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The effectiveness of white noise on learning new words, visual working memory
and selective attention in elementary students
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چكيده
 حافظه فعال دیداری و توجه انتخابی از عوامل ت ثیرگذار در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مقطع ابتدایی به، یادگیری واژههای جدید:زمينه
 حافظه فعال دیداری و توجه انتخابی دانشآموزان ت ثیر، آیا صدای سفید بر یادگیری واژههای جدید: اما مسئله اصلی اینست.شمار میآیند
. حافظة فعال دیداری و توجه انتخابی در دانشآموزان مقطع ابتدایی بود، بررسی ت ثیر صدای سفید بر یادگیری واژههای جدید:دارد؟ هدف
 جامعه آماری کلیه دانشآموزان دوره دوم ابتدایی. پسآزمون با گروه گواه بود-  پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون:روش
 نفر از دانشآموزان پایههای پنجم و ششم ابتدایی به صورت تصادفی011  بود که031۳-15 شهرستان باوی استان خوزستان در سال تحصیلی
 ابزار پژوهش. نفر) به صورت تصادفی جای زین شدند81 چند مرحلهای به عنوان نمونه انتخاب و در دوگروه آزمایش و گواه (هر گروه
 تمرکز و،) و آزمون توجه انتخابی2102(  آزمون حافظة فعال دیداری ژان لویی سلیه، از آزمون محقو ساخته واژههای جدید:عبارتند از
 صدای سفید بر یادگیری واژههای: يافتهها. دادهها با استفاده از روش کواریانس چند متغیری تحلیل شدند.)0310 ، (باقریd2 تالشمندی
) و بر توجه انتخابیP>1/091(  بر حافظة فعال دیداری ت ثیر معناداری نداشت.)P<1/111( جدید در دانشآموزان ابتدایی ت ثیر معناداری داشت
 میتوان برای افزایش یادگیری واژههای جدید دانشآموزان مقطع ابتدایی از صدای: نتيجهگيری.)P>1/۱۳1( نیز ت ثیر معناداری نداشت
 دانشآموزان، توجه انتخابی، حافظة فعال دیداری، یادگیری واژههای جدید، صدای سفید: واژه كليدها.سفید استفاده کرد
Background: Learning new words, visual memory, and selective attention are among the factors that
influence the academic achievement of elementary students. But the key question is: does white noise
affect students' learning new words, visual memory, and selective attention? Aims: To investigate the
effect of white noise on learning new words, active visual cue and selective attention in elementary
school students. Method: The study was experimental with pre-test and post-test with control group.
The statistical population was all the elementary students of second year of Bavi city of Khuzestan
province in the academic year of 1397-98. Group 50 (n = 50) were randomly assigned. Research tools
include the New Words Researcher Test, Jean-Louis Celie's Visual Active Memory Test (2012), and
Selective Attention Testing, Concentration and Attempt d2 (Bagheri, 2012). Data were analyzed using
multivariate covariance method. Results: White noise had a significant effect on learning new words
in elementary students (P<0/000). There was no significant effect on visual memory (P>0/05) and
selective attention (P>0/470). Conclusions: White noise can be used to enhance the learning of new
words in elementary school students. Key Words: White voice, learning new words, visual active
memory, selective attention, students
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مقدمه

صدای خودرو ،هواپیما و مراکز تجاری و صنعتی و منابع داخل

فضای فیزیکی به عنوان یکی از اجزای محیط یادگیری بر کیفیت

مدارس ماننتد صدای معلمان ،دانشآموزان ،صدای ناشی از تفتریح

آموزش و همچنین میزان یادگیری ت ثیر بسزایی دارد و از عوامل مهم

و ورزش و سیستمهای تهویه (گلمحمدی ،قربانی ،محجوب و دانش

و مؤثر بر یادگیری و جزء جدایی ناپذیر فرآیند تدریس محسوب

مهر.)035۳ ،

میشود .در ت مین محیط فیزیکی باید کلیهی وجوه این محیط از جمله

تاکنون تالشهایی برای بهینه سازی صوتی کالسهای درس

درجة حرارت ،میزان صداهای مداخلهگر ،میزان روشنایی ،تهویه

صورت گرفته است از جمله پژوهشی که توسط یوسفی ( )0313انجام

در نظر

شده است و طی آن وضعیت موجود چهار کالس درس و بستر سازی

گرفته شود (کرامتی ،پورکریمی و زالی .)0319 ،روانشناسان تربیتی

برای رسیدن به یک وضعیت مناسب مورد بررسی قرار گرفت .طبو

معتقدند باید تغییرات در راستای بهبود جو روانی و ایجاد جو مثبت

این بررسیها با توجه به هزینه و کاربری کالسهای درس میتوان

در جهت سالمتروان به کار گرفته شود .جو روانی نامناسب در

قبل از تجهیز کالس ،بوسیله شبیهسازی و طراحی تمهیدات

محیطهای یادگیری با غیبت کالسی بیشتر دانشآموزان ،کاهش میل

آکوستیکی در فضای نرمافزاری شبیهساز سیستمهای صوتی و

تحصیلی ،کاهش فعالیت و افزایش عقب ماندگی تحصیلی

آکوستیکی ( )E.A.S.Eبه بهترین حالت ممکن مطابو با استانداردهای

دانشآموزان در ارتباط میباشد (ایزدپناه ،پژوهانفر و قلیچ خانی،

جهانی دست یافت.

