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 )IAM( حال شرح حافظه مصاحبه
 AMIوجود دارد. براي مثال، بیماراني كه در  رگستو پس رگستوھشي مفید براي بررسي مواردي است كه در آن امكان تفكیك فراموشي پیشژ، يك ابزار پ

 ).۱۹۸٦، ]۳[نكنند، احتمال دارد در اين آزمون عملكرد متفاوتي داشته باشند (بدلیو ويلسوھاي استاندارد تقريباً يكسان عمل ميآزمون

 است.تر ابداع و اعتباريابي شده ھاي قديميھايآزمونسال به باال مناسب است و با ھدف از بین بردن محدوديت ۱۸اين آزمون براي فاصله سني 

  

، به ارزيابي ]٤[يشود. بخش اول به نام برنامه معنايي شخصاي است كه از دو بخش تشكیل مين يافتهسازمااين آزمون شامل يك برنامه مصاحبه نیمه 
مودني را ملزم به يادآوري حقايق زندگي گذشته مربوط به پردازد. برنامه معنايي شخصي، آزيادآوري رويدادھاي گذشته زندگي شخصي آزمودني ھا مي

يع دوران اخیرتر دوران كودكي (براي مثال؛يادآوري نام مدرسه يا معلمان)، ابتداي بزرگسالي (براي مثال؛نام بردن اولین شغل، تاريخ و محل ازدواج) و وقا
د. بخش دوم به نام رويداد شرح حال، به يادآوري خاطراتي از ھمان سه دوره نماي(براي مثال؛تعطیالت، مسافرتھا يا بستري شدن در بیمارستان) مي

 باشد.پردازد. اين آزمون ساده و از قابلیت اجراي نسبتاً سريع برخوردار است و براي بیماران جالب و جّذاب ميزماني مي
AMI،  تر (كه به ند با آنچه كه از تكالیف مربوط به آزمونھاي حافظه مرسوم توادھد. عملكرد در اين آزمون مييك ارزيابي از حافظه شخصي دور ارائه مي

توان كند كه به واسطه آن ميآيد مقايسه گردد. اين آزمون، چارچوبي فراھم ميدست ميپردازند) بهھاي مشھورمييا چھرهارزيابي دانش وقايع عمومي
ھاي آن (مربوط به ذخیره نسبي حافظه ]٥[يخت كه شامل الگوي ھر نوع نقص و شیب زمانبه ارزيابي وجود آسیب يا سالمت در حافظه دور آزمودني پردا

 باشد.تر نسبت به حافظه اخیر) ميقديم
 پايايي

گذاري خاطرات يادآوري شده پرداختند. ھمبستگي میان ) به صورت مستقل به ارزيابي و نمره۱۹۸۹، سه ارزياب يعني بدلي، كوپلمن و ويلسون(AMIدر 
 باشد.در نوسان مي ۸٦/۰تا  ۸۳/۰ھاي موازي، بین آزمون

 روايي

 روايي آزمون از چھار طريق مورد ارزيابي قرار گرفت:

 باشد.اد سالم مي) آزمون به سادگي نشان داد كه قادر به تمیز بیماران فراموشكار از افر۱

 ھاي مختلف در سطح كل بیماران بود.دوره ) روش دوم، محاسبه ھمبستگي دروني میان تكالیف حافظه۲

 ھاي مختلف حافظه دور بود.) روش سوم، مقايسه الگوي شیب تند در طول آزمون۳

 ھاي تولید شده. ) چھارمین روش عبارت است از كنترل اعتبار حافظه٤

  

  

  

 گذاري:نمره روش

شود. مجموع نمرات نمره براي يادآوري ناقص در نظر گرفته مي ۱نمره براي يادآوري كامل و  ۲براي ھر يك از سؤال ھاي جدول معنايي شخصي، حداكثر 
 باشد.مي  ۲۱سؤال ھاي ھر بخش آزمون، در مواقع يادآوري كامل، 

پردازد. ھر بخش از اين ، به ارزيابي يادآوري حوادث يا وقايع خاص رخ داده در زندگي گذشته آزمودني مي]٦[لبخش دوم به نام برنامه حوادث شرح حا
د مربوط به دوران كودكي، سه رويداد مربوط شود. آزمودني ملزم است كه سه رويدادر طول ھمان سه دوره زماني مربوط مي مصاحبه به ارزيابي حافظه

توان از برخي ميبه اوايل دوره بزرگسالي و سه رويداد مربوط به دوران اخیر را يادآوري نمايد. ھر جا كه آزمودني در يادآوري حافظه با شكست روبرو شود 
 محرك ھا استفاده كرد.

