدادی  60-65سال و  50-55سال با 
 عملکرد به این معنا که میزان (.P<001/0)وجود دارد 

؛ =51/0SD) سال 50-55حافظه رویدادی در گروه سنی 

67/0-M= 60-65( و ( 45/0سالSD= 84/0؛-M=) 
سال  25-20به صورت معناداری کمتر از گروه سنی 

(54/0SD=0010/0؛M=) ، سال  30-35گروه سنی
(053/0SD= 053/0؛-M=) ، سال  45-40گروه سنی
(070/0SD= 19/0؛-M=)  بود. بین حافظه رویدادی

تفاوت معناداری  40-45و  30-35 ،20-25گروه سنی 
های حافظه ت میانگینبررسی چندگانه تفاو مشاهده نشد.

 در سنین مختلف نشان داد که روند حافظه رویدادی
 در مقایسه با  60-65و  50-55رویدادی در سنین 

  روندی کاهشی 40-45و  30-35، 20-25های سنی گروه

 2 جدول

 های سنی بزرگسالیحافظه رویدادی و معنایی در گروه zمیانگین و انحراف استاندارد نمرات 

 حافظه معنایی  حافظه رویدادی 

 انحراف استاندارد میانگین  انحراف استاندارد میانگین گروه سنی

25-20 001/0 54/0  0004/0 7/0 
35-30 053/0- 053/0  041/0- 11/0 
45-40 19/0- 07/0  05/0- 83/0 
55-50 67/0- 51/0  44/0- 75/0 
65-60 84/0- 45/0  12/0- 54/0 
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ثابت است.  60-65و  50-55و این روند در سنین  است
که متغیر تحصیالت به عنوان الزم به ذکر است زمانی 

حافظه رویدادی وارد شد تغییری در  متغیر کنترل در تحلیل
 الگوی کلی نتایج به وجود نیامد.

به منظور بررسی حافظه معنایی در افراد در تحلیل دیگر، 
راهه بزرگسال در سنین مختلف از روش تحلیل واریانس یک

ها به وسیله اده، نرمال بودن دهااستفاده شد. از نظر مفروضه
 و اسمیرنوف بررسی شد-کلموگروف و ویلک-آزمون شاپیرو

 بنابراین است،05/0سطح معناداری بیشتر از نشان داد  نتایج
 مین گردید.أهای پژوهش تفرض نرمال بودن توزیع داده

ها به وسیله آزمون لون بررسی مفروضه برابری واریانس
ها وجود واریانس گروهنشان داد که تفاوت معناداری بین 

ثیر معناداری أمچنین ت. ه(03/0P= ،71/2 =(2.295)F)دارد 
های حافظه معنایی در افراد برای عامل سن در نمره

p=11/0)بزرگسال دارای سنین مختلف مشاهده شد 
2 ،

001/0P≤ ،45/9=(4.295)F) درصد از  11، به این معنا که
 .تبیین استبه وسیله سن قابل  تغییرات حافظه معنایی

نفرونی وگروهی به کمک آزمون ببررسی اثرات درون
، 20-25سنی  هاینشان داد که تفاوت معناداری بین گروه

سال در  60-65سال و  50-55سال با  40-45، و 35-30
به این معنا که میزان  (.P<05/0) وجود دارد معناییحافظه 

سال  50-55حافظه معنایی در گروه سنی عملکرد 
(75/0SD= 44/0؛-M= به صورت معناداری کمتر از گروه )

گروه سنی ، (=0004/0M ؛=70/0SDسال ) 25 -20سنی 
 گروه سنی، و (=M-041/0 ؛=11/0SDسال ) 35-30
همچنین بود.  (=M-05/0؛ =83/0SDسال ) 45 -40

؛ =54/0SD) 60-65عملکرد حافظه معنایی گروه سنی 
12/0-M=)  و  20-25به طور معناداری کمتر از گروه سنی
با  20-25بین حافظه معنایی گروه سنی سال بود.  35-30
الزم سال تفاوت معناداری مشاهده نشد.  40-45و  35-30

به ذکر است زمانی که متغیر تحصیالت به عنوان متغیر 
حافظه معنایی وارد شد تفاوت معناداری  کنترل در تحلیل

 سنی مختلف مشاهده نگردید.های بین گروه

 گیریبحث و نتیجه
هدف این پژوهش مقایسه حافظه رویدادی و معنایی در 

از دوره جوانی تا ابتدای دوره  سنین مختلف بزرگسالی
های پژوهش حاکی از تأثیر منفی یافته. بود سالمندی

افزایش سن در حافظه رویدادی هستند به طوری که بین 

های با گروه 60-65، 50-55حافظه رویدادی در سنین 
تفاوت وجود داشت در  40-45و  30-35، 20-25سنی 

در حافظه رویدادی  60-65و  50-55حالی که بین سنین 
تفاوتی وجود نداشت. نتایج نشان داد که حافظه رویدادی از 

شود و زمینه سالگی دچار افت معناداری می 45-50سن 
مانند آلزایمر را بروز اختالالت مرتبط با حافظه رویدادی 

)مانند  هاپژوهشبرخی با نتایج یافته این  آورد.فراهم می
، اعراب شیبانی و کرمی نوری، 2004نیلسون و همکاران، 

؛ و گرادی و فرگوس، 1997؛ نیلسون و همکاران، 1386
مطالعه حاضر برای بررسی عوامل و همسو است.  (2000

ه به سن منابع افت در عملکرد حافظه رویدادی با توج
طراحی نشده بود. با این وجود، افت در عملکرد حافظه 

های مرتبط با سن در ظرفیت تواند به تفاوترویدادی می
(، سرعت پردازش )گلیسکای، 2006حافظه فعال )لویت، 

(، 2010کلرک، (، عملکردهای بازداری )مورون و دی2007
های دیگری باشد که در مطالعه حاضر قابل یا مکانیسم

در بررسی علل اینکه چرا عملکرد جوانان رسی نیستند. بر
توان میدیگر نیز بهتر از افراد مسن است به چند موضوع 

طور که با افزایش سن قوای اول اینکه همان .اشاره کرد
یابد کارایی مغز نیز کاهش می جسمی مثل قلب، شش

دوم  (.1386اعراب شیبانی و کرمی نوری، ) یابدکاهش می
سال اغلب  60ارها نشان داده که جمعیت باالی اینکه آم

از کارافتادگی،  لمی از افسردگی به دالیل مختلف مثئعال
که  بازنشستگی، از دست دادن همسر را دارا هستند

ها دلیل عمده آن را بیکاری یا کنار رفتن فرد از پژوهش
شود فرد احساس باعث میدانند که های اجتماعی مینقش

جامعه مفید نیست و همین احساس ناتوانی کند دیگر برای 
و افسردگی فرصت تفکر صحیح و سریع را از فرد مسن 

 د. گردیها منآ کرد شناختیگیرد و باعث کاهش عملمی
های سنی در حافظه معنایی نشان داد که مقایسه گروه

های بعد از کنترل تحصیالت تفاوت معناداری بین گروه
دی که سطح تحصیالت و افرامختلف سنی وجود نداشت 

تر باالتری داشتند نسبت به افراد با سطح تحصیالت پایین
 در واقع افزایش سن درحافظه معنایی بهتری را نشان دادند. 

ثر بر حافظه ؤثیری ندارد و متغیر مأعملکرد حافظه معنایی ت
برخی این یافته با نتایج  کهمعنایی سطح تحصیالت است 

( همسو است. با 2004مکاران، مانند کرامر و ه) هاپژوهش
 نسبته به ذخیر با معناییه توجه به این موضوع که حافظ
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 نوع مستلزم و دارد کار و سر فرد اطالعات عمومی پایدار
 عمیق نوع رمزگردانی یک واقع شناخت است و در ترکلی

میزان آموزش و  (2002تولوینگ، است ) اطالعات
ثیرگذار در عملکرد أتواند یک عامل تتحصیالت افراد می

 . این نوع حافظه تلقی شود
یافته جالب توجه، سهم تحصیالت )که به طور منظم با 

یابد( در نتایج بود که الگوی نتایج در افزایش سن کاهش می
های سنی در تکالیف حافظه رویدادی را تغییر نداد، اما تفاوت

تکالیف حافظه معنایی را از میان برد. تحصیالت به طور 
طور که لقوه یکی از متغیرهای مخدوش کننده است. همانبا

های تحصیالت رسمی به طور فاحشی اشاره گردید، سال
دهد بین جوانان و افراد مسن متفاوت است. نتایج نشان می

که در نظر گرفتن تحصیالت به عنوان متغیر کنترل برای 
شود سن نتایج را تا زمانی که نقش آن نادیده گرفته می

تر ت است. این تفاوت برای حافظه معنایی برجستهمتفاو
است. زمانی که سطح تحصیالت به عنوان متغیر کنترل 

شود، افت سنی در عملکرد حافظه معنایی نادیده گرفته می
شود، این افت وجود دارد. زمانی که اثر تحصیالت کنترل می

شود. از طرف دیگر، در عملکرد حافظه معنایی ناپدید می
رغم کنترل سطح در عملکرد حافظه رویدادی علی افت سنی

 تحصیالت باقی ماند. 
توان به انجام اقدامات الزم با توجه به این نتایج می

برای به حداقل رساندن عوارض ناشی از افزایش سن در 
حافظه رویدادی و ترغیب به افزایش سطح تحصیالت و 

عنایی دانش افراد برای بهبود هر چه بیشتر کارایی حافظه م
های در پژوهش حاضر آشنا نبودن افراد به تستاشاره کرد. 
های این پژوهش و کاغذی یکی از محدودیت غیر از مداد

بود که زمان زیادی را برای توضیح و توجیه کردن افراد 
به دانشجویان و پژوهشگران پیشنهاد  بنابراین ،گرفتمی
 افزاری بیشتری برای انجامهای نرمشود از تستمی

های خود استفاده نمایند همچنین با توجه به این پژوهش
موضوع که این پژوهش به صورت مقطعی حافظه را مورد 

شود که بررسی قرار داده است به مسئولین پیشنهاد می
های طولی در اختیار امکانات الزم را برای بررسی

 پژوهشگران قرار دهند.
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