مناسب و چینش صندلیها و همچنین نیازهای گروه هد

.)0319

ت ثیرات صوت و موسیقی در موقعیتهای مختلف برای ایجاد یا

از عوامل ت ثیرگذار بر محیط یادگیری ،سطح بهینة صوتی است.

بهبود شرایط روانی مناسب تاکنون توسط پژوهش ران مورد بررسی

صدای بلند تمرکز فرد را کاهش میدهد .تقلیل تمرکز ،موجب اشتباه

قرار گرفته است .در پژوهشی اثربخشی موسیقی درمانی عصب

در کار و تکرار آن میشود .همچنین صدای مزاحم موجب کاهش

شناختی بر توانبخشی شناختی بیماران سکتة مغزی مورد ت یید قرار

به هم خوردن پلکهای چشم میگردد که در نتیجه خست ی چشم را

گرفت (اسکندری ،آگیالر مرچن ،آزادفالح و فروغ .)0315 ،با توجه

به دنبال دارد .این خست ی ،ادراک دیداری را مختل میسازد .ت ثیر

به یافتههای پژوهشی دی ر ،به کاربستن موسیقی درمان ری فعال در

و مهارت زیادی

کاهش مشکالت اجتماعی کودکان مبتال به سرطان مؤثر است

هستند ،به مراتب بیش از ت ثیر آن بر کارهای ساده است زیرا کارهای

(حاجی زادگان ،عشایری ،علیپور ،شقاقی و تشویقی .)0319 ،همچنین

دشوار نیاز به دقت و تمرکز زیاد دارد و با کارکردهای ذهنی و

با توجه به نتایج پژوهشی دی ر ،پخش صدای سفید از افت ساعت

حرکتی متعددی درگیر است .صدا ،در انجام وظایفی که جنبة

خواب و افزایش زمان القای خواب بیماران سالمند بستری در واحد

شناختی دارند بیش از وظایف فیزیکی ،ایجاد مزاحمت میکند.

مراقبت کرونری جلوگیری کرده است (فرخنژادافشار ،زاهدنژاد،

فعالیتهایی که با کارکرد اندامهای حرکتی و عضالنی ما سر و کار

اجری خامسلو ،قانعی قشالق و فتحی .)0318 ،اما باید گفت که نقش

دارد کمتر از فعالیتهای فکری و ذهنی تحت ت ثیر صدا مختل

صوت و موسیقی در محیطهای یادگیری و آموزشی ،تاکنون به

میشوند (مقدمیپور .)031۱ ،آلودگی صدا یکی از موارد مهم

ندرت مورد توجه قرار گرفته است.

صدا بر کارهای دشوار و پیچیده که مستلزم تخص

آلودگی محیط زیست است که میتواند باعث آزار و ناراحتی

در کالس درس ،تراز  81دسی بل 2سروصدای کامالً عادی

شهروندان و محدود نمودن کارایی افراد گردد .مدارس به عنوان یکی

است و تدریس در برابر چنین صدای زمینه ،هیچگونه مشکلی ایجاد

از گروه اماکن پر اهمیت ،ضرورت دارد به لحاظ آلودگی صدا مورد

نمیکند .ولی اگر سر وصدای زمینه به حد  91دسی بل و یا باالتر

بررسی قرار گیرد زیرا شرایط آکوستیکی 0ضعیف کالس میتواند

برسد باعث حواس پرتی و از بین بردن تمرکز میگردد .نتایج ناشی

اختالالتی در محاوره و تمرکز دانشآموزان به وجود آورد و بر

از تحقیقات نشان میدهد که صوت مناسب مانند موسیقی باعث

یادگیری آنها ت ثیر نامطلوب داشته باشد .منابع آلودگی صدا در

میشود که تمامی بخشهای مغز فعال شوند و احساس توان بیشتر و

مدارس شتامل دو گروه اصلی است :منتابع ختارج از متدارس ماننتد

قدرت یادگیری و پاس دهی را در ما به وجود میآورد .ممکن است

1

2

. Acoustic

. Decible
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ت ثیر صدای سفید بر یادگیری واژههای جدید ،حافظة فعال دیداری...