براي خاطره شخصي خاص كه زمان و مكان يادآوري شده است و يا براي حوادث با ويژگي  نمره و ۳در جدول شرح حال، براي خاطره ضمني مكان و زمان، 
نمره، براي سؤال ھاي بدون  ۱نمره در نظر گرفته شده است. سرانجام براي حافظه شخصي مبھم،  ۲اختصاصي كمتر از زمان و مكان يادآوري شده، 

 شود.اي در نظر گرفته نميھاي مبتني بر دانش و اطالعات كلي نمرهپاسخ و يا پاسخ
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 لحا شرح حافظه مصاحبه
 کودکي : الف قسمت
 مدرسه از پیش دوره : ۱ بخش

 : شخصي معنايي سؤاالت

 از آزمودني در مورد آدرس محل زندگي وي قبل از ورود به مدرسه پرسیده مي شود   ۱٫۱

 از آزمودني در خصوص نام سه نفر از دوستان يا ھمسايگان دوره قبل از ورود به مدرسه پرسیده مي شود   ۱٫۲

 : حال شرح حادثه سؤال

A1  از آزمودني خواسته مي شود تا يک حادثه مربوط به دوره قبل از ورود به مدرسه را يادآوري نمايد 

 رھنمودھا :

 " اوّلین خاطره شما؟ "

 واھر يا برادرتان؟ "" در مورد خ

 سالگي) ۱۱ تا ٥ ( ابتدايي مدرسه : ۲ بخش 
 : معنايي سؤاالت

سالگي به چندين مدرسه رفته، بیان جزئیات  ۱۱تا  ٥از آزمودني در مورد نام اوّلین مدرسه اي که رفته است سؤال شود (اگر آزمودني در فاصله سني  ۲۱
 تنھا اولین مدرسه کافیست)

 از آزمودني در مورد مکان مدرسه سؤال مي شود ( شھر يا شھرستان کافیست) ۲۲

 از آزمودني در مورد سن ورود به مدرسه ( شروع تحصیل) سؤال شود ۲۳

صحت از آزمودني در مورد آدرس محل زندگي ھنگامي که در اين مدرسه شروع به تحصیل کرده سؤال شود ( پاسخ ھاي تکراري بايد به قصد بررسي  ۲٤
 کنترل شوند)

 ل نخواھد بود)از آزمودني در مورد نام سه نفر از معلمان يا دوستان مدرسه سؤال شود ( اگر نام دوستاني را که قبالً بیان کرده تکرار نمايد قابل قبو ۲٥

 رھنمودھا :

 مدير مدرسه ؟

 معلم اصلي؟

 يک دوست؟

 : حال شرح حادثه سؤال

 سالگي) ۱۱تا  ٥ي را که در خالل تحصیل در مدرسه ابتدايي رخ داده بازگو نمايد ( شود تا حادثه ا  از آزمودني خواسته
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 خاطره مربوط به دوره ھاي بعدي ( مثالً راھنمايي) قابل قبول نخواھد بود

 رھنمودھا :

 در مورد يک معلم ؟

 در مورد يک دوست؟

________________________________________ 

 سالگي) ۱۸ تا ۱۱ ( دبیرستان و راھنمايي دوران : ۳ بخش
 : معنايي سؤاالت 

 از آزمودني در مورد نام مدرسه راھنمايي يا دبیرستان سؤال شود ۳۱

 از آزمودني در مورد محل مدرسه سؤال شود ۳۲

 از آزمودني در مورد تعداد امتحانات نھايي که در پايان دوران مدرسه راھنمايي و دبیرستان گذرانده سؤال شود ۳۳

ل شود از آزمودني در مورد اينکه توانسته است فارغ التحصیل شود يا خیر سؤال شود ( اگر پاسخ مثبت است ، در مورد سال فراغت از تحصیل وي سؤا
 اگر پاسخ منفي باشد

 سالي که ترک تحصیل کرده است مد نظر مي باشد

 نمايي يا دبیرستان سؤال شوداز آزمودني در مورد آدرس و محل زندگیش ھنگام تحصیل در مدرسه راھ ۳٤

 از آزمودني در مورد نام سه نفر از معلمان يا دوستان مدرسه نامبرده سؤال شود ( تکراراسامي قبلي قابل قبول نخواھد بود) ۳٥

 رھنمودھا :

 مدير دبیرستان؟

 معلم اصلي؟

 يک دوست؟

 : حال شرح حادثه سؤال

 سالگي) ۱۸تا  ۱۱تحصیل در مدرسه راھنمايي يا دبیرستان رخ داده سؤال شود ( سنین  از آزمودني در مورد يادآوري حادثه اي که در خالل

 رھنمودھا :

 در مورد يک معلم؟

 در مورد يک دوست؟

___________________________________________ 

 بزرگسالي آغاز : ب قسمت
 حرفه يا شغل : ٤ بخش

 : معنايي سؤاالت

 توانايي ھا و صالحیت ھايي را پس از ترک تحصیل به دست آورده است سؤال شوداز آزمودني در مورد اينکه چه  ٤۱

 يکي از سؤاالت زير : ٤۲

 اگر آزمودني دوره اي را گذرانده در مورد نام دوره و مؤسسه مربوطه سؤال شود

 يا
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 اگر آزمودني دوره اي را نگذرانده در مورد اولین شغل وي و نام سازمان يا شرکت مربوطه سؤال شود

نان، بايد از آزمودني در مورد آدرس محلي او در خالل گذراندن دوره حرفه اي يا شروع اولین کار سؤال شود( اگر آدرس تکراري باشد، براي حصول اطمی ٤۳
 کنترل شود)

 مورد نام سه نفر از دوستان يا ھمکاران اين دوره سؤال شود اسامي تکراري در سؤاالت قبلي قابل قبول نیستاز آزمودني در  ٤٤

 رھنمودھا :

 مدير يا رئیس ؟

 مربي، استاد، معلم يا سرکارگر؟

 ھر يک از ھمکالسي ھا يا ھمکاران؟

 يد از او در مورد سالھاي نخست پس از ترک مدرسه سؤال نمود)( اگر آزمودني تا حال آموزش رسمي دريافت نکرده يا وارد بازار کار نشده با

 : حال شرح حادثه سؤال  

A4  از آزمودني خواسته مي شود تا حادثه اي را از دانشگاه يا اولین شغل خود يادآوري نمايد 

 رھنمودھا :

 روز اول در کار يا دانشگاه؟

 رويدادي با يک دوست؟

 سالگي آزمودني، حافظه قابل قبول نیست) ٤۰ده مربوط به يک دوره متفاوت است، مثالً ( اگر مشخص شود که حادثه يادآوري ش

__________________________________________________ 

 ازدواج : ٥ بخش
 : معنايي سؤاالت

 يکي از دو سؤال زير : ٥۱

ج کرده، از او در مورد تاريخ و مکان ( شھر يا شھرستان کافیست)ازدواج سالگي ازدوا ۳۰سالگي يا اوايل  ۳۰تا  ۲۰سالگي،  ۱۹تا  ۱۷اگر آزمودني در سن 
 سؤال شود

 يا

سالگي در آن شرکت داشته  ۳۰تا  ۲۰اگر در اين دوره زماني ازدواج نکرده است، از او در مورد نام شخص ديگري که ازدواج کرده که آزمودني در سن 
 سؤال شود سپس از آزمودنسي در مورد محل ازدواج اين شخص سؤال مي شود ( شھر يا شھرستان کافیست)

 ت وي قبل از اين ازدواج سؤال شوداز آزمودني در مورد آدرس محل سکون ٥۲

را تکرار نمايد، الزمست بررسي  ٥۲از آزمودني در مورد آدرس دقیق محل زندگي پس از ازدواج سؤال مي شود ( اگر وي آدرس ذکرشده در سؤال  ٥۳
 شود که آيا آدرس تغییر نکرده است

 وش وجود نداشته نام يکي از میھمانان کافیست)از آزمودني در مورد نام ساقدوش در زمان عروسي سؤال شود( اگرساقد ٥٤

 از آزمودني در مورد نام خواھر عروس سؤال شود( اگر عروس خواھر نداشته نام يکي از میھمانان کافیست) ٥٥

 از آزمودني درمورد نام خانوادگي عروس قبل از ازدواج سؤال شود( البته ممکن است اين نام خانوادگي خود آزمودني باشد) ٥٦

 : حال شرح ثهحاد
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A5   ۳۰تا  ۲۰از آزمودني خواسته مي شود تا به يادآوري يک حادثه مربوط به عروسي بپردازد در غیر اين صورت به بیان حادثه اي از ھر عروسي که در 
 سالگي شرکت داشته بپردازد

 رھنمودھا :

 حادثه اي که براي يک میھمان در عروسي رخ داد؟

 يک رويداد در سالن پذيرايي؟

__________________________________________________ 

  
 آزمودني سالگي ۳۰ تا ۲۰ در جديد فرد با مالقات و داري فرزند : ٦ بخش

 : معنايي سؤاالت

 نام اولین کودک آزمودني سؤال شود ٦۱

 در مورد تاريخ تولد اين کودک سؤال شود ( سال کافیست) ٦۲

 محل تولد کودک سؤال شود ٦۳

 ا :رھنمودھ

د فرزند يکي از اگر آزمودني فرزندي نداشته باشد، از او در مورد برادرزاده يا خواھرزاده سؤال شود و اگر اين مورد ھم وجود نداشته باشد از او در مور
 دوستان نزديک سؤال شود

 ( در موارد برادر زاده، خواھر زاده يا فرزند دوست نزديک، گفتن سن کودک قابل قبول مي باشد)

 نام فرزند دوم آزمودني سؤال شود ٦٤

 تاريخ تولد اين کودک سؤال شود ( ذکر سال کافیست) ٦٥

 محل تولد کودک سؤال شود( ذکر شھر يا شھرستان کافیست) ٦٦

 : حال شرح حادثه

A6   سالگي بپردازد نخستین رويارويي با ھمسر قابل قبول  ۳۰تا ۲۰از آزمودني درخواست مي شود به يادآوري اولین برخورد خود با يک فرد در سنین
 است

 رھنمودھا :

 مالقات با فردي در يک مصاحبه ؟

 مالقات با فردي در تعطیالت يا محل کار؟

________________________________________________ 

 اخیر زندگي : ج قسمت
 کنوني مؤسسه يا بیمارستان : ۷ بخش

 : معنايي سؤاالت

 از آزمودني در مورد نام بیمارستان يا جايي که ( براي مثال مؤسسه) او اخیراً آنجا بوده است سؤال شود ۷۱

د ( مثالً در يک مؤسسه پژوھشاتي) اگر آزمودني در محل اين انتظار وجود دارد که بسیاري از آزمودني ھا در بیمارستان يا مؤسسه اي مالقات شون
 ديگري ( مثالً خانه) مالقات شود، سؤاالت بايد به محلي که در آن بوده اند برگردانده شوند

 از آزمودني در مورد محل بیمارستان يا سازمان سؤال شود ۷۲
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 ل شوددر مورد سال يا ماه رسیدن ( نقل مکان) به بیمارستان يا مؤسسه سؤا ۷۳

 ماه گذشته رسیده باشد، ماه ضروري است و در غیر اين صورت ، سال تنھا کافیست) ۱۲( اگر در 

 در مورد آدرس محل زندگي وي در حال حاضر سؤال شود ۷٤

مکان پذير نباشد، در بیمار بستري شده در اين بیمارستان يا مؤسسه سؤال شود ( اگر اين ا ۳در مورد نام ھاي سه کارمند بیمارستان يا مؤسسه يا  ۷٥
 ھمسايه يا ھمکار فعلي سؤال شود) ۳مورد نام ھاي 

 اگر آزمودني به طور نامرتب در بیمارستان بوده، خطاھاي جزئي يادآوري نام ھا قابل قبول خواھد بود

 : حال شرح حادثه

 A7 یده شوداز آزمودني در مورد يادآوري حادثه اي که در بیمارستان يا مؤسسه کنوني رخ داده پرس 

 رھنمودھا :

 در مورد ساير بیماران؟

 با حضور پزشک يا پرستار رخ داده است؟

__________________________________________ 

 قبل مؤسسه يا بیمارستان : ۸ بخش
 : معنايي سؤاالت

 از آزمودني در مورد نام بیمارستان يا محل قبلي ( براي مثال مؤسسه) که او آنجا اقامت داشته سؤال شود ۸۱

 در مورد محل بیمارستان يا مؤسسه يا مرکز درماني سؤال شود ( شھر يا شھرستان کافیست) ۸۲

سسه سپري کرده باشد، مي بايست جزئیات ارائه شده در مورد اگر آزمودني دو دوره متمايز بستري شدن در بیمارستان را در يک بیمارستان يا مؤ
 ارائه شود تاريخ متفاوت بستري شدن، آدرس، نام دوستان و حادثه نیز در صورت لزوم بیان شوند ۷بیمارستان يا مؤسسه ذکر شده در بخش 

 جا سؤال شوددر مورد سال يا ماه ورود آزمودني به اين بیمارستان يا مؤسسه و يا ويزيت او از آن ۸۳

 در مورد آدرس محل سکونت وي ھنگام بستري شدن يا ويزيت در بیمارستان يا مؤسسه يا مرکز درماني سؤال شود ۸٤

نام سه نفر  در مورد نام سه نفر از دوستان، ھمکاران يا آشنايان در رابطه با اين بیمارستان يا مؤسسه سؤال شود ( اگر چنین امکاني نباشد، در مورد ۸٥
 فرادي که آزمودني را در سال قبل مالقات کرده اند پرسیده شود)از ا

  

سال گذشته صورت گرفته  ٥اگر آزمودني در بیمارستان يا مؤسسه ديگري نبوده از او در مورد نام بیمارستاني که قبالً ويزيت کرده سؤال شود اگر در 
 سال گذشته ويزيت کرده اند سؤال شود ٥پزشکي که او در ظرف  باشد، در غیر اين صورت از او درمورد نام پزشک، دندانپزشک يا چشم

 : حال شرح حادثه

A8 مودني از آزمودني در مورد يادآوري حادثه اي پیرامون يکي از بستگان يا مالقات کنندگان در سال گذشته است سؤال مي شود يک مالقات در خانه آز
 قابل قبول است

 رھنمودھا :

 ؟مالقاتي با يکي از بستگان 

 در مورد خبري از يکي از بستگان؟

________________________________________________ 
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 قبل نوروز : ۹ بخش
 : معنايي سؤاالت

 از آزمودني در مورد اينکه آخرين نوروز را در کجا گذرانده است سؤال شود ۹۱

 از آزمودني در مورد نام شخصي که نوروز سال گذشته را به اتفاق وي گذرانده است سؤال شود ۹۲

_________________________________________________ 

 مسافرت يا تعطیالت : ۱۰ بخش

سال گذشته از آن  ٥ت نام محلي که در در مورد نام يک محل که در تعطیالت يا مسافرت در سال قبل ديدن کرده است سؤال شود در صورت ضرور ۱۰۱
 ديدن کرده قابل قبول است ( نام شھر يا شھرستان کافیست)

سال گذشته اتفاق افتاده سؤال شود از آزمودني  ٥اگر چنین تعطیالت يا مسافرتي اتفاق نیفتاده، از آزمودني درباره ھر تعطیالت يا مسافرتي که در 
 سؤال شود اگر يک مسافرت بوده، لزومي ندارد که به تعطیالت مربوط باشدھمچنین در مورد ھمراه وي در مسافرت 

از آزمودني در مورد اينکه چه موقع تعطیالت يا مسافرت مذکور صورت گرفته سؤال شود اگر در سال گذشته صورت گرفته باشد، ذکر ماه ضروري  ۱۰۲
 قبل انجام گرفته کافیست سال گذشته صورت گرفته باشد، ذکر سال يا اينکه چند سال ٥است اگر 

يا  از آزمودني درمورد نام فردي که ھمراه او در اين تعطیالت يا مسافرت بوده است سؤال شود ذکر نام ھر فردي که آزمودني را دراين تعطیالت ۱۰۳
 مسافرت ھمراھي کرده باشد مجاز مي باشد

 : حال شرح حادثه

A9 سال قبل) رخ داده است  ٥ثه اي که در طول تعطیالت يا مسافرت در سال قبل ( يا در صورت ضرورت از آزمودني درخواست مي شود تا به يادآوري حاد
 بپردازد

 رھنمودھا :

 در محلي که از آن ديدن کرده اند؟

 درمورد شخصي که مالقات کرده ايد؟
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