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Rodzaje testów do badania pamięci

Agnieszka Niedźwieńska1
Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

TYPES OF MEMORY TESTS

Summary. Discussed are advantages and disadvantages of different types of memory tests: traditional neuropsychological 
tests, behavioural methods and questionnaires. The Wechsler Memory Scale – Revised (Wechsler, 1987), The Rivermead 
Behavioural Memory Test (Wilson, Cockburn & Baddeley, 1985) and The Memory Assessment Clinics Self-Rating Scale 
(Winterling, Crook, Salama & Gobert, 1986) are presented in detail. These methods were chosen to contrast three approaches 
to memory assessment related to different aims of developing tests and different kinds of information obtained by using them.

Celem artykułu jest prezentacja istniejących typów testów do badania pamięci wraz z przesłankami ich 
specyficznego zastosowania. Szczegółowo zaprezentowana zostanie Skala Pamięci Wechslera – Wersja 
Poprawiona (Wechsler Memory Scale – Revised; Wechsler, 1987) – reprezentująca tradycyjne testy neu-
ropsychologiczne, Rivermeadski Behawioralny Test Pamięci (Rivermead Behavioural Memory Test – Wilson, 
Cockburn, Baddeley, 1985), będący metodą behawioralną, oraz kwestionariusz pamięci – Skala Samooceny 
Klinik Pomiaru Pamięci (Memory Assessment Clinics Self-Rating Scale; Winterling, Crook, Salama, Gobert, 
1986). Metody te wybrano dla porównania trzech podejść do badania pamięci, związanych z różnymi celami 
zastosowania testów oraz możliwościami wykorzystania uzyskanych w nich wyników. Zaprezentowane metody 
są powszechnie stosowane w obszarze angielskojęzycznym i – jeśli doczekają się polskiej wersji – mogą stanowić 
użyteczne narzędzie dla polskich psychologów klinicznych.

1Adres do korespondencji: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków.
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CELE BADANIA PAMI CIĘ

Zaburzenia pamięci stanowią jeden z najpowszechniejszych symptomów o charakterze poznawczym i deficytów 
neuropsychologicznych, stwierdzanych w chorobach neurologicznych. Jeśli występują zwiastuny choroby, to 
problemy z pamięcią są jednym z najczęściej występujących sygnałów poznawczej deterioracji. Zaburzone 
funkcjonowanie pamięci jest również tym, co najczęściej pozostaje jako trwały element neurologicznej 
dysfunkcji. Procedury oceny funkcjonowania pamięci są zatem niezwykle istotnym elementem badania 
neuropsychologicznego i mogą służyć rozmaitym celom.
Po pierwsze, ocena funkcjonowania procesów pamięciowych może być elementem diagnozy. Istotne jest np. 
określenie, czy zaburzenia pamięci mają charakter organiczny czy psychogenny, czy też są następstwem obu 
tych przyczyn, oraz to, czy są one – chociaż częściowo – wynikiem słabej motywacji, złej koncentracji, obniżonego 
poziomu inteligencji, obniżonych możliwości w zakresie planowania operacji związanych z zapamiętywaniem 
i odpamiętywaniem czy też „czystych” deficytów pamięciowych. Jeśli zaburzenie ma charakter organiczny, to 
celem jest odróżnienie różnych form patologii mózgu lub stwierdzenie, jaka część mózgu została uszkodzona pod 
wpływem określonego czynnika. Cel diagnostyczny wymaga zatem zastosowania szczegółowego testu, 
umożliwiającego pełny opis sposobu funkcjonowania pamięci.
Po drugie, celem oceny pamięci może być określenie, w jaki sposób deficyty pamięciowe zmieniają się wraz 
z upływem czasu, to znaczy, czy występuje spontaniczny zanik zaburzeń czy też postępująca deterioracja. Celem 
zastosowania testu może być również sprawdzenie, czy wystąpiła poprawa pod wpływem oddziaływań 
poznawczych lub środków farmakologicznych.
Po trzecie, zastosowanie metody badania pamięci może służyć szczegółowemu opisowi pacjenta. Na przykład 
w odniesieniu do pacjenta po urazie głowy można zadać pytanie, czy zaburzenia uniemożliwiają mu powrót do 
pracy oraz jaki będą miały wpływ na jego codzienne życie. Takie pytania są szczególnie istotne w przypadkach 
medyczno-prawnych, kiedy podstawowym problemem jest nie tylko określenie poznawczych, w tym 
pamięciowych, deficytów oraz wykazanie, że ich przyczyną jest uraz głowy, ale również określenie szans 
pacjenta na względną poprawę oraz wpływu zaburzeń na jego tryb życia. Po czwarte, celem oceny procesów 
pamięciowych może być określenie, czy jest prawdopodobne to, że wystąpi poprawa pod wpływem rehabilitacji, 
a jeśli tak, to jaki jej rodzaj byłby najbardziej skuteczny.
Procedury oceny pamięci mogą służyć również celom badawczym. Celem badań nad zaburzeniami pamięci jest 
wskazanie na rodzaje istniejących, niezależnych zaburzeń pamięci, powiązanie ich z uszkodzeniami mózgu (jeśli 
są pochodzenia organicznego) lub wskazanie na funkcjonalne deficyty, które leżą u ich podłoża. W przypadku 
funkcjonalnych deficytów konieczne jest zastosowanie nie tylko różnych testów pamięci i uczenia, ale również 
testów niepamięciowych, badających motywację, uwagę oraz zdolności w zakresie przetwarzania informacji.

RODZAJE TESTÓW DO BADANIA PAMI CIĘ

Najbardziej znane wśród testów pamięci są laboratoryjne testy neuropsychologiczne. Takie testy składają się 
z serii zadań typu zapamiętywanie par wyrazów, figur geometrycznych lub szeregu cyfr. Są wystandaryzowane, 
znormalizowane i umożliwiają stwierdzenie, jaki wynik uzyskuje osoba badana na jakimś wymiarze procesów 
pamięciowych, np. w zakresie zapamiętywania materiału werbalnego, w porównaniu z wynikami osób 
stanowiących dla niej grupę odniesienia, np. osób w określonym wieku i o określonym poziomie inteligencji. 
Zadaniem klasycznych testów psychometrycznych jest najbardziej precyzyjne oszacowanie poznawczych 
zdolności osoby badanej na możliwie jak największej ilości wymiarów, np. w zakresie pamięci materiału 
werbalnego, niewerbalnego, odpamiętywania bezpośredniego, odroczonego itp. Jednym z najczęściej stoso-
wanych testów tego rodzaju jest Skala Pamięci Wechslera (Wechsler Memory Scale, 1945), która ma strukturę 
zbliżoną do testów inteligencji Wechslera. Od 1987 r. dostępna jest wersja poprawiona tej skali (Wechsler 
Memory Scale – Revised; 1987), w której uwzględniono wiele zarzutów stawianych oryginalnej wersji narzędzia. 
Wersja poprawiona skali zostanie przedstawiona w sposób bardzo szczegółowy w dalszej części artykułu. 
Przeglądu tradycyjnych testów neuropsychologicznych badających pamięć dokonuje Kapur (1994) i Mayes 
(1995).
Kilkudziesięcioletnia tradycja stosowania klasycznych testów pamięci o charakterze laboratoryjnym umożliwiła 
ocenę ich podstawowych zalet i ograniczeń. Klasyczne testy neuropsychologiczne mogą być wykorzystywane 
w badaniach eksperymentalnych, gdzie stawia się pytania teoretyczne. Znakomicie służą one również celom 
diagnostycznym. Umożliwiają różnicowanie pomiędzy deficytami pochodzenia organicznego a problemami 
wywołanymi przez niepokój lub depresję. Mogą wskazać określony deficyt pamięci, tzn. zidentyfikować 
modalność lub rodzaj materiału, którego zaburzenia pamięci dotyczą. Umożliwiają ocenę, czy inne deficyty 
poznawcze, takie jak obniżenie poziomu inteligencji lub zaburzenia percepcji, wpływają na kłopoty pacjenta 
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z zapamiętywaniem. Dane normatywne opisujące tradycyjne testy neuropsychologiczne umożliwiają porówny-
wanie wykonania testu przez różne osoby oraz ocenę wyniku konkretnej osoby w porównaniu z wynikami 
w populacji. Można ich używać w celu określenia, jak wiele odchyleń standardowych od średniej znajduje się 
wynik danego pacjenta, np. wynik standaryzowany 1,5 we Wskaźniku pamięci ogólnej w Skali Pamięci 
Wechslera – Wersji Poprawionej (Wechsler, 1987) precyzyjnie definiuje, jak poważny jest problem pacjenta 
w porównaniu z wykonaniem zadania w granicach normy.
Podstawowe ograniczenie związane z tradycyjnymi testami pamięci wiąże się z tym, że nie dostarczają one 
informacji o praktycznej stronie zaburzeń pamięci. Nie określają, co pacjent może robić, a czego nie może 
wykonać w życiu codziennym, na ile jest świadomy swoich problemów i w jaki sposób jego defekt wpłynie na 
życie jego najbliższych, rodziny czy współpracowników. Na terapeucie zajmującym się rehabilitacją osób 
z zaburzeniami pamięci nie zrobi wrażenia informacja, że pacjent uzyskuje w teście pamięci wynik dwa odchyle-
nia standardowe poniżej normy, ponieważ nie daje się ona przetłumaczyć na wskazówki, czego dany pacjent 
w istocie może się nauczyć lub co może zapamiętać w życiu codziennym. Aby w pełni zrozumieć problemy 
pacjenta i sformułować cele terapii, konieczne jest uzupełnienie testów laboratoryjnych kwestionariuszami 
dotyczącymi symptomów, wypełnianymi przez klienta i jego opiekunów, oraz behawioralnymi metodami 
badania pamięci.
Kolejna grupa testów do badania pamięci – określana jako testy behawioralne – próbuje wypełnić lukę związaną 
z ograniczeniami tradycyjnych testów neuropsychologicznych. Trudno precyzyjnie zdefiniować, czym jest 
behawioralny test pamięci. Knight i Godfrey (1995) określają go jako metodę skonstruowaną do oceny pamięci 
w kontekście życia codziennego, która ma charakteryzować się wysoką trafnością ekologiczną. Narzędzie takie 
składa się serii zadań odpowiadających czynnościom wykonywanym w życiu codziennym przez osobę badaną, 
takich jak pamiętanie o tym, żeby coś zrobić, zapamiętywanie nazwisk i twarzy czy zapamiętywanie trasy. 
Przeglądu behawioralnych metod badania pamięci dokonuje Knight i Godfrey (1995). Wśród nich szczególnie 
warto polecić Rivermeadski Behawioralny Test Pamięci (Rivermead Behavioural Memory Test; Wilson 
Cockburn, Baddeley, 1985). Jest to wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie do badania pamięci u osób 
dorosłych z uszkodzeniami mózgu. Zostanie ono przedstawione szczegółowo w dalszej części artykułu. Autorka 
metody i jej współpracownicy proponują również wersję testu dla dzieci od 5 roku życia (Aldrich, Wilson, 1991) 
oraz wersję dla osób dorosłych bez uszkodzeń mózgu, w której znacznie podniesiono stopień trudności zadań (De 
Wall, Wilson, Baddeley, 1994).
Zaletą metody behawioralnej jest przede wszystkim to, że dostarcza informacji praktycznych dla terapeutów 
zajmujących się rehabilitacją osób z zaburzeniami pamięci. Dla terapeuty ważniejsze jest to, czy pacjent potrafi 
zapamiętać drogę do określonych miejsc w szpitalu lub wykonać kilka prostych instrukcji niż jego wyniki 
w laboratoryjnym teście umiejętności poznawczych. Informacje praktyczne umożliwiają zrozumienie ograniczeń 
pacjenta i planowanie celów terapii. Metody behawioralne mają również wysoką trafność fasadową dla klientów, 
ich opiekunów i samych terapeutów, którzy uważają je za sensowne i użyteczne. To sprawia, że osoba badana 
bardziej stara się osiągnąć w teście wysokie wyniki, a jej otoczenie zachęca ją, by wykonała go najlepiej jak 
potrafi. Osoby dorosłe rzadko zajmują się czymś takim, jak zapamiętywanie par wyrazów, figur geometrycznych 
czy sylab bezsensownych, zatem skłonne są do odrzucania tradycyjnego testu laboratoryjnego jako nie 
związanego z ich problemami i dziecinnego.
Kolejną zaletą testów behawioralnych jest to, że umożliwiają monitorowanie zmian w funkcjonowaniu procesów 
pamięciowych wraz z upływem czasu. I wreszcie metoda behawioralna umożliwia dostosowanie sposobu 
oszacowania pamięci do specyficznych problemów pacjentów. Na przykład pacjent z chorobą alkoholową może 
wykonywać test WMS-R w normie, ale będąc malarzem może mieć trudności w pracy, ponieważ nie jest w stanie 
zapamiętać jej technicznych aspektów, np. sposobu połączenia farby i rozpuszczalnika. Natomiast pacjent 
cierpiący na otępienie starcze może nie móc nauczyć się rozkładu zakładu opiekuńczego, do którego właśnie go 
przyjęto. W takich przypadkach ocena pamięci będzie wymagała skonstruowania testu behawioralnego, który 
uchwyci deficyty specyficzne dla określonych grup pacjentów. Konstruowanie specyficznych testów 
behawioralnych wymaga od terapeuty inicjatywy i pomysłowości. Podstawowym problemem może być czas 
i koszty związane ze skonstruowaniem norm dla testu wykorzystywanego tylko w określonej grupie pacjentów 
lub w odniesieniu tylko do jednego pacjenta. Jednak do celów rehabilitacji normy nie są konieczne, a jeśli 
potrzebne są dane porównawcze, wystarczą wyniki małej grupy porównawczej. Najprostszym sposobem 
ustalenia pożądanego poziomu wykonania określonych zadań w teście behawioralnym, jeśli wykonywany on jest 
w związku z problemami zawodowymi, jest ustalenie, jakich umiejętności i na jakim poziomie wymaga praca 
pacjenta.
Podsumowując należy stwierdzić, że metody behawioralne nie dostarczają analitycznej miary pamięci, ale 
uzupełniają tradycyjne testy neuropsychologiczne w zakresie trzech wymienionych na wstępie celów stosowania 
testów pamięci, tzn. opisu pacjenta, oceny zmian w funkcjonowaniu pamięci oraz wyboru odpowiedniej 
rehabilitacji.
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Innym rodzajem testów do badania pamięci są metody kwestionariuszowe. Celem zastosowania kwestionariuszy 
jest opis trudności doświadczanych przez osobę badaną w związku z zaburzeniami pamięci. O problemach 
pamięciowych możemy dowiedzieć się z dwóch źródeł. Pierwszym jest osoba badana, drugim – jej rodzina lub 
opiekunowie, stąd kwestionariusze pamięci, zwłaszcza przeznaczone dla osób z zaburzeniami neurologicznymi, 
wypełnia zarówno pacjent, jak i jego rodzina. Stosując metodę kwestionariuszową, terapeuta jest przede 
wszystkim zainteresowany tym, jak problem jest doświadczany przez obie strony, oraz jakie są konsekwencje 
zaburzenia. Metody te dają możliwość porównania wzajemnych relacji pacjenta z rodziną, stąd są stosowane 
jako miara tego, na ile adekwatnie do rzeczywistości pacjent spostrzega swoje problemy.
Przeglądu kwestionariuszy badających zaburzenia pamięci osób z problemami neurologicznymi i ich opiekunów 
dokonuje Knight i Godfrey (1995), a kwestionariuszy metapamięci dla osób zdrowych – Kurcz (1992) oraz 
Gilewski i Zielinski (1986). Gilewski i Zielinski (1986) wskazują na znaczenie kwestionariuszy pamięci 
w czterech obszarach. Po pierwsze, badania wykazują istotną korelację pomiędzy relacjami o zaburzeniach 
pamięci a rzeczywistym wykonaniem zadań pamięciowych u zdrowych osób starszych. Po drugie, skargi na 
niedostatki pamięci mogą pełnić istotną rolę w identyfikowaniu wczesnych sygnałów otępienia starczego. Należy 
jednak podkreślić, że istnieje bardziej ścisły związek pomiędzy relacjami o zaburzeniach pamięci a wykonaniem 
zadań związanych z pamięcią we wczesnych fazach otępienia niż w późniejszym okresie choroby, kiedy pojawia 
się znaczące obniżenie funkcji poznawczych. W późniejszych fazach choroby Alzheimera może nie być żadnego 
związku pomiędzy relacjami na temat pamięci i rzeczywistym wykonaniem zadania, a pacjent może całkowicie 
zaprzeczać istnieniu jakichkolwiek problemów z pamięcią. Po trzecie, kwestionariusze – będąc miarą wglądu 
pacjenta we własne funkcjonowanie poznawcze – dostarczają dodatkowych informacji dotyczących charakteru 
oraz etiologii zaburzeń pamięci. Wydają się szczególnie użyteczne w różnicowaniu otępienia i depresji. Pacjenci 
z poważnymi deficytami pamięci wynikającymi z otępienia mogą nie skarżyć się w ogóle na zaburzenia pamięci 
lub dostrzegać jedynie niewielkie problemy. Natomiast pacjenci cierpiący na depresję mogą wyolbrzymiać 
problemy z pamięcią, w sytuacji gdy wykonują zadania pamięciowe w normie lub nawet powyżej normy. 
Wreszcie kwestionariusze pamięci stanowią istotne źródło informacji o występujących wraz z wiekiem zmianach 
w spostrzeganiu własnych funkcji poznawczych.
Gilewski i Zielinski (1986), dokonując przeglądu istniejących w połowie lat osiemdziesiątych kwestionariuszy 
pamięci, wskazali na wiele ich wad, takich jak niewłaściwie przeprowadzona normalizacja, niejasny sposób 
sformułowania pytań, wiele pytań sformułowanych negatywistycznie oraz przede wszystkim nieuwzględnienie 
złożonej, wieloczynnikowej natury pamięci. Aby zaradzić ostatniemu problemowi, autorzy proponowali 
wykorzystanie przy konstruowaniu skal metod analizy czynnikowej. Próbą przezwyciężenia wskazanych ogra-
niczeń kwestionariuszy pamięci jest Skala Samooceny Klinik Pomiaru Pamięci (The Memory Assessment 
Clinics Self-Rating Scale; Winterling, Crook, Salama, Gobert, 1986), będąca współcześnie jednym z najlepiej 
opracowanych kwestionariuszy pamięci. Skala ta jest szczegółowo zaprezentowana w dalszej części artykułu.
Kwestionariusze pamięci często są poddawane krytyce. Wielu autorów (Wilson, Baddeley, Cockburn, 1988) 
uważa, że nie są one trafną miarą codziennych problemów z pamięcią, ponieważ wymagają od osób badanych 
odpowiedzi, które same są zależne od trafnego „odpamiętania”. Autorzy z nieodpartą logiką argumentują, że ci, 
którzy popełniają błędy związane z pamięcią, zapominają, że takie błędy popełniają. Zdaniem krytyków, nawet 
jeśli kwestionariusze pamięci mają być tylko miarą wglądu, to są tylko narzędziami pomocniczymi, ponieważ 
rzeczywisty stan procesów pamięciowych należy zmierzyć jakąś inną metodą, np. behawioralną. Poleganie na 
wypełnianiu kwestionariusza przez osoby z rodziny może być zwodnicze, ponieważ – po pierwsze – zakłada, że te 
osoby mają dobrą pamięć (co nie musi być prawdą, zwłaszcza że często są to osoby starsze) oraz że mają okazję 
obserwować zakłócenia pamięci u swojego krewnego (co również nie musi być prawdą, zwłaszcza że opinie 
krewnych mogą być zniekształcone przez anegdoty). Pomimo niewątpliwie logicznej argumentacji krytyków 
należy podkreślić, że kwestia trafności kwestionariuszy pamięci jest problemem empirycznym i tylko badania 
empiryczne mogą odpowiedzieć na pytanie, czy skale takie są czy też nie są trafną miarą codziennych 
problemów z pamięcią. Badania nad trafnością Skali Samooceny Klinik Pomiaru Pamięci wskazują, że 
w pewnych populacjach można ją uznać na narzędzie trafne.