این تصور در ذهن دانشآموزان به وجود بیاید که پخش موسیقی در

میروند .به عالوه صدای سفید مدتهاست که برای کمک به

هن ام تدریس ،باعث میگردد که تمرکز آنها روی مطلب مورد نظر

کودکان و بزرگساالن مبتال به تینیتوس( 2احساس زنگزدن ،وزوز و

کم شود و صدای موسیقی ،مزاحم یادگیری آنان گردد .باید این نکته

سایر صداها در گوش هن امی که منبعی خارجی برای آن وجود

را به خاطر سپرد که نوع موسیقی و حجم صدای پخش شده به سالیو

ندارد) ،به کار میرود (کاسترو .)2103 ،در تعریفی دی ر از صدای

افراد وابسته است ،از این رو باید دانشآموزان حجم صدایی را که

سفید به بهرهگیری از صدای جریان هوا برای کاهش صدای محیط

مناسب میدانند را برگزینند تا یادگیری در چنین محیطی صورت

اشاره میشود .صدای مالیم و یکنواخت جریان هوا که توسط

پذیرد (کاتب.)0310 ،

دست اههای تهویه (کولر ،پنکه و )...در محیط انتشار مییابد ،صدای

بعضی اوقات صداهای محیطی سبب ایجاد عجله در دانشآموز

محیط کار را تا حدودی تحت الشعاع قرار داده و اثر آن را بر فرد

میشود و باعث میشود که با زودتر تمام کردن کار خود به دنبال

کاهش میدهد (مقدمیپور .)031۱ ،طبو تعریف دی ری که

منش آن صدا برود و به کنجکاوی بپردازد و یا میتواند سبب استرس

پژوهش ر آن را مورد مطالعه قرارداده است ،صدای سفید صدایی

او گردد که نمیتواند به راحتی بر موقعیتی که باید به آن توجه داشته

است که باعث تغییر سطح آستانة تحریک شنوایی به حداکثر میزان

باشد ،تمرکز کند (مکسول و ایوانس .)2111 ،نکتهای که بیانکردن

خود میشود .از این پدیده تحت عنوان «ماسکه کردن شنیداری »3نیز

آن در چنین شرایطی میتواند کمک کننده باشد ،بررسی اثرگذاری

یاد شده است که طی آن قدرت شنیداری صدایی به وسیله صدایی

صدای سفید بر دانشآموزان حاضر در کالس درس و اثربخشی

دی ر (صدای سفید) کاهش پیدا میکند .صداهایی مانند صوت

احتمالی آن برتقویت تواناییهای ذهنی دانشآموز و نقش حمایت

یکنواخت بارش باران ،سوختن چوب در آتش و یا امواج دریا

کننده آن بر فرآیند یادگیری است (باجیوت و همکاران.)2109 ،

(کریشنان ،لیچ ،آیدلوت و دیک .)2103 ،ماسکه شنوایی زمانی اتفاق
میافتد که ادراک یک صدا با وجود صدای دی ری تحت ت ثیر قرار

برای صدای سفید تاکنون تعاریف مختلفی مطرح شده است.

گیرد (گلفند.)211۱ ،

صدای سفید در علوم مهندسی در حوزههای مختلف مانند برق
الکترونیک وکنترل ،سیستمهای صوتی ،تحلیل سیستمهای پیچیده،

یافتههای یک پژوهش نشان داد که پردازش اطالعات ذهنی را

تحلیل فرکانسی سیستمها ،آکوستیک و تحلیلهای آماری کاربرد

میتوان با افزودن سطح بهینهای از صدای سفید تسهیل نمود .طبو

دارد .صدای سفید یک صدای تصادفی است که تراکم طیفی ثابتی

فرضیه این پژوهش صدای سفید میتواند عملکرد حافظة شناختی را

دارد به این معنا که این صدا ،دامنة تراکم مشابهای در سراسر طیف

تقویت کرده و فعالیت را در مغز میانی ۱و در قسمت

دوپامینرژیک8

فرکانسهای صداهای قابلشنیدن ( 21تا  21هزار هرتز) دارد .صدای

تعدیل نماید و میتواند اثرات مثبتی نیز بر عملکردهای شناختی مانند

سفید به این علت سفید نامیده شده است که مانند نور سفید ،که

یادگیری و حافظه داشته باشد .نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که

آمیزهای از همه طول موجهای مرئی نور است ،آمیزهای از همه

اثرات مثبت صدای سفید شنوایی بر یادگیری ،به تعدیل نورونی

فرکانسهای قابلشنیدن است .وجود همة فرکانسهای قابلشنیدن در

دوپامینرژیک و تقویت اتصال بین مغز میانی و شیار فوقانی قشر

صدای سفید باعث شده است که اغلب از آن برای پوشاندن سایر

گیج اهی که یک بازی ر کلیدی در تعدیل تمرکز است ،بست ی

صداها استفاده کنند ،برای مثال برخی افراد از ماشینهای مولد صدای

دارد (راچ ،باوچ و بونزیک.)210۱ ،

سفید که میتواند سروصداهای آزارندة محیطی را بپوشاند ،به عنوان

در پژوهشی ت ثیرات صدای سفید روی عملکرد حافظه دانش

وسیلة کمک به خواب استفاده میکنند .یک بررسی در سال ()0111

آموزان بی توجه و حواس پرت در مدارس مورد بررسی قرار گرفت.

که نتایج آن در مجلة «آرشیوهای بیماری در کودکی »0منتشر شد،

چنین فرض شده است که میزان متوسطی از صداهای شنیداری

نشان داد که نوزادان تحت ت ثیر صدای سفید زودتر به خواب

موجب میشود تا برای بچههایی که میزان دوپامین آنها کم است و یا

1

4

2

5

. midbrain
. dopaminergic

. Archives of Disease in childhood
. tinnitus
3
. auditory masking
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دوپامین عملکرد ضعیفی دارد ،نقش مفیدی روی آنها داشته

شدندش دند .در این پژوهش ،صدای سفید به عنوان متغیر مستقل در

باشد .نتایج این پژوهش نشان داد که قرار گرفتن در معرض طنینهای

طی  1جلسة  31دقیقهای ،به صورت دو جلسه در هفته (روزهای

صدای سفید ،درواقع روی دانشآموزان بی تمرکز و حواس پرت،

یکشنبه و چهارشنبه) برای گروه آزمایش ،در کالسهای درس آنها

ت ثیری مثبت دارد و برعکس روی دانشآموزانی که دقت باالیی

و در زمانهایی که نیاز به صحبتهای معلم نبود ،همزمان با جلسات

دارند ،ت ثیری منفی دارد و این امر موجب میشود تا اختالفاتی که

انجام تکالیف ،هن ام محاسبه عملیات ریاضی ساده ،امتحان واژگان

گاهی اوقات از نظر حافظه بین این دو دسته از دانشآموزان اتفاق

کتاب درسی فارسی و زنگهای هنر هن ام طراحی و نقاشی و

میافتد ،از بین برود و هیچ تفاوتی بین آنها ایجاد نشود .البته

خوشنویسی پخش گردید اما گروه گواه هیچگونه مداخلهای از

پژوهش ران بر این نکته ت کید کردهاند که این یافتهها ،میبایست در

جانب محقو دریافت نکردند .همچنین در هن ام برگزاری پسآزمون

مقیاس و حوزهای گستردهتر و با استفاده از سطوح مختلف صوتی و

در کالسهای گروههای آزمایش همچنان صدای سفید پخش شد

طنینهای بیشتر ،انجام شود و میبایست ت ثیرات کاربردی داشته باشد

ولی گروه گواه در شرایط معمولی آزمونها را انجام دادند .با توجه

و از مسیرهای بدون نقصی گذر کرده باشند تا از این طریو بتوان

به هنجار سنی آزمونها در این پژوهش از مشارکت دانشآموزان دو

عملکرد بچههای حواس پرت را بهبود بخشید (سودرلند ،سیکستروم،

سال پایانی مقطع ابتدایی (پایههای پنجم و ششم) استفاده شد .ضمن

لوفتسنس و سون ا  -بارک.)2101 ،

اینکه در این پژوهش دو کالس از پایههای پنجم و ششم اختصاص

در این پژوهش قصد بر آن است که ت ثیر این نوآوری (استفاده

به گروه آزمایش و دو کالس از همین پایههای مذکور به گروه گواه

از صدای سفید) در محیط کالس درس و همچنین ت ثیرگذاری آن بر

اختصاص یافتند .سپس بعد از طی شدن  1جلسه مداخلة صدای سفید،

بهبود فرآیند یادگیری و به ویژه تقویت تواناییهای ذهنی دانش

پسآزمون از هردو گروه آزمایش و گواه گرفته شد و نتایج حاصل

آموزان همچون یادگیری واژههای جدید ،حافظة فعال دیداری و

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .مالک ورود به پژوهش عبارت بود

توجه انتخابی مورد بررسی قرار گیرد و از این رو پژوهش حاضر

از ،رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش ،مالکهای خروج از

درصدد پاس به این سؤال میباشد :آیا صدای سفید بر یادگیری واژه

پژوهش نیز عدم تمایل به ادامه شرکت در پژوهش بود .به منظور

های جدید ،حافظه فعال دیداری و توجه انتخابی دانشآموزان ت ثیر

رعایت اصول اخالقی پژوهش برای گروه گواه بعد از پژوهش

دارد؟

جلسات آموزشی صدای سفید گذاشته شد و همچنین در مورد
روش

محرمانه بودن اطالعات به نمونههای پژوهش اطمینان داده شد .بدین

پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیشآزمون  -پسآزمون

ترتیب دادههای مورد نیاز جمع آوری و در نهایت با استفاده از نرم

با گروه گواه بود .در این طرح پژوهشی صدای سفید به عنوان متغیر

افزار  SPSSنسخه  20و تحلیل کواریانس چند متغیره از آزمونهای

مستقل و یادگیری واژههای جدید ،حافظة فعال دیداری و توجه

کولموگرو

 -اسمیرنف ،لوین و ضریب هم نی شیب رگرسیون

انتخابی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند .جامعه آماری این

استفاده شد.

پژوهش شامل همه دانشآموزان دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان

ابزار

باوی استان خوزستان در سال تحصیلی ( )031۳-0315بود .در این

صدای سفید :صدای سفید در فضای کالسهای درس ،با استفاده

پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی چند

از بلندگو و توسط یک رایانة همراه پخش شد .صدای سفید مورد

مرحلهای استفاده شد .به این صورت که ابتدا از کل مدارس دوره دوم

استفاده در این پژوهش برگرفته از صدای امواج دریا میباشد .میزان

شهرستان باوی به صورت تصادفی  2مدرسه و در مرحله بعد از هر

صدا با توجه به شرایط کالسهای درس روی درجة  32برنامه

مدرسه  2کالس (یک پایه پنجم ،یک پایه ششم) و از هر کالس 28

( ،)Reatalk High Definitionدر میزان  ۱۱011 HZبرنامة

نفر به صورت تصادفی انتخاب گردیدند .در مجموع  011نفر از دانش

( )Audacityو در تراز  ۳1Decibleبرنامة ( )Sound meterتنظیم

آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی به عنوان نمونه انتخاب و در دوگروه

شده است.
آزمون واژههای جدید :این آزمون شامل  21واژه جدید و به

آزمایش و گواه (هر گروه  81نفر) به صورت تصادفی جای زین
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ت ثیر صدای سفید بر یادگیری واژههای جدید ،حافظة فعال دیداری...

صورت محقو ساخته و با توجه به واژگان جدید کتب ادبیات دوره

دارد ،بنابراین ،میتوان به روایی محتوایی آن استناد کرد .از سوی

متوسطة اول (که برای دانشآموزان مقطع ابتدایی تازگی دارد) و

دی ر ،پژوهشهایی معتبر در رابطه با به کارگیری این آزمون انجتام

کتاب فرهنگ دانشآموز سخن ،و همچنین با بهرهگیری از نظر

گرفته است .از این رو ،درباره روایی آن میتوان به پژوهشهای

معلمان مجرب پایههای دوره دوم ابتدایی تهیه شده است .در این

سازنده آن استناد کرد (باقری .)0310 ،همچنین روایی این آزمون

آزمون به هر معنای واژهای که توسط مشارکتکنندگان نوشته شود

توسط  01تن از اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانش اه

یک نمره اختصاص مییابد و نمرههای هر فرد از صفر تا  21ارزش

شهید چمران اهواز ت یید شده است (مرمضی .)0319 ،برای بررسی

گذاری میشوند .این آزمون بیشتر ویژگیهای یک آزمون را از قبیل:

پایایی این آزمون از روشهای دو نیمه کردن اسپیرمن و گاتمن و

سادگی اجرا ،سرعت اجرا و معر بودن را داراست .روایی تخصصی

ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .بریکن کمپ از روش

و محتوایی این آزمون با مشورت و نظر خواهی از  01نفر از معلم

آزمون  -بازآزمون استفاده کرده است که ثبات مقیاس( GZ-Fخرده

پایههای دوره اول و دوم ابتدایی بررسی و ت یید گردید و قبل از اجرا

مقیاس مورداستفاده در این پژوهش) در این آزمون برای کودکان و

شد و واژههای جدید جای زین گردیدند.

نوجوانان  1/5۱به دست آمده است .همچنین آزمون  d2در سال -55

همچنین ضریب پایایی این آزمون به روش باز آزمایی  1/۳9به دست

 035۳در تهران هنجاریابی و برای نمرات خام کارآیی کل ،کارآیی

آمد.

تمرکز و خطا جداول نمرات استاندارد تهیه گردید .برای جامعه هنجار

 ۱واژه از آن حذ

آزمون حافظة فعال دیداری :به منظور اندازهگیری حافظة فعال

تهرانی نتایجی نسبتاً مشابه (تمامی ضرایب در پژوهشها باالی )1/11

دیداری از آزمون حافظه دیداری ژان لویی سلیه ( )2102استفاده شد.

با تفاوتهای بسیار جزئی به دست آمد که در مجموع نشان داد با

این آزمون در دهه  ۳1میالدی توسط ژان لویی سلیه در فرانسه ساخته

توجه به میزان همسانی درونی باالی مقیاسهای آزمون  ،d2این

شده است .ابزار نامبرده ،آزمون عملکردی است که شامل  09شکل

آزمون از پایایی بسیار باالیی برخوردار است (باقری .)0310 ،در این

ساده و پیچیده است و آزمودنی باید پس از ن اه کردن به آنها با

پژوهش برای محاسبه پایایی این آزمون از روش بازآزمایی استفاده

یادآوری اشکال و جایابی مناسب در برگ پاسخنامه اقدام نماید

گردید که ضریب پایایی آن معادل  1/52به دست آمد.
يافتهها

(گنجی .)0319 ،این آزمون نخستین بار توسط دکتر بهرامی احسان
در ایران معرفی گردید و مورد استفاده قرار گرفت .وی پایایی این

هم نی شیب پیشآزمونها با پسآزمونها در تعامل با گروه

آزمون را از طریو آلفای کرونباخ  1/50اعالم کرد (گنجی.)031۱ ،

محاسبه گردید .نتایج نشان داد شیب میان ترکیب خطی پیشآزمونها

با توجه به اینکه تعدادی از اشکال این آزمون برای دانشآموزان مقطع

با پسآزمونها در متغیرهای یادگیری واژههای جدید ،حافظة فعال

ابتدایی ساده سازی شده است ،روایی تخصصی و محتوایی آن توسط

دیداری و توجه انتخابی تفاوتی نمیکند .بنابراین ،فرض هم نی شیب

 8تن از اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانش اه شهید

رگرسیون رعایت شده است .سپسآزمون لوین برای بررسی هم نی

چمران اهواز و همچنین  8نفر از کارشناسان مرکز اختالالت یادگیری

واریانس انجام شد و نتایج نشان داد که سطح معنیداری در تمامی

پویش شهرستان باوی مورد ت یید قرار گرفت .ضریب پایایی این

مؤلفهها بیشتر از  1/18است .بنابراین ،هم نی واریانس گروهها ت یید
شد .همچنین آزمون کولموگرو

آزمون با استفاده از روش باز آزمایی معادل  1/95به دست آمد.

 -اسمیرنف جهت بررسی نرمال

آزمون توجه انتخابی ،تمرکز و تالشمندی  :d2این آزمون بر

بودن متغیر وابسته انجام شد و فرض صفر در این آزمونها ،پیروی

اساس نظریههای روانشناسی توسط بریکن کمپ تدوین شده است و

دادهها از توزیع نرمال میباشد .اگر  Pدر این آزمون از  1/18بیشتر

از شناخته شده ترین و معتبرترین ابزارهای سنجش توجه و تمرکز

باشد فرض صفر رد نخواهد شد و توزیع دادهها منطبو بر توزیع نرمال

است .آزمون  d2آزمودنیها را در مقابل تکلیف گزینش محرکهای

تلقی میگردد .نتایج نشان داد که در این آزمون سطح معنیداری در

آماج دیداری ،از میان تعداد زیادی محرک دیداری مختلف قرار

تمامی مؤلفههای متغیرهای یادگیری واژههای جدید ،حافظة فعال

میدهد که به فرهنگ نابسته است .روایی محتوایی مادههای این

دیداری و توجه انتخابی بزرگتر از  1/18است .بنابراین ،فرض صفر

آزمون با ستنجش خصتای

رد نمیشود و توزیع دادهها نرمال هستند.

متورد نظر ارتباط و هماهن ی کامل
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در جدول  0شاخ

معیار استاندارد در پیشآزمون و پسآزمون به تفکیک گروهها

های توصیفی متغیرهای یادگیری واژههای

جدید ،حافظة فعال دیداری و توجه انتخابی شامل میان ین و انحرا
جدول .0میان ین و انحرا

گزارش شدهاند.

معیار نمره یادگیری واژههای جدید ،حافظة فعال دیداری و توجه انتخابی در گروههای آزمایش و گواه در مراحل
پیشآزمون و پسآزمون

متغیر

شاخ

مرحله
پیشآزمون

یادگیری واژههای جدید
پسآزمون
پیشآزمون
حافظة فعال دیداری
پسآزمون
پیشآزمون
توجه انتخابی
پسآزمون

آماری  /گروه

انحرا

میان ین

معیار

آزمایش

0/85

1/55

گواه

0/5۱

0/10

آزمایش

02/2۱

8/80

گواه

5/15

۱/51

آزمایش

05/2۱

8/89

گواه

21/81

8/33

آزمایش

21/01

9/۱0

گواه

01/۳9

8/58

آزمایش

038/52

81/13

گواه

030/9۱

9۱/12

آزمایش

210/99

9۱/80

گواه

219/۳9

۳9/09

جدول .2نتایج تحلیل کوورایانس چند متغیری (مانکوا) برای مقایسه میان ین نمرههای پسآزمون یادگیری واژههای جدید ،حافظة فعال دیداری
و توجه انتخابی با کنترل پیشآزمون در گروههای آزمایش و گواه
نام آزمون

مقدار

 DFفرضیه

 DFخطا

آزمون اثر پیالیی

1/202

3

13

آزمون المبدای ویلکز

1/۳55

3

13

آزمون اثر هتلینگ

1/291

3

13

آزمون بزرگترین ریشهروی

1/291

3

13

سطح معنیداری ()P

F
a

a

a

1/111

5/330

1/111

5/330

مجذور اتا
1/202
1/202

5/330

1/111

1/202

5/330a

1/111

1/202

همانگونه که در جدول  2مشاهده میگردد با توجه به چهار

برای بررسی این که تفاوت در کدام متغیر یا متغیرها وجود دارد به

آزمون اثر پیالیی ،0المبدای ویلکز ،2اثر هتلینگ 3و بزرگترین ریشه

تحلیل آنکوا (تحلیل کواریانس تک متغیری) در متن مانکوا رجوع

روی ۱میتوان گفت که به طور کلی بین گروههای آزمایش و گواه

میشود .نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری (یک راهه) ،در متن

از لحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته (یادگیری واژههای جدید،

مانکوا ،در جدول  3ارائه شده است.

حافظة فعال دیداری و توجه انتخابی) تفاوت معنیدار وجود دارد.
جدول .3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری در متن مانکوا بر روی میان ین نمرات پسآزمون یادگیری واژههای جدید ،حافظة فعال دیداری
و توجه انتخابی دانشآموزان گروههای آزمایش و گواه با کنترل پیشآزمون
منبع
گروه

متغیر وابسته

مجموع مجذورات

درجهآزادی

میان ین مجذورات

F

سطح معنیداری

مجذور اتا

یادگیری واژههای جدید

۱39/19

0

۱39/19

22/۱3

1/111

1/010

حافظة فعال دیداری

80/03

0

80/03

2/11

1/091

1/120

توجه انتخابی

00۳1/10

0

00۳1/10

1/82
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سعید بناییزاده و همکاران

ت ثیر صدای سفید بر یادگیری واژههای جدید ،حافظة فعال دیداری...

نتایج جدول  3نشان میدهد که با کنترل پیشآزمون بین دانش

هروگ و بانزک ( )2108و سودرلند و همکاران ( )2101همخوانی

آموزان پایههای پنجم و ششم ابتدایی گروههای آزمایش و گواه از

دارد .آنها معتقدند ،که صدای سفید وقتی که در مرحلة ن هداری

لحاظ یادگیری واژههای جدید تفاوت معنیدار ( P<1/111و

تکلیف مربوط به عملکرد در سکوت پخش میشود و یا وقتی

 )F= 22/۱3مشاهده میشود ،بین گروههای آزمایش و گواه از لحاظ

شرکتکنندگان به صورت انتخابی به یک سی نال صدای خال

حافظة فعال دیداری تفاوت معنیدار ( P> 1/091و  )F= 2/11مشاهده

گوش میدهند ،به حافظة فعال آسیب میزند .صدای سفید وقتی که

نمیشود و همچنین بین گروههای آزمایش و گواه از لحاظ توجه

در فاز ن هداری دانستهها و پردازش اطالعاتی که در طول تمرین

انتخابی تفاوت معنیدار ( P> 1/۱۳1و  )F= 1/82مشاهده نمیشود .به

پخش میشود ،هیچ ت ثیری بر صحت حافظة فعال ندارد .نتایج تحلیل

عبارت دی ر پخش صدای سفید در کالس درس این گروه از

کواریانس نشان داد که با کنترل پیشآزمون بین نمرههای پسآزمون

دانشآموزان ،موجب افزایش میزان یادگیری واژههای جدید میشود

توجه انتخابی در گروههای آزمایش و گواه تفاوت معنیداری وجود

و روی دو متغیر دی ر (حافظة فعال دیداری و توجه انتخابی) اثربخشی

نداشت ،به این معنی که صدای سفید بر افزایش میزان توجه انتخابی

ایجاد نمیکند.

ت ثیری نداشته است .این نتیجه در راستای پژوهشهای کوک ،برادلی
بحث و نتيجهگيری

هد

جانسون و جانسون ( )2108و باجیوت و همکاران ( )2109میباشد.

این پژوهش بررسی اثربخشی صدای سفید بر میزان یادگیری

طبو یافتههای این پژوهش ران این فرضیه که صدای سفید برای همه

واژههای جدید ،حافظة فعال دیداری و افزایش توجه انتخابی دانش

جنبههای عملکرد شناختی سودمند نیست مورد ت یید قرار گرفت.

آموزان مقطع ابتدایی بود .نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که با

الزم به ذکر است که عمده بررسیهای این پژوهش ران درباره

کنترل پیشآزمون بین نمرههای پسآزمون یادگیری واژههای جدید

ت ثیرات صدای سفید بر روی دانشآموزان با اختالل کمبود توجه و

در گروههای آزمایش و گواه تفاوت معنیداری وجود داشت ،به این

بیشفعالی ( )ADHDصورت گرفته و یافتهها مؤید آن بودند که

معنی که صدای سفید بر افزایش میزان یادگیری واژههای جدید ت ثیر

صدای سفید بر عملکرد این دانشآموزان دارای ت ثیرات مناسبی بر

معنیدار داشته است .این نتیجه با یافتههای به دست آمده از پژوهش

جنبههایی از رفتارهایی که به عنوان رفتار خارج از هنجار در کالس

محققان دانش اه کوئینزلند 0که زیرنظر آن وین انجام گرفت همخوان

و حین یادگیری قلمداد میشود ،بوده است .اما نکتهای که حائز

است .این پژوهش ران طی آزمایشاتی دریافتند افرادی که حین

اهمیت به شمار میرود این است که ت ثیر صدای سفید بر حافظة فعال

یادگیری لغات جدید به صدای سفید گوش میدهند بسیار دقیوتر از

و توجه و تمرکز دانشآموزان عادی تفاوت بارزی را نشان نمیدهد

کسانی که در سکوت مطالعه میکنند ،لغات را به خاطر میآورند.

و اتفاقاً میتواند برای این دانشآموزان به صورت وارونه عمل نماید

این یافتهها نشان میدهند که صدای سفید توانایی بهبود یادگیری

و موجب شود که برخی از تواناییهای ذهنی آنها را در حین انجام

لغوی را داراست .به اعتقاد آنها صدای سفید با ساده کردن پروسه

تکالیف شناختی و ذهنی کاهش دهد.

یادگیری لغات و همچنین با درگیر کردن ساختارهای مغز که با حافظة

از محدودیتهای این پژوهش میتوان به دشواری فراهم نمودن

بلند مدت در ارتباط است مانند ناحیه هیپوکامپ ،2ظرفیت افزایش

تجهیزات و امکانات الزم برای جمعیت زیاد دانشآموزان اشاره کرد.

توانایی یادگیری را دارد (آن وین ،ویلسون ،آرنوت ،سینورینی ،بری

در این پژوهش پخش صدای سفید با توجه به تعداد باالی مشارکت

و کوپلند.)210۳ ،

کنندگان از طریو بلندگوهای رومیزی انجام شده است .هرچند که

نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که با کنترل پیشآزمون بین نمرههای

سعی شده است که چیدمان بلندگوها به نوعی باشد که صدای سفید

پسآزمون حافظة فعال دیداری در گروههای آزمایش و گواه تفاوت

به طور مناسب و از جهتهای مختلف پخش شود اما به طور مناسبی

معنیداری وجود نداشت ،به این معنی که صدای سفید بر میزان حافظة

نمی تواند جای زین هدفون باشد و صدا را به صورت کامالً یکسان

فعال دیداری ت ثیر معنیدار نداشته است .این نتیجه با یافتههای

برای همه دانشآموزان پخش کند .پیشنهاد میشود در پژوهشهای

1

2

. University of Queensland

. hippocampus
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مجله علوم روانشناختی

آتی ،بررسی ت ثیر روش پژوهش حاضر بر سایر ردههای سنی اعم از

مرمضی ،غزال ( .)0319ت ثیر تمرینات ادراکی بینایی بر بهبود سرعت

گروههای مختلف دانشآموزی و دانشجویی و با مقایسة جنی است

پردازش ،توجه و عملکرد خواندن دانش آموز نارسا خوان .پایان

اجرا گردد تا ت ثیرات احتمالی آن سنجیده و قابلیت تعمیم بیشتری

نامه کارشناسی ارشد ،دانش اه شهید چمران اهواز ،دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی.

داشته باشد .الزم به ذکر است که بهرهگیری از صدای سفید بر بهبود

مقدمی پور ،مرتضی ( .)031۱روانشناسی کار .تهران :کتاب مهربان نشر.

عملکرد کودکان با اختالل کمبود توجه و بیشفعالی (،)ADHD

یوسفی ،فاطمه ( .)0313بررسی عملکرد صوتی کالسهای درس در

آرامش بخشی برای بیماران بستری شده و همچنین برای بهبود

مدارس متوسطه و بهینه سازی وضع موجود .پایان نامه کارشناسی

اختالالت خواب افراد میتواند مورد استفاده قرارگیرد.

ارشد ،دانش اه ایالم ،دانشکده فنی مهندسی ،گروه مهندسی
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