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های پنجم و ششم ابتدایی به صورت تصادفی آموزان پایهنفر از دانش 011بود که  031۳-15تحصیلی شهرستان باوی استان خوزستان در سال 
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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

یفیت اجزای محیط یادگیری بر کفضای فیزیکی به عنوان یکی از 

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

و مؤثر بر یادگیری و جزء جدایی ناپذیر فرآیند تدریس محسوب 

جمله  ی وجوه این محیط ازشود. در ت مین محیط فیزیکی باید کلیهمی

یی، تهویه گر، میزان روشنادرجة حرارت، میزان صداهای مداخله

ها و همچنین نیازهای گروه هد  در نظر یصندلمناسب و چینش 

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

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

روان به کار گرفته شود. جو روانی نامناسب در در جهت سالمت

هش میل آموزان، کایادگیری با غیبت کالسی بیشتر دانشهای یطمح

تحصیلی، کاهش فعالیت و افزایش عقب ماندگی تحصیلی 

فر و قلیچ خانی، باشد )ایزدپناه، پژوهانآموزان در ارتباط میدانش

0319.) 

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

اه دهد. تقلیل تمرکز، موجب اشتبصدای بلند تمرکز فرد را کاهش می

شود. همچنین صدای مزاحم موجب کاهش در کار و تکرار آن می

گردد که در نتیجه خست ی چشم را ی چشم میهاپلکبه هم خوردن 

یر سازد. ت ثبه دنبال دارد. این خست ی، ادراک دیداری را مختل می

ادی یصدا بر کارهای دشوار و پیچیده که مستلزم تخص  و مهارت ز

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

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

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

د. کنشناختی دارند بیش از وظایف فیزیکی، ایجاد مزاحمت می

های حرکتی و عضالنی ما سر و کار رد اندامهایی که با کارکفعالیت

های فکری و ذهنی تحت ت ثیر صدا مختل یتفعالدارد کمتر از 

 مهم اردمواز  یکی اصد گیدلوآ(. 031۱پور، شوند )مقدمیمی

 حتیراناآزار و  باعث تواندیم که ستا یستز محیط گیدلوآ

 یکی عنوانبه  ارس. مدددگر ادفرا ییراکا دننمو ودمحدو  انندوشهر

 ردمو اصد گیدلوآ ظلحا بهدارد  ورتضر ،همیتا پر ماکنا وهگراز 

 تواندیم سکال ضعیف 0آکوستیکی یطاشر ایرز دگیر ارقر سیربر

 برورد و آ دجوو به زانموآشندا تمرکزو  ورهمحادر  ختالالتیا

ر آلودگی صدا د باشد. منابع ها ت ثیر نامطلوب داشتهآن یگیردیا

د تمانن ارسدتماز  رجاتخ ابعتمن: ستا لیصا وهگردو  املتش ارسمد

                                                           
1. Acoustic 

 خلدا منابعو صدای خودرو، هواپیما و مراکز تجاری و صنعتی 

 ریحتتفاز  ناشی یاصد، زانموآدانش ن،معلما یاصد دتمانن ارسمد

 دانش های تهویه )گلمحمدی، قربانی، محجوب ویستمسو  و ورزش

 (.035۳مهر، 

رس ی دهاکالسهایی برای بهینه سازی صوتی تاکنون تالش 

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

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

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

وان تمی های درسها با توجه به هزینه و کاربری کالساین بررسی

سازی و طراحی تمهیدات قبل از تجهیز کالس، بوسیله شبیه

تی و های صوساز سیستمافزاری شبیهآکوستیکی در فضای نرم

( به بهترین حالت ممکن مطابو با استانداردهای E.A.S.Eآکوستیکی )

 جهانی دست یافت.

ا های مختلف برای ایجاد یت ثیرات صوت و موسیقی در موقعیت 

شرایط روانی مناسب تاکنون توسط پژوهش ران مورد بررسی بهبود 

قرار گرفته است. در پژوهشی اثربخشی موسیقی درمانی عصب 

شناختی بر توانبخشی شناختی بیماران سکتة مغزی مورد ت یید قرار 

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

در  ه کاربستن موسیقی درمان ری فعالهای پژوهشی دی ر، ببه یافته

 کاهش مشکالت اجتماعی کودکان مبتال به سرطان مؤثر است

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

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

د احخواب و افزایش زمان القای خواب بیماران سالمند بستری در و

زاهدنژاد،  نژادافشار،مراقبت کرونری جلوگیری کرده است )فرخ

باید گفت که نقش  (. اما0318اجری خامسلو، قانعی قشالق و فتحی، 

ی یادگیری و آموزشی، تاکنون به هاطیمحصوت و موسیقی در 

 ندرت مورد توجه قرار گرفته است.