SKALA PAMI CI WECHSLERA – WERSJA POPRAWIONAĘ

Historia i zastosowanie skali
Twórcą Skali Pamięci jest David Wechsler, autor najczęściej stosowanych testów inteligencji. Publikowane od 
1939 r. Wechslerowskie skale inteligencji zawierają zadania, w których wyniki zależą od różnych aspektów 
sprawności pamięci. Wechsler (1993), definiując pojęcie inteligencji twierdził, że inteligentne zachowanie 
wymaga różnych zdolności intelektualnych, w tym dobrej pamięci. Eksploracyjne analizy czynnikowe ostatniej 
wersji jego skali inteligencji, Wechsler Adult Intelligence Scale – Revised (WAIS-R) z 1981 r., generują model 
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trójczynnikowy, w skład którego – obok czynnika rozumienia werbalnego i organizacji percepcyjnej – wchodzi 
składnik określany jako pamięć i odporność na dystraktory (Brzeziński, Hornowska, 1993). W skali WAIS-R 
pierwszy test odwołujący się do pamięci to Wiadomości, które mierzą zakres i głębokość opanowanej przez osobę 
badaną wiedzy. Osobie badanej zadaje się wiele pytań dotyczących jej wiedzy ogólnej, np. jak nazywają się 
księgi starochrześcijańskie, które nie są włączone do Biblii. Mówiąc precyzyjnie, test Wiadomości mierzy 
rozumienie sensu słów, zdań i zwrotów językowych, a także takie aspekty pamięci, jak jej trwałość, wierność 
odtwarzania czy gotowość do reprodukowania zapamiętanego materiału werbalnego. Drugi test, odwołujący się 
do sprawności pamięci, to Powtarzanie cyfr. Jest to test mierzący zakres pamięci bezpośredniej oraz 
koncentrację uwagi. Badający czyta szereg cyfr, które badany musi powtórzyć. Zaczyna od trzech i stopniowo 
dochodzi do dziewięciu. W drugiej części zadania badający zaczyna od dwóch cyfr, dochodzi do ośmiu i prosi 
osobę badaną o powtarzanie cyfr wspak. Kolejny test związany z pamięcią, Braki w obrazkach, jest testem 
bezsłownym. Osoba badana otrzymuje serię dwudziestu kart przedstawiających dobrze znane sceny lub 
przedmioty (np. żabę, skrzypce, okulary) i musi odpowiedzieć, jakiego elementu przedmiotu lub sytuacji brakuje 
na rysunku. Test bada organizację percepcji, zdolność odróżniania szczegółów istotnych od nieistotnych, 
identyfikację znanych przedmiotów, rozumowanie, percepcję wzrokową i wzrokową pamięć długotrwałą. Duże 
nasycenie testu inteligencji Wechslera zadaniami pamięciowymi sprawia, że stosuje się go też wobec osób, które 
zawodzi pamięć i podejrzewa się u nich początki choroby Alzheimera.
Jedno z zadań zawartych w skalach inteligencji, Powtarzanie cyfr, Wechsler umieścił również w swojej skali 
pamięci. Ponadto Skala Pamięci przypomina testy inteligencji w zakresie struktury oraz sposobu jej 
znormalizowania.
Pierwszą skalę pamięci Wechsler skonstruował w 1945 r. Był to test składający się z siedmiu zadań, który miał 
dwie formy alternatywne. Wykonanie testu trwało około 25 minut. Test cieszył się dużą popularnością przede 
wszystkim dlatego, że był łatwy do przeprowadzenia, szeroko dostępny i charakteryzował się pewną trafnością 
neuropsychologiczną. Krytykowano go jednak z kilku powodów (Mayes, 1995). Po pierwsze, miał niemal 
wyłącznie charakter werbalny, a jedyne zadanie bezsłowne zawierało rysunki, które można było bez trudu 
zwerbalizować. Po drugie, zawierał on dwa zadania: Powtarzanie cyfr i Kontrola umysłowa, których wykonanie 
nie obniżało się w przypadkach czystej niepamięci. Test nie miał również żadnych zadań polegających na 
rozpoznawaniu, a zatem nie umożliwiał stwierdzenia, czy u pacjenta występuje niepamięć czy też deficyt, który 
może być spowodowany uszkodzeniem płatów czołowych. Wreszcie skala nie badała odpamiętania odroczonego, 
chociaż istnieją dowody na to, że w przypadkach przynajmniej niektórych amnezji najbardziej upośledzone jest 
odpamiętanie odroczone.
Od końca lat siedemdziesiątych Wechsler pracował nad poprawioną wersją skali pamięci, która uwzględniałaby 
postawione zarzuty. Wersję tę – Wechsler Memory Scale – Revised (WMS-R) – opublikowano już po jego śmierci, 
w 1981 r. (Wechsler, 1987). Skala powstała jako narzędzie diagnostyczne, element ogólnego badania 
neuropsychologicznego. Skonstruowano ją przede wszystkim do opisu słabego funkcjonowania pamięci, zatem 
nie można wykorzystywać jej do różnicowania w ramach wysokiego poziomu funkcjonowania pamięci. Ma służyć 
diagnozie dysfunkcji umysłu oraz ocenie charakteru i lokalizacji organicznych uszkodzeń mózgu. W skali ocenia 
się zapamiętywanie słów i obrazów, materiału sensownego i abstrakcyjnego przy odpamiętaniu bezpośrednim 
i odroczonym. Przeznaczona jest do badania osób między 16 a 74 rokiem życia, mieszkających na obszarach 
angielskojęzycznych.

Właściwości skali
Normalizacji skali dokonano w Stanach Zjednoczonych, badając osoby zdrowe w wieku od 16. do 74. roku życia. 
Osoby badane podzielono na sześć grup wiekowych: 16-17, 20-24, 35-44, 55-64, 65-69, 70-74. Każda grupa liczyła 
50 osób i była podobna pod względem płci, rasy, wykształcenia oraz czynników demograficznych. Dla grup 
wiekowych 18-19, 25-34, 45-54 normy wyznaczono poprzez oszacowanie.
Oprócz wyniku sumarycznego, który pod względem statystycznym ma takie same znaczenie jak iloraz 
inteligencji w WAIS-R, w skali pamięci uzyskuje się pięć wskaźników: Pamięci ogólnej, Pamięci materiału 
werbalnego, Pamięci materiału niewerbalnego, Uwagi/Koncentracji oraz Odpamiętania odroczonego. Wyniki 
surowe w teście przelicza się na wyniki ważone, a następnie na wskaźniki. Podobnie jak w WAIS-R średnia 
w zakresie wskaźników wynosi 100, a odchylenie standardowe – 15. Zdrowe osoby badane (2/3) uzyskują wyniki 
w granicach jednego odchylenia standardowego, czyli 85-115, a 95% osób badanych – w granicach dwóch 
odchyleń standardowych, czyli 70-130. Analizując wyniki, uwzględnia się również różnice pomiędzy 
wskaźnikami, które odzwierciedlają różnice pomiędzy niektórymi funkcjami pamięci, np. Pamięć ogólna – 
Uwaga/Koncentracja, Pamięć materiału werbalnego – Pamięć materiału niewerblanego, Pamięć ogólna – 
Odpamiętanie odroczone. Psychologowie przeprowadzający diagnozę zwracają często szczególną uwagę na wynik 
w odpamiętaniu odroczonym (w porównaniu z odpamiętaniem bezpośrednim), gdyż może on dostarczać 
dodatkowej informacji na temat zaburzeń neurologicznych.
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Dla oceny rzetelności Skali pamięci obliczono współczynniki rzetelności dla wszystkich podtestów w skali oraz 
poszczególnych wskaźników w sześciu grupach wiekowych, na których dokonano standaryzacji, a także średnie 
współczynniki rzetelności dla wszystkich grup (Wechsler, 1987). Jako wskaźnika rzetelności użyto w 5 testach 
współczynnik korelacji pomiędzy wynikami w teście i reteście, przeprowadzonym 4 do 6 tygodni później. Metodę 
test-retest zastosowano w tych podtestach, w których pozycje podtestu nie były niezależne (Pary skojarzone 
niewerbalne – Opamiętanie bezpośrednie 0,58, Opamiętanie odroczone 0,58; Pary skojarzone werbalne – 
Odpamiętanie bezpośrednie 0,60, Odpamiętanie odroczone 0,41) lub gdy podtest zawierał niewielką liczbę 
pozycji, a zatem był niewielki zakres możliwych do uzyskania punktów (Kontrola umysłowa 0,51). 
W pozostałych podtestach obliczano współczynnik równoważności miedzypołówkowej (Pamięć logiczna – 
Odpamiętanie bezpośrednie 0,74, Odpamiętanie odroczone 0,75; Powtarzanie cyfr 0,88; Powtarzanie układów 
przestrzennych 0,81) lub współczynnik alfa-Cronbacha jako wskaźniki wewnętrznej zgodności testu (Pamięć 
figur 0,44; Reprodukcja materiału niewerbalnego – Odpamiętanie bezpośrednie 0,59, Odpamiętanie odroczone 
0,46). Średnie współczynniki rzetelności dla wszystkich grup w podtestach mieściły się w przedziale od 0,41 do 
0,90, z medianą równą 0,74. Średnie współczynniki rzetelności dla wskaźników wynosiły: Pamięć ogólna 0,81, 
Uwaga/Koncentracja 0,90, Pamięć materiału werbalnego 0,77, Pamięć materiału niewerbalnego 0,70, 
Odpamiętanie odroczone 0,77.
Trafność skali analizowano, porównując wyniki uzyskane w badaniu przez osoby zdrowe – na których 
przeprowadzono standaryzację – z wynikami badań 346 pacjentów z podejrzewanymi lub stwierdzonymi 
zaburzenia pamięci (Wechsler, 1987). Grupa pacjentów, która nie różniła się istotnie od osób zdrowych ani pod 
względem wieku, ani pod względem wykształcenia, uzyskała znacząco niższe wyniki we wszystkich 
wskaźnikach WMS-R. Znacząco niższe wyniki w porównaniu z osobami zdrowymi w zakresie wszystkich 
wskaźników oraz wyniku sumarycznego uzyskali pacjenci ze zdiagnozowaną depresją, schizofrenią, osoby 
z zaburzeniami pourazowymi, po urazach głowy oraz z nowotworami mózgu. Wyniki uzyskane przez 
alkoholików nie różniły się od wyników badań osób zdrowych tylko w zakresie Pamięci materiału werbalnego. 
Natomiast osoby z otępieniem starczym, chorobą Alzheimera oraz zespołem Korsakowa uzyskały wyniki niższe 
we wszystkich wskaźnikach. Osoby te również znacząco gorzej niż osoby zdrowe wykonały pierwsze zadanie 
w Skali pamięci, którego wprawdzie nie uwzględnia się w ogólnym wyniku, ale które bada orientację w czasie 
i miejscu.
Trafność skali badano również metodą analizy czynnikowej (Wechsler, 1987). Wstępne analizy wykazały, ze 
podtesty badające odpamiętanie odroczone wchodzą w zakres tego samego czynnika, co odpowiadające im 
podtesty oceniające odpamiętanie bezpośrednie, zatem z ostatecznych analiz wyłączono zadania związane 
z odpamiętaniem odroczonym. Ostatecznie, dokonując analiz na wynikach surowych próby standaryzacyjnej, 
stwierdzono dwa czynniki w skali: czynnik pamięci ogólnej i uczenia oraz czynnik uwagi i koncentracji.
Wyniki w Skali pamięci korelowały istotnie z wiekiem oraz wykształceniem osób badanych, natomiast nie 
korelowały z płcią.

Struktura skali. Opis zadań
WMS-R składa się z serii krótkich podtestów. Zadania specyficzne dla pamięci są poprzedzone podtestem 
zawierającym pytania, które na ogół występują w ogólnym badaniu stanu umysłowego pacjenta. Dotyczą one 
danych biograficznych, daty, godziny, miejsca badania, ale również ewentualnych kłopotów za słuchem, 
wzrokiem i rozróżnianiem kolorów u osoby badanej. Pytania wstępne służą stwierdzeniu, czy osoba będzie mogła 
rozwiązać poszczególne podtesty. Większość osób nie mająca zaburzeń neurologicznych bez trudu odpowiada na 
te pytania. Odpowiedzi w pierwszym podteście nie wpływają na wynik w skali.
Osiem następnych podtestów mierzy odpamiętanie bezpośrednie materiału słownego i obrazowego. Osobie 
badanej prezentuje się figury oraz przedstawia się (odczytując) bodźce werbalne. Ta część testu trwa około pół 
godziny. Następnie następuje odpamiętanie odroczone czterech spośród ośmiu pierwszych podtestów (dwóch 
werbalnych i dwóch niewerbalnych). Zarówno w zakresie materiału werbalnego, jak i niewerbalnego jedno 
z zadań polega na odroczonym odpamiętaniu wyuczonych wcześniej „par skojarzonych”, a drugie – na odpa-
miętaniu materiału sensownego i bardziej zintegrowanego. Całe badanie trwa około 45 minut. Na podstawie 
pierwszych ośmiu testów uzyskuje się wskaźnik Pamięci ogólnej (pięć podtestów) oraz Uwagi/Koncentracji (trzy 
podtesty). Na wskaźnik Pamięci ogólnej składają się dwa bardziej szczegółowe wskaźniki: Pamięć materiału 
werbalnego (dwa podtesty) i Pamięć materiału niewerbalnego (trzy podtesty). Na podstawie wyników w czterech 
ostatnich testach Skali oblicza się wskaźnik Odpamiętania odroczonego, który wskazuje, jak wiele materiału 
zachowało się w ciągu pół godziny.
Pierwszy podtest w WMS-R to pytania dotyczące orientacji w miejscu i czasie. Odpowiedzi na pytania nie są 
punktowane. Drugi podtest to Kontrola umysłowa, zadanie, które większość osób badanych wykonuje bez trudu. 
Osoba badana ma liczyć wstecz od 20 do 1 (musi wykonać to zadanie w ciągu 30 sekund), następnie wymienić po 
kolei litery alfabetu (ponownie ma na to 30 sekund) oraz dodawać trzy do kolejnych liczb, poczynając od 1 
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(przeprowadzający badanie przerywa wyliczanie, kiedy badany dochodzi do 40). Ostatnie zadanie osoba badana 
musi wykonać w ciągu 45 sekund. Za każde zadanie wykonane bezbłędnie w określonym czasie badany uzyskuje 
2 punkty, natomiast 1 punkt – za wykonanie zadania w określonym czasie z nie więcej niż jednym błędem. 
Trzeci podtest to Pamięć figur. Osobie badanej prezentuje się jedną lub kilka abstrakcyjnych figur (czas 
prezentacji 5 sekund). Po każdej prezentacji osoba badana ma zidentyfikować figurę lub figury, które uprzednio 
widziała w większym ich zbiorze (maksymalny czas rozpoznawania – 30 sekund). Prezentuje się 4 zestawy figur, 
za które osoba badana może uzyskać maksymalnie 10 punktów, po jednym punkcie za prawidłowo rozpoznaną 
figurę. Czwarty podtest to Pamięć logiczna. Osobie badanej odczytuje się dwa krótkie opowiadania. Po 
odczytaniu każdego z nich badany ma je opowiedzieć z pamięci najpierw od razu, a potem po pół godzinie. 
Sposób oceny opowiadania jest wystandaryzowany, to znaczy określone są dopuszczalne zmiany w opowiadaniu. 
Za każdy element poprawnie odpamiętany otrzymuje się jeden punkt. Wynik jest sumą poprawnie 
odpamiętanych elementów w obu opowiadaniach (maksymalna ilość punktów – 50). Piąty podtest to Pary 
skojarzone niewerbalne. Osoba badana uczy się kolorów skojarzonych z abstrakcyjnymi rysunkami. Aby wyeli-
minować wpływ mediacji werbalnej na zapamiętywanie, nie używa się nazw kolorów ani w czasie prezentacji, 
ani w czasie odpowiedzi. Badanemu prezentuje się sześć par kolorów i abstrakcyjnych figur, a następnie tylko 
figury w innej kolejności. Ma on wskazać na folderze ze wszystkimi występującymi w zadaniu kolorami ten, 
który towarzyszył figurze. Jeżeli odpowiada błędnie, przeprowadzający badanie wskazuje właściwe odpowiedzi. 
Taką sekwencję powtarza się aż do pierwszych bezbłędnych sześciu odpowiedzi, ale maksymalnie sześć razy. To 
zapewnia, że nawet osoby z zaburzeniami pamięci wyuczą się materiału aż do kryterium jednego poprawnego 
powtórzenia. Tylko pierwsze trzy prezentacje są punktowane (maksymalna ilość punktów – 18). Po pół godzinie 
ponownie prezentuje się osobie badanej figury i ma ona wskazać, który kolor towarzyszył konkretnej figurze. 
Szósty podtest to Pary skojarzone werbalne. Procedura jest analogiczna do procedury w podteście piątym, ale 
osoby badane uczą się ośmiu par wyrazów. Cztery pary stanowią skojarzenia łatwe, np. metal-żelazo, a cztery – 
trudne, np. gnieść-ciemny. Można uzyskać maksymalnie 24 punkty. Osoba badana proszona jest o ponowne 
przypomnienie sobie par wyrazów, to znaczy o wskazanie odpowiedniego wyrazu po prezentacji pierwszego 
z pary, po pół godzinie. Siódmy podtest to Reprodukcja materiału niewerbalnego. Osoba badana ma narysować z 
pamięci prosty rysunek, który był jej uprzednio prezentowany przez 10 sekund. Pokazuje się cztery rysunki. 
Ocena wykonania rysunków jest wystandaryzowana, to znaczy określone są dopuszczalne odstępstwa od 
oryginału i ściśle określona punktacja za każdy narysowany przez osobę badaną element rysunku. Można 
uzyskać maksymalnie 41 punktów. Po pół godzinie badany proszony jest o ponowne narysowanie rysunków. 
Podtest ósmy to Powtarzanie cyfr. Osobie badanej odczytuje się serie cyfr. W pierwszym zadaniu jest to sześć 
serii, od trzech do ośmiu cyfr; osoba badana proszona jest o powtórzenie cyfr w takiej kolejności, w jakiej 
wymieniła je ososba prowadzająca badanie. W drugim zadaniu badany powtarza cyfry wspak, w seriach od 2 do 
7. W podteście można uzyskać maksymalnie 24 punkty. Dziewiąty podtest to Powtarzanie układów 
przestrzennych. Procedura jest analogiczna do Powtarzania cyfr, ale osobie badanej prezentuje się układ ośmiu 
kwadratów i jej zadaniem jest dotknięcie serii kwadratów w takim samym porządku jak zrobił to 
przeprowadzający badanie. Dotyka on figur w siedmiu seriach, od dwóch kwadratów do ośmiu. W drugim 
zadaniu badany powinien wskazywać na kwadraty w odwrotnej kolejności niż zrobiła to osoba przeprowadzająca 
badanie. Należy wskazać na kwadraty w sześciu seriach, od dwóch do siedmiu figur. Można uzyskać 
maksymalnie 26 punktów.

Wady skali
Doceniając ulepszenia Skali Pamięci Wechslera, wskazuje się jednak na wiele negatywnych stron tej wersji. 
Przede wszystkim jest ona kosztowna, a przeprowadzenie całego testu trwa długo, co jest istotnym 
utrudnieniem w niektórych sytuacjach klinicznych. Można zastosować krótszą wersję skali, to znaczy bez 
Odpamiętania odroczonego, ale w ten sposób traci się dużo istotnych informacji. Nie skonstruowano wersji 
alternatywnych testu, zatem nie można go zastosować do pomiaru zmian w funkcjonowaniu pamięci (zmiany 
przy ponownym wykonaniu WMS-R są nieuchronnym efektem uczenia). Skala nie zawiera adekwatnego testu 
rozpoznawania ani żadnego zadania polegającego na rozpoznawaniu materiału werbalnego. Ponadto analizy 
czynnikowe przeprowadzane na wynikach w WMS-R (Wechsler, 1987) nie zawsze potwierdzają trafność jej 
wskaźników jako miar różnego typu pamięci. Na przykład badania sugerują, że w WMS-R nie występują dwa 
różne czynniki: pamięci materiału werbalnego i niewerbalnego, zatem – być może – należy zmodyfikować 
zawarte w skali podtesty związane z materiałem niewerbalnym.

RIVERMEADSKI BEHAWIORALNY TEST PAMI CIĘ

Historia i zastosowanie testu
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Autorami Rivermeadskiego Behawioralnego Testu Pamięci (Rivermead Behavioural Memory Test, RBMT) są 
Barbara Wilson i jej współpracownicy, pracujący w Rivermeadskim Centrum Rehabilitacji w Oxfordzie (Wilson, 
Cockburn, Baddeley, 1985). Skala jest wynikiem ich doświadczeń w diagnozowaniu i rehabilitacji pacjentów 
z uszkodzeniami mózgu. Zadania zawarte w skali wybrano częściowo na podstawie kilkunastomiesięcznej 
obserwacji pacjentów z zaburzeniami pamięci w następstwie uszkodzenia mózgu, przebywających w Riverme-
adskim Centrum Rehabilitacji w Oxfordzie, a częściowo także na podstawie relacji osób z uszkodzeniami głowy 
w badaniach przeprowadzonych w Cambridge przez Sunderlanda, Harrisa i Baddeleya (Sunderland i in. 1983). 
Podstawowym celem autorów testu było włączenie do skali tylko tych zadań, które odpowiadają zadaniom, 
z jakimi ludzie spotykają się w codziennym życiu. Te zadania musiały być tak skonstruowane, aby spełniać 
wymagania wystandaryzowanego testu, oceny jego wyników oraz aby mogły być przeprowadzone w różnych 
warunkach. Ostatecznie w skali znalazło się 12 podtestów. Zamiarem autorów było skonstruowanie narzędzia 
informującego o codziennych problemach z pamięcią, mającego wysoką trafność fasadową dla osób nie będących 
psychologami, którzy uważaliby go za adekwatny test pamięci, oraz które umożliwiłoby obserwację zmian 
w funkcjonowaniu procesów pamięciowych. Ze względu na ostatni cel skonstruowano cztery równoległe wersje 
testu. Test miał być łatwy, to znaczy większość osób zdrowych powinna wykonać go bez trudu. Z tego powodu nie 
jest on odpowiedni do diagnozowania niewielkich deficytów w funkcjonowaniu pamięci. Istnieją jednak nie 
publikowane dane wskazujące, iż może on służyć do diagnozy względnie niewielkich deficytów pamięciowych 
u zdrowych osób starszych.

Opis zadań
Każde zadanie testowe można ocenić na dwa sposoby. Po pierwsze, osoba uzyskuje wynik wstępny, zero-
jedynkowy (jeśli wykonała zadanie, otrzymuje jeden punkt, jeśli nie – 0 punktów). Po drugie, wykonanie 
każdego podtestu ocenia się w sposób bardziej szczegółowy, czego rezultatem jest surowy wynik profilowy 
(sposób obliczania surowego wyniku profilowego podany będzie przy każdym podteście).
Pierwsze dwa podtesty to Zapamiętywanie imienia (I) i nazwiska (II). Badanemu pokazuje się zdjęcie jakiejś 
osoby, podaje jej imię i nazwisko, prosi o powtórzenie danych, a następnie mówi się, że te dane należy 
przypomnieć sobie później. Badany może uzyskać 4 punkty (surowe profilowe), to znaczy 2 za przypomnienie 
sobie imienia i 2 za przypomnienie nazwiska, jeśli przypomni je sobie bez podpowiedzi (podpowiedź to np. 
podanie pierwszej litery). Osoba badana otrzymuje po jednym punkcie, jeśli przypomni sobie imię i nazwisko po 
podpowiedzi. Trzeci podtest to Pamiętanie o schowanym przedmiocie (III). Osobę badaną prosi się o przedmiot 
niewielkiej wartości, np. grzebień, a następnie osoba przeprowadzająca badanie umieszcza go w jakimś miejscu. 
Mówi się, aby badany poprosił o ten przedmiot i przypomniał sobie, gdzie jest on schowany, gdy badający powie: 
„Właśnie zakończyliśmy ten test”. Można tu uzyskać maksymalnie 4 punkty: 2 punkty – jeśli bez podpowiedzi 
przypomni sobie, jaki to był przedmiot, i 2 punkty – jeśli bez podpowiedzi wskaże, gdzie jest schowany (1 punkt 
można otrzymać za odpowiedź z podpowiedzią). Czwarty podtest to Pamiętanie o kolejnym spotkaniu (IV). 
Osoba badająca ustawia budzik na 20 minut. Następnie mówi osobie badanej, że kiedy budzik zadzwoni, 
powinna zapytać o termin następnego spotkania. To polecenie występuje w wersji A testu; inne są polecenia 
w wersji B, C i D. Badany uzyskuje 2 punkty, jeśli przypomina o spotkaniu bez podpowiedzi, i 1 punkt, jeśli wy-
konanie zadania wymaga podpowiedzi. Piąte zadanie to Rozpoznawanie obrazków (V). Prezentuje się 10 
obrazków przedstawiających szkice pospolitych przedmiotów. Obrazki pokazuje się jeden po drugim. Po kilku 
minutach przedstawia się 20 obrazków (jeden po drugim), z których 10 badany widział poprzednio. Badany ma 
powiedzieć, czy widział już obrazek. W tym podteście można otrzymać maksymalnie 10 punktów (1 punkt za 
każdy prawidłowo rozpoznany obrazek). Za nieprawidłowe rozpoznanie odejmuje się 1 punkt. Szóste zadanie to 
Zapamiętanie atrykułu prasowego (VI). Osobie badanej odczytuje się krótki artykuł i ma ona za zadanie 
zrelacjonować go natychmiast po zakończeniu czytania (odpamiętanie bezpośrednie) i po 20 minutach 
(odpamiętanie odroczone). W podteście można uzyskać 21 punktów: 1 punkt za każdą prawidłowo odpamiętaną 
„ideę”. Siódmy podtest to Rozpoznawanie twarzy (VII). Badanemu pokazuje się kolejno 5 fotografii. Po kilku 
minutach przerwy prezentuje się 10 fotografii, z których 5 poprzednio widziała i ma je rozpoznać. Badany może 
uzyskać maksymalnie 5 punktów (zasady punktacji są takie, jak w podteście VI). Podtest ósmy to Zapamiętanie 
nowej trasy – Odpamiętanie bezpośrednie (VIII). Badający wyznacza krótką trasę pomiędzy serią określonych 
miejsc w pomieszczeniu. Osoba badana jest od razu proszona o wskazanie tej samej drogi. Może uzyskać 5 
punktów – 1 punkt za każde prawidłowo wskazane miejsce na trasie. Dziewiąte zadanie to Zapamiętanie nowej 
trasy – Odpamiętanie odroczone. Po 10 minutach osoba badana jest ponownie proszona o wskazanie pokazanej 
trasy. Podtest jest tak samo punktowany, jak podtest poprzedni. Podtest dziesiąty to Dostarczenie wiadomości 
(X). Kiedy osoba przeprowadzająca badanie wyznacza trasę w pomieszczeniu, pozostawia kopertę podpisaną 
„wiadomość” w określonym miejscu. Prosi się badanego, aby wskazując trasę za każdym razem wziął kopertę 
i położył ją w odpowiednim miejscu. W podteście można uzyskać 6 punktów: 2 punkty za wzięcie koperty bez 
podpowiedzi i 1 za umieszczenie jej we właściwym miejscu przy odpamiętaniu bezpośrednim i podobnie przy 
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odpamiętaniu odroczonym. Podtest jedenasty to Orientacja (XI). Zadaje się osobie badanej 9 pytań dotyczących 
orientacji w miejscu i czasie. Osoba badana może uzyskać maksymalnie 9 punktów – 1 za każdą prawidłową 
odpowiedź. Ostatni podtest to Data (XII). Osoba badana jest pytana o aktualną datę. Pytanie o datę oddzielono 
od innych pytań dotyczących orientacji, ponieważ w badaniach pilotażowych stwierdzono względnie niską 
korelację pomiędzy tym pytaniem a innymi (Wilson i in., 1989).

Właściwości testu
Do określenia norm i własności psychometrycznych testu wykorzystano dwie grupy: 176 pacjentów 
z uszkodzeniami mózgu oraz 118 zdrowych osób, stanowiących grupę kontrolną. Pacjenci byli leczeni 
w Rivermeadskim Centrum Rehabilitacji w Oxfordzie. Próba składała się ze 113 mężczyzn i 63 kobiet w wieku 
od 14 do 69 lat (średnia wieku: 44,4). Stanowiło ją 60 pacjentów z uszkodzeniami głowy, 34 pacjentów po 
lewostronnym wylewie do mózgu, 42 pacjentów po prawostronnym wylewie, 13 po krwotoku 
podpajęczynówkowym i 27 innych. W ostatniej grupie byli pacjenci, którym usunięto guz w mózgu, osoby po 
zatruciu tlenkiem węgla i cierpiące na stwardnienie rozsiane. Osoby w grupie kontrolnej miały od 16 do 69 lat 
(średnia wieku 41,17) oraz średni iloraz inteligencji, mierzony Skalą Matryc Progresywnych Ravena, równy 106 
punktów (zakres od 68 do 136).
Trafność RBMT jako testu pamięci analizowano, korelując wyniki w teście próby 176 pacjentów 
z uszkodzeniami mózgu z ich wykonaniem w wielu wystandaryzowanych testach pamięci. Korelacje były 
pozytywne, istotne statystycznie i mieściły się w zakresie od 0,22 (pomiędzy RBMT a zadaniem związanym 
z semantycznym przetwarzaniem) do 0,60 (pomiędzy RBMT a zadaniem polegającym na rozpoznawaniu słów) 
(Wilson i in., 1988; 1989). Trafność RBMT jako narzędzia do mierzenia codziennych problemów z pamięcią 
mierzono, korelując wyniki w teście z obserwacjami trudności pamięciowych dokonywanymi przez terapeutów 
(Wilson i in., 1988; 1989). Osiemdziesięciu pacjentów było obserwowanych przez terapeutów w czasie czterech 
codziennych sesji w ciągu dwóch tygodni. Łącznie każdy pacjent był obserwowany przez 35 godzin. Na końcu 
każdej sesji terapeuta wypełniał kwestionariusz dotyczący trudności pamięciowych pacjenta. Współczynnik 
korelacji pomiędzy RBMT a ilością relacjonowanych problemów pamięciowych wynosił dla wyników wstępnych 
-0,71, a dla wyników profilowych -0,75 (p<0,001).
Rzetelność RBMT analizowano, mierząc zgodność ocen wyników w teście dokonywanych przez sędziów 
kompetentnych (Wilson i in., 1988; 1989). Każda z czterdziestu osób badanych była oceniana w tym samym 
czasie, ale niezależnie przez dwie osoby. Łącznie w badaniu wzięło udział 10 sędziów kompetentnych; wszyscy 
byli psychologami lub studentami psychologii. Oceny sędziów – zarówno w zakresie wyników wstępnych, jak 
i profilowych – były całkowicie zgodne. Rzetelność RBMT badano również, porównując formy alternatywne testu 
(Wilson i in., 1988; 1989). Stu osiemnastu pacjentów wypełniło wersję A, około jedna trzecia z nich – wersję B, 
jedna trzecia – wersję C i jedna trzecia – wersję D. Dla wszystkich 118 pacjentów, którzy byli badani 
dwukrotnie, korelacja pomiędzy wynikami w różnych wersjach wynosiła 0,78 dla wyników wstępnych i 0,85 dla 
wyników profilowych.
Grupa kontrolna składająca się ze 118 osób zdrowych posłużyła do wyznaczenia granicy normy w teście. 
W odniesieniu do każdego podtestu rozkład wyników w grupie pacjentów i grupie kontrolnej wykorzystano dla 
określenia punktów oddzielających normę od patologii. Dla każdego podtestu uzyskuje się zatem dwa wyniki: 
prosty wynik zero-jedynkowy (lub inaczej wynik wstępny) oraz wynik profilowy, standaryzowany, dla każdego 
podtestu w granicach od 0 do 2. Standaryzacja wyniku profilowego była konieczna, ponieważ w różnych 
podtestach można było uzyskać różną ilość punktów. To oznaczało, ze gdyby dodało się wyniki surowe, to 
niektóre podtesty byłyby bardziej znaczące dla ogólnego wyniku niż inne. Standaryzacja wyrównywała 
znaczenia wszystkich podtestów, przypisując im maksymalną wagę dwóch punktów. Zatem wynikowi surowemu 
profilowemu w podteście przypisuje się 2 punkty (norma), 1 punkt (pogranicze normy) lub 0 punktów 
(patologia). Te punkty są sumowane w ogólny standaryzowany wynik profilowy, mieszczący się w granicach od 0 
do 24 dla całego RBMT.

Wady testu
Test RBMT jest w mniejszym stopniu diagnostyczny w przypadku niewielkich deficytów niż tradycyjne 
neuropsychologiczne testy pamięci. Autorzy testu sami ostrzegają, że ich celem było skonstruowanie testu, który 
większość zdrowych osób wykona bez trudu i uzyska wyniki maksymalne. Stwierdzono, np. (Knight, Godfrey, 
1995), że RBMT nie różnicuje pacjentów, którzy podlegali radykalnemu lub bardziej ograniczonemu wycięciu 
płata skroniowego. Podsumowując, RBMT może nie wykazywać niewielkich deficytów u osób młodych ani 
subtelnych różnic pomiędzy grupami neurologicznie zaburzonych pacjentów.

SKALA SAMOOCENY KLINIK POMIARU PAMI CIĘ
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Historia skali
Punktem wyjścia w konstrukcji Skali Samooceny Klinik Pomiaru Pamięci (Memory Assessment Clinics Self-
Rating Scale, MAC-S; Winterling, Crook, Salam, Gobert, 1986) było określenie codziennych zadań i możliwych 
problemów związanych z brakiem pamięci u pacjentów. Autorzy wyróżnili w ten sposób 102 pozycje obejmujące 
– oprócz określonych zadań i problemów – ogólną ocenę funkcjonowania pamięci. Pozycje te podzielono na dwie 
podskale składające się z takiej samej liczby pytań: podskalę Zdolność, w której osoby badane oceniały swoje 
możliwości zapamiętania określonego typu informacji (np. „nazwisko osoby, którą właśnie ci przedstawiono”) 
oraz podskalę Częstość występowania, w której osoby wskazywały, jak często pojawiają się u nich określone 
problemy z pamięcią (np. „zapominanie, co miałeś zamiar kupić w sklepie spożywczym albo w aptece”). Osoby 
badane udzielały odpowiedzi na 5-punktowej skali Likerta: od „bardzo słaba” (1) do „bardzo dobra” (5) 
w podskali Zdolność oraz od „bardzo często” (1) do „bardzo rzadko” (5) w podskali Częstość występowania. 
Winterling i współpracownicy (1986) przeprowadzili analizę czynnikową na wynikach 343 zdrowych osób, 
uzyskanych w pierwotnej wersji MAC-S składającej się ze 102 pytań. W podskali Zdolność wyróżniono pięć 
czynników: Pamięć ukierunkowana na codzienne zadania, Pamięć odroczona, Przypominanie przeczytanego 
tekstu, Przypominanie liczb, Przypominanie słów. W podskali Częstość występowania wyróżniono również pięć 
czynników: Koncentracja, Pamięć ukierunkowana na codzienne zadania, Przypominanie słów, Pamięć 
przestrzenna i rozpoznawanie twarzy. Na podstawie wyników analizy czynnikowej skalę MAC-S skrócono do 21 
pytań w podskali Zdolność, 24 – w podskali Częstość występowania oraz 4 – w których osoba badana ocenia 
ogólnie swoją pamięć. Z pierwotnej wersji skali wyeliminowano te pytania, których ładunek na żadnym 
z czynników nie był istotny statystycznie, oraz pytania, które wydawały się być powtórzeniem innych pytań. 
W 1990 r. Th. H. Crook i G. J. Larrabee zbadali tą skróconą wersją MAC-S 1106 zdrowych osób oraz na 
podstawie uzyskanych wyników przeprowadzili analizę czynnikową. Pomimo potrojenia liczby osób badanych 
struktura czynnikowa skali była niemal identyczna ze strukturą ujawnioną w badaniach Winterlinga i jego 
współpracowników (1986). Ponadto tę samą strukturę czynnikową uzyskano również wtedy, gdy próbę 
podzielono ze względu na wiek (osoby w wieku 59 lat i młodsze oraz w wieku 60 lat i starsze) oraz płeć (Crook, 
Larrabee, 1990). Stała struktura czynnikowa skali oraz to, że jest ona niepodatna na wpływ wieku lub płci 
zadecydowały o użyteczności skali w diagnozie klinicznej i badaniach eksperymentalnych.

Struktura skali
MAC-S składa się z dwóch podskal. W podskali Zdolność osoba badana powinna – zgodnie z instrukcją – ocenić 
swoje zdolności zapamiętywania określonych informacji „w porównaniu z umiejętnościami innych ludzi”. 
Podskala ta zawiera 21 pytań dotyczących, np. zapamiętywania numeru telefonu, informacji zawartych 
w artykule prasowym, znaczenia słów, adresów osób bliskich, miejsca różnych rzeczy w domu czy też pamiętania 
o tym, aby wyłączyć światło przed wyjściem z domu lub napisać list. Osoba badana ocenia swoją zdolność na 5-
punktowej skali Likerta: 1 – bardzo słaba, 2 – słaba, 3 – przeciętna, 4 – dobra, 5 – bardzo dobra. W podskali 
Częstość występowania osoba badana powinna – zgodnie z instrukcją – ocenić, jak często zdarzają jej się 
rozmaite problemy z pamięcią w życiu codziennym. Odpowiedzi powinna zaznaczać na 5-punktowej skali 
Likerta: 1 – bardzo często, 2 – często, 3 – czasami, 4 – rzadko, 5 – bardzo rzadko. Druga podskala zawiera 24 
pytania dotyczące m.in. zapominania, po co „poszedłem do pokoju” lub „co chciałem powiedzieć”, niemożności 
znalezienia odpowiedniego słowa, zapominania nazw znanych obiektów, trudności w rozpoznawaniu znajomych 
osób czy zapominaniu o ważnych zdarzeniach lub spotkaniach. Oprócz pytań w dwóch podskalach osoba badana 
odpowiada również na cztery pytania ogólne dotyczące funkcjonowania jej pamięci; odpowiedzi osoba badana 
udziela na 5-punktowej skali Likerta. W pierwszym pytaniu powinna porównać funkcjonowanie swojej pamięci 
z pamięcią przeciętnej osoby: 1 – bardzo słaba, 5 – bardzo dobra, a w drugim – porównać swoją pamięć w danym 
momencie z najlepszą pamięcią, jaką kiedykolwiek miała: 1 – znacznie gorsza, 5 – znacznie lepsza. Trzecie 
pytanie dotyczy aktualnej „szybkości” przypominania sobie różnych rzeczy w porównaniu z okresem, kiedy 
pamięć osoby badanej była najlepsza: 1 – znacznie wolniej, 5 – znacznie szybciej. W ostatnim ogólnym pytaniu 
osoba badana określa nasilenie niepokoju związanego z aktualnym funkcjonowaniem jej pamięci: 1 – bardzo 
silny niepokój, 5 – brak niepokoju.

Właściwości skali
Gilewski i Zieliński (1986) zwrócili uwagę, ze podstawową miarą wartości kwestionariuszy pamięci jest ich 
trafność kryterialna, a niektóre badania dotyczące kwestionariuszy istniejących w połowie lat osiemdziesiątych 
wskazywały, iż korelacja pomiędzy wynikami w skalach a rzeczywistym wykonaniem zadań pamięciowych przez 
osoby badane nie była wysoka. Ponadto okazywało się, że istnieje znaczący związek pomiędzy ocenami pamięci 
a wynikami w kwestionariuszach depresji. W związku z tymi danymi pojawiła się uzasadniona wątpliwość, czy 
kwestionariusze pamięci nie mierzą poziomu funkcjonowania pamięciowego, ale poziom depresji. Taka ocena 
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kwestionariuszy pamięci wynika z dwóch kategorii czynników: pierwszej –  związanej z doborem próby, drugiej 
– wynikającej z konstrukcji kwestionariusza oraz wyboru zadań pamięciowych do analizy trafności kryterialnej. 
W przypadku wielu zaburzeń neurologicznych, takich jak poważne wstrząśnienia mózgu, syndrom amnestyczny 
lub otępienie typu choroba Alzheimera, charakterystyczny jest brak świadomości zaburzenia lub anozognozja, 
czyli werbalne zaprzeczanie chorobie albo zachowywanie się w taki spsosób, jakby człowiek nie był świadomy 
własnej choroby. Minimalizowanie deficytów pamięci występuje zwłaszcza w dysfunkcji płatów czołowych. 
Kwestionariusze pamięci nie są trafną miarą trudności pamięciowych badanych osób. Dotyczy to również MAC-
S. W badaniach Fehera i współpracowników (1991) Skalę Samooceny Klinik Pomiaru Pamięci wypełniali 
pacjenci z otępieniem typu choroba Alzheimera. Wyniki w kwestionariuszu nie korelowały istotnie 
z wykonaniem testów pamięciowych. Feher i współpracownicy (1991) poprosili o wypełnienie kwestionariusza 
również kogoś z rodziny pacjenta. W tym celu zmieniono MAC-S w taki sposób, aby członek rodziny nie odpowia-
dał na pytania dotyczące własnej pamięci, ale pamięci chorego krewnego. W ten sposób powstała wersja MAC 
dla rodzin osób badanych lub innych bliskich osób – MAC-F (Memory Assessment Clinics Rating Scale for 
Family Member and Others). Oceny członków rodziny korelowały istotnie z wykonywaniem zadań pamięciowych 
przez pacjentów.
Druga grupa czynników wpływających na niską trafność kryterialną kwestionariuszy pamięci dotyczy m.in. 
konstrukcji samych skal. Kwestionariusze pamięci powinny obejmować różne wymiary funkcjonowania 
pamięciowego, w tym ocenę ogólnego funkcjonowania, częstość zapominania itd. Związek oceny pamięci 
z kwestionariuszami depresji może wynikać częściowo z tożsamości metod pomiaru pamięci i depresji 
(kwestionariusze), a częściowo z wadliwej konstrukcji kwestionariuszy pamięci, w których pytania są 
sformułowane negatywistycznie. Przy konstrukcji MAC-S wyeliminowano obie wady (to znaczy ograniczony 
zakres pytań i negatywistyczne ich sformułowanie) i w rezultacie nie uzyskuje się wysokich korelacji pomiędzy 
depresją (mierzoną Geriatric Depression Scale) a czynnikami MAC-S (Crook, Larrabee, 1990). Korelacje te 
mieszczą się w zakresie od 0,06 do 0,26. Ze skalą depresji koreluje znacząco tylko jeden czynnik 
Uwaga/Koncentracja w podskali Częstość występowania (r = 0,258, p<0,001) oraz odpowiedzi na pytanie ogólne, 
dotyczące niepokoju związanego z funkcjonowaniem pamięci: skala depresji wyjaśnia 17% wariancji w pytaniu 
(Crook, Larrabee, 1990). Te dane sugerują, że uniknięto pomieszania depresji z oceną własnej pamięci w skali 
MAC-S. Oprócz konstrukcji na za niską trafność kryterialną skali może wpływać brak izomorfizmu pomiędzy 
pytaniami w kwestionariuszu pamięci a zadaniami pamięciowymi służącymi za kryterium zewnętrzne; jest to 
sytuacja, w której osoba badana pytana jest o inne zadania pamięciowe niż te, które ma następnie wykonać. Na 
przykład osoba badana odpowiada na pytania dotyczące codziennych problemów z pamięcią, a kryterium 
zewnętrznym jest tradycyjny test neuropsychologiczny, w którym zapamiętuje pary wyrazów lub pary figur.
Badania nad trafnością MAC-S pokazują, iż izomorfizm kwestionariusza i zadań jest kwestią podstawową. Aby 
ocenić trafność MAC-S, zbadano 125 zdrowych osób, w wieku od 18 do 75 lat (Larrabee, West, Crook, 1991). 
Kryterium zewnętrznym dla oceny trafności MAC-S był zestaw zadań komputerowych, symulujących zadania 
związane z pamięcią wykonywane w życiu codziennym, nad którym od końca lat siedemdziesiątych pracował Th. 
H.Crook ze swoimi współpracownikami. Zestaw wykorzystuje najnowszą technologię komputerową, w tym 
interakcyjny, wrażliwy na dotyk ekran monitora, tak aby w możliwie największym stopniu symulować 
rzeczywiste sytuacje. Zadania w zestawie obejmują m.in. różne miary przypominania cyfr (np. wykręcanie 
numerów telefonów), pamięci twarzy (np. kojarzenie twarzy i nazwiska), pamięci tekstu, czasu reakcji oraz 
przypominania lokalizacji obiektu. Badania wykazały, że istnieje znaczący statystycznie związek pomiędzy 
MAC-S a wykonaniem zadań komputerowych (Larrabee, West, Crook, 1991); wspólna wariancji pomiędzy MAC-
S a zadaniami pamięciowymi mieściła się w granicach od 27,9 do 29,4%. Przeprowadzono również analizę 
kanoniczną (Larrabee, West, Crook, 1991), w której układy predyktory-kryterium były analogiczne do sytuacji 
klinicznej, w jakiej pacjent relacjonowałby kłopoty z pamięcią i symptomy depresyjne. Uzyskane wyniki 
porównano następnie z wykonaniem zadań pamięciowych. W istotnej statystycznie pierwszej korelacji 
kanonicznej (0,542) niewielki był udział kwestionariusza depresji (Geriatric Depression Scale). Korelacja ta od-
zwierciedlała związek oceny własnej pamięci z wykonaniem komputerowych zadań pamięciowych.
Trafność MAC-S analizowano również metodą analizy czynnikowej (składowych głównych), którą 
przeprowadzono na wynikach badań 430 mężczyzn i 676 kobiet w wieku od 18 do 92 lat (średnia wieku wynosiła 
56,21; odchylenie standardowe 12,93). Uczestnikami badań byli ochotnicy, osoby zdrowe bez zaburzeń 
neurologicznych (Crook, Larrabee, 1990). W podskali Zdolność wyróżniono pięć czynników (taki układ wyjaśniał 
59,7% wariancji). Były to: Pamięć odległych zdarzeń osobistych, Pamięć liczb, Pamięć ukierunkowana na 
zadania codzienne, Przypominanie słów/Pamięć semantyczna oraz Pamięć przestrzenna i topograficzna. 
W podskali Częstość Występowania również wyróżniono pięć czynników, wyjaśniających 54% wariancji 
wyników. Były to: Pamięć semantyczna, Uwaga/Koncentracja, Pamięć ukierunkowana na codzienne zadania, 
Ogólne zapominanie, Rozpoznawanie twarzy. Taką samą strukturę czynnikową uzyskano również wtedy, gdy 
próbę podzielono ze względu na wiek (osoby do 59. roku życia oraz osoby od 60. roku życia) oraz płeć (Crook, 
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Larrabee, 1990).
Badania normalizacyjne MAC-S przeprowadzono na tej samej próbie, której wyniki posłużyły analizie 
czynnikowej (Crook, Larrabee, 1992). Autorzy zaproponowali sposób obliczania wyników uzyskanych w skali, 
który polegał na dodawaniu punktów (od 1 do 5) uzyskanych w każdym pytaniu składającym się na czynnik 
wyróżniony w analizie czynnikowej. Uzyskuje się w ten sposób wyniki w 10 czynnikach. W taki sposób obliczone 
wyniki w czynnikach wysoko korelują z wynikami w czynnikach ortogonalnych, uzyskanych w analizie czyn-
nikowej przeprowadzonej przez Crooka i Larrabee (1990): dla czynników w podskali Zdolność – od 0,90 do 0,94; 
dla czynników w podskali Częstość występowania – od 0,69 do 0,92 oraz ze zmiennymi demograficznymi. 
Powyższe dane uzasadniają obliczanie wyników w skali MAC-S poprzez dodawanie punktów uzyskanych 
w pytaniach zaliczonych do poszczególnych czynników. Dla takiego sposobu obliczania wyników określono 
normy w pięciu grupach wiekowych (18-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 i więcej), podając średnią oraz odchylenie 
standardowe, uzyskane w poszczególnych przedziałach wiekowych próby normalizacyjnej (Crook, Larrabee, 
1992).
Wyniki 52 zdrowych osób (23 mężczyzn i 29 kobiet w wieku od 50 do 74 lat), które wypełniły MAC-S dwukrotnie 
w trzytygodniowym odstępie czasu, posłużyły do obliczenia rzetelności retestowej skali. Uzyskano wysokie 
współczynniki korelacji pomiędzy wynikami w czynnikach. Wszystkie współczynniki – zarówno w skali 
Zdolność, jak i Częstość występowania – były wyższe od 0,80.

Użyteczność skali
Zaletą skali MAC-S jest krótki czas jej wykonywania, duży zakres czynników pamięciowych oraz szeroki zasięg 
norm obejmujących wiek 18-92 lata. Bardzo stabilna struktura czynnikowa, niepodatna na wpływ wieku i płci, 
zwiększa użyteczność kliniczną i eksperymentalną skali. MAC-S jest trafną miarą problemów pamięciowych 
u zdrowych, dorosłych osób, w tym również osób zaliczanych do nowej kategorii diagnostycznej – Osłabienia 
pamięci związanego z wiekiem (Age-Associated Memory Impairment, AAMI). Diagnozę AAMI stawia się 
osobom, które ukończyły 50 lat i narzekają na niedostatki pamięci w życiu codziennym, ale nie występuje u nich 
otępienie starcze. Kryterium diagnostycznym AAMI jest również wykonanie wystandaryzowanych testów 
pamięci na poziomie przynajmniej jednego odchylenia standardowego poniżej średniej dla młodych osób oraz nie 
zaburzone funkcjonowanie intelektualne w okresie przedchorobowym. Trafność MAC-S jest ograniczona 
w odniesieniu do pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, którym towarzyszy minimalizowanie własnych 
problemów. Z badań Fehera i jego współpracowników (1991) wynikało, że wprawdzie u pacjentów 
z zaawansowaną chorobą Alzheimera wyniki w MAC-S nie korelują z wykonaniem zadań pamięciowych, ale 
porównanie szacunków chorego dotyczących jego własnej pamięci (MAC-S) oraz szacunków kogoś z jego bliskich 
(MAC-F) może stanowić miarę poziomu anozognozji. Minimalizowanie własnych problemów poznawczych jest 
powszechne u pacjentów z chorobą Alzheimera, ale nie występuje u wszystkich chorych cierpiących na tę 
chorobę (Feher i in., 1994). Badania wskazują również, że nie ma różnic statystycznie istotnych między 
wynikami MAC-S u pacjentów z chorobą Alzheimera i pacjentów z diagnozą osłabienia pamięci związanego 
z wiekiem (AMMI), czyli bez zaburzeń neurologicznych. To oznacza, że wbrew przewidywaniom wyniki MAC-S 
nie umożliwiają w tym przypadku różnicowania zaburzeń pamięci o różnej etiologii.

PODSUMOWANIE

Rozwój metod behawioralnych oraz kwestionariuszy pamięci jest nie tylko wyrazem dostrzeżenia ograniczeń 
laboratoryjnych testów neuropsychologicznych w warunkach klinicznych, ale również współczesnych trendów 
w badaniach nad pamięcią. Klasyczne testy mieszczą się niemal w tradycji Ebbinghausowskich badań nad 
pamięcią, w których doskonale kontrolowano materiał przy zapamiętywaniu i odpamiętaniu, ale które niewiele 
miały wspólnego z tym, w jaki sposób funkcjonuje pamięć na co dzień. Na proste zależności formułowane 
w drugiej połowie XIX wieku i w XX wieku, dotyczące prawidłowości zapamiętywania i zapominania (dodajmy 
materiału bezsensownego, sztucznie tworzonego dla potrzeb eksperymentalnych), nakłada się w warunkach 
naturalnych tyle dodatkowych, nie kontrolowanych w eksperymentach zmiennych, że możliwość predykcji na 
podstawie wyników badań jest znacznie ograniczona.
Lata osiemdziesiąte XX wieku to rozwój bardziej naturalistycznych badań nad pamięcią, to znaczy badań 
prowadzonych w naturalnych warunkach i odnoszących się do codziennych problemów ludzi. Szczególnie 
interesująca jest problematyka związana z zakłóceniami pamięci o charakterze patologicznym (ich 
konsekwencje w życiu codziennym, utrudnienia, jakie wywołują w funkcjonowaniu osoby) oraz 
niepatologicznym, czyli błędy i zniekształcenia w odpamiętaniu, których – chociaż są od pamięci nieodłączne 
i wywierają niebagatelny wpływ na to, co myślimy o sobie i świecie – rzadko jesteśmy świadomi. W ten problem 
wpisuje się intensywne obecnie zainteresowanie metapamięcią, czyli tym, co wiemy o swojej pamięci, i tym, 
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w jakim stopniu jesteśmy świadomi błędów odnoszących się do pamięci, co najczęściej oznacza poznanie źródeł 
naszych wspomnień i wyobrażeń.
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