عادی  ی کامالًصداوسر 2دسی بل 81در کالس درس، تراز  

جاد گونه مشکلی ایاست و تدریس در برابر چنین صدای زمینه، هیچ

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

ناشی  گردد. نتایجبرسد باعث حواس پرتی و از بین بردن تمرکز می

دهد که صوت مناسب مانند موسیقی باعث یماز تحقیقات نشان 

ی مغز فعال شوند و احساس توان بیشتر و هاخشبشود که تمامی می

آورد. ممکن است دهی را در ما به وجود میقدرت یادگیری و پاس 

2. Decible 
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آموزان به وجود بیاید که پخش موسیقی در این تصور در ذهن دانش

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

ته ان گردد. باید این نککم شود و صدای موسیقی، مزاحم یادگیری آن

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

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

دانند را برگزینند تا یادگیری در چنین محیطی صورت مناسب می

 (.0310پذیرد )کاتب، 

ز آموله در دانشبعضی اوقات صداهای محیطی سبب ایجاد عج 

شود که با زودتر تمام کردن کار خود به دنبال شود و باعث مییم

سترس تواند سبب امنش  آن صدا برود و به کنجکاوی بپردازد و یا می

تواند به راحتی بر موقعیتی که باید به آن توجه داشته او گردد که نمی

کردن بیانی که انکته (.2111باشد، تمرکز کند )مکسول و ایوانس، 

بررسی اثرگذاری  تواند کمک کننده باشد،آن در چنین شرایطی می

بخشی آموزان حاضر در کالس درس و اثرصدای سفید بر دانش

و نقش حمایت  آموزهای ذهنی دانشاحتمالی آن برتقویت توانایی

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

تاکنون تعاریف مختلفی مطرح شده است.  برای صدای سفید 

های مختلف مانند برق در حوزهصدای سفید در علوم مهندسی 

یچیده، پهای های صوتی، تحلیل سیستمکنترل، سیستمو الکترونیک

کاربرد  های آماریها، آکوستیک و تحلیلتحلیل فرکانسی سیستم

ی تیک صدای تصادفی است که تراکم طیفی ثاب صدای سفید. دارد

 ی در سراسر طیفاتراکم مشابه ةدامن ،دارد به این معنا که این صدا

هزار هرتز( دارد. صدای  21تا  21شنیدن )صداهای قابل یهافرکانس

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

ای از همه میزهآهای مرئی نور است، موج ای از همه طولآمیزه

یدن در شنهای قابلفرکانس ةوجود هم. شنیدن استابلهای قفرکانس

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

دای های مولد صصداها استفاده کنند، برای مثال برخی افراد از ماشین

 محیطی را بپوشاند، به عنوان ةتواند سروصداهای آزارندسفید که می

 (0111)یک بررسی در سال . کنندمیکمک به خواب استفاده  ةوسیل

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

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

                                                           
1. Archives of Disease in childhood 
2. tinnitus 
3. auditory masking 

هاست که برای کمک به روند. به عالوه صدای سفید مدتمی

زدن، وزوز و )احساس زنگ 2کودکان و بزرگساالن مبتال به تینیتوس

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

(. در تعریفی دی ر از صدای 2103)کاسترو،  رودندارد(، به کار می

گیری از صدای جریان هوا برای کاهش صدای محیط سفید به بهره

شود. صدای مالیم و یکنواخت جریان هوا که توسط اشاره می

، صدای یابدتهویه )کولر، پنکه و...( در محیط انتشار می دست اههای

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

طبو تعریف دی ری که  (.031۱پور، دهد )مقدمیکاهش می

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

ر میزان شنوایی به حداکثاست که باعث تغییر سطح آستانة تحریک 

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

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

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

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

ماسکه شنوایی زمانی اتفاق  (.2103یچ، آیدلوت و دیک، )کریشنان، ل

افتد که ادراک یک صدا با وجود صدای دی ری تحت ت ثیر قرار می

 (.211۱گیرد )گلفند، 

های یک پژوهش نشان داد که پردازش اطالعات ذهنی را یافته 

ای از صدای سفید تسهیل نمود. طبو ینهبهتوان با افزودن سطح می

اختی را شن ةتواند عملکرد حافظهش صدای سفید میفرضیه این پژو

 8و در قسمت دوپامینرژیک ۱تقویت کرده و فعالیت را در مغز میانی

اختی مانند ی شنعملکردهاتواند اثرات مثبتی نیز بر تعدیل نماید و می

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

ایی بر یادگیری، به تعدیل نورونی اثرات مثبت صدای سفید شنو

دوپامینرژیک و تقویت اتصال بین مغز میانی و شیار فوقانی قشر 

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

 (.210۱دارد )راچ، باوچ و بونزیک، 

در پژوهشی ت ثیرات صدای سفید روی عملکرد حافظه دانش  

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

 چنین فرض شده است که میزان متوسطی از صداهای شنیداری

یی که میزان دوپامین آنها کم است و یا هابچهشود تا برای موجب می

4. midbrain 
5. dopaminergic 
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دوپامین عملکرد ضعیفی دارد، نقش مفیدی روی آنها داشته 

های یننطباشد. نتایج این پژوهش نشان داد که قرار گرفتن در معرض 

آموزان بی تمرکز و حواس پرت، درواقع روی دانش صدای سفید،

آموزانی که دقت باالیی ت ثیری مثبت دارد و برعکس روی دانش

 شود تا اختالفاتی کهدارند، ت ثیری منفی دارد و این امر موجب می

آموزان اتفاق ین دو دسته از دانشگاهی اوقات از نظر حافظه بین ا

تی بین آنها ایجاد نشود. البته افتد، از بین برود و هیچ تفاومی

در  ستیبایها، مافتهی نیاکه  اندکردهپژوهش ران بر این نکته ت کید 

 وتی وص سطوح مختلف از تر و با استفادهگسترده یاو حوزه اسیمق

داشته باشد  یکاربرد اتت ثیر ستیبایانجام شود و م شتر،یب یهانیطن

توان ب ویطر نیباشند تا از اذر کرده گ یبدون نقص یرهایو از مس

روم، )سودرلند، سیکست دیپرت را بهبود بخش حواس یهاعملکرد بچه

 (.2101بارک،  -لوفتسنس و سون ا 

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

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

انش های ذهنی دییتواناه ویژه تقویت بهبود فرآیند یادگیری و ب

ی جدید، حافظة فعال دیداری و هاواژهآموزان همچون یادگیری 

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

باشد: آیا صدای سفید بر یادگیری واژه می سؤالدرصدد پاس  به این 

یر ت ثآموزان شجدید، حافظه فعال دیداری و توجه انتخابی دان های

 دارد؟

 روش

 آزمونپس -آزمون پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش

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

های جدید، حافظة فعال دیداری و توجه مستقل و یادگیری واژه

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

آموزان دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان پژوهش شامل همه دانش

. در این ( بود031۳-0315باوی استان خوزستان در سال تحصیلی )

گیری تصادفی چند پژوهش برای انتخاب نمونه از روش نمونه

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

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

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

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

 و در دوگروهآموزان دوره دوم مقطع ابتدایی به عنوان نمونه انتخاب 

نفر( به صورت تصادفی جای زین  81هر گروه گواه )آزمایش و 

در  متغیر مستقلبه عنوان  دیسف یپژوهش، صدا نیدر اش دند. شدند

 یبه صورت دو جلسه در هفته )روزها ،اییقهدق 31 ةجلس 1 یط

 هادرس آن یهادر کالس ،گروه آزمایش یو چهارشنبه( برا کشنبهی

همزمان با جلسات  معلم نبود، یهابه صحبت ازیکه ن ییهادر زمان و

ان امتحان واژگ ی ساده،اضیر اتیهن ام محاسبه عمل ف،یانجام تکال

و  یو نقاش یهنر هن ام طراح یهازنگ ی وفارس یکتاب درس

از  یاگونه مداخلهچیه گواهاما گروه  دیپخش گرد یسیخوشنو

آزمون پس یگزارردر هن ام ب نینکردند. همچن افتیجانب محقو در

پخش شد  دیسف یآزمایش همچنان صدا یهاگروه یهادر کالس

ها را انجام دادند. با توجه آزمون یمعمول طیدر شرا گواهگروه  یول

آموزان دو پژوهش از مشارکت دانش نیها در اآزمون یبه هنجار سن

من پنجم و ششم( استفاده شد. ض هاییه)پا ییمقطع ابتدا یانیسال پا

پنجم و ششم اختصاص  یهاهیپاپژوهش دو کالس از  نیدر ا نکهیا

 واهگمذکور به گروه  یهاهیپا نیبه گروه آزمایش و دو کالس از هم

 د،یسف یصدا ةجلسه مداخل 1شدن  ی. سپس بعد از طافتندیاختصاص 

ل حاص جیگرفته شد و نتا گواهآزمون از هردو گروه آزمایش و پس

مالک ورود به پژوهش عبارت بود  قرار گرفت. لیو تحل هیمورد تجز

از  های خروجاز، رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش، مالک

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

رعایت اصول اخالقی پژوهش برای گروه گواه بعد از پژوهش 

جلسات آموزشی صدای سفید گذاشته شد و همچنین در مورد 

های پژوهش اطمینان داده شد. بدین اطالعات به نمونهمحرمانه بودن 

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

های از آزمونو تحلیل کواریانس چند متغیره  20نسخه  SPSS افزار

اسمیرنف، لوین و ضریب هم نی شیب رگرسیون  -کولموگرو  

 استفاده شد.

 ابزار

اده های درس، با استفسفید در فضای کالس صدای سفید: صدای

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

یزان باشد. ماستفاده در این پژوهش برگرفته از صدای امواج دریا می

برنامه  32های درس روی درجة صدا با توجه به شرایط کالس

(Reatalk High Definition در میزان ،)HZ ۱۱011  برنامة

(Audacity و در تراز )Decible ۳1 ( برنامةSound meter تنظیم )

 شده است.

واژه جدید و به  21های جدید: این آزمون شامل آزمون واژه
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صورت محقو ساخته و با توجه به واژگان جدید کتب ادبیات دوره 

آموزان مقطع ابتدایی تازگی دارد( و متوسطة اول )که برای دانش

گیری از نظر با بهره آموز سخن، و همچنیندانشکتاب فرهنگ 

های دوره دوم ابتدایی تهیه شده است. در این یهپامعلمان مجرب 

 کنندگان نوشته شودی که توسط مشارکتاواژهآزمون به هر معنای 

ارزش  21های هر فرد از صفر تا یابد و نمرهیک نمره اختصاص می

: های یک آزمون را از قبیلویژگیشوند. این آزمون بیشتر گذاری می

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

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

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

گردیدند.  های جدید جای زینواژه از آن حذ  شد و واژه ۱

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

 آمد.

گیری حافظة فعال به منظور اندازه آزمون حافظة فعال دیداری:

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

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

شکل  09برده، آزمون عملکردی است که شامل ده است. ابزار نامش

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

یادآوری اشکال و جایابی مناسب در برگ پاسخنامه اقدام نماید 

(. این آزمون نخستین بار توسط دکتر بهرامی احسان 0319)گنجی، 

ورد استفاده قرار گرفت. وی پایایی این در ایران معرفی گردید و م

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

مقطع  آموزانبا توجه به اینکه تعدادی از اشکال این آزمون برای دانش

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

ید روانشناسی دانش اه شهتن از اساتید دانشکده علوم تربیتی و  8

نفر از کارشناسان مرکز اختالالت یادگیری  8چمران اهواز و همچنین 

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

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

بر  آزموناین  :d2مندی آزمون توجه انتخابی، تمرکز و تالش

و  تتدوین شده اس بریکن کمپ های روانشناسی توسطاساس نظریه

از شناخته شده ترین و معتبرترین ابزارهای سنجش توجه و تمرکز 

ی هامحرکها را در مقابل تکلیف گزینش آزمودنی d2است. آزمون 

آماج دیداری، از میان تعداد زیادی محرک دیداری مختلف قرار 

 این یهاروایی محتوایی مادهدهد که به فرهنگ نابسته است. یم

با ستنجش خصتای  متورد نظر ارتباط و هماهن ی کامل  آزمون

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

نجتام اکارگیری این آزمون  یی معتبر در رابطه با بههادی ر، پژوهش

های توان به پژوهشو، درباره روایی آن میاز این ر .گرفته است

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

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

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

و  ن اسپیرمن و گاتمنی دو نیمه کردهاروشپایایی این آزمون از 

روش  از بریکن کمپضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. 

خرده )GZ-F بازآزمون استفاده کرده است که ثبات مقیاس - آزمون

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

-55در سال  d2. همچنین آزمون به دست آمده است 5۱/1ن نوجوانا

هران هنجاریابی و برای نمرات خام کارآیی کل، کارآیی در ت 035۳

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

( 11/1ی ها باالمشابه )تمامی ضرایب در پژوهش نسبتاًتهرانی نتایجی 

های بسیار جزئی به دست آمد که در مجموع نشان داد با با تفاوت

، این d2های آزمون درونی باالی مقیاس توجه به میزان همسانی

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

 ادهاستف پژوهش برای محاسبه پایایی این آزمون از روش بازآزمایی

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

 هايافته

ها در تعامل با گروه آزمونها با پسآزمونهم نی شیب پیش

ها آزمونیشپنتایج نشان داد شیب میان ترکیب خطی  محاسبه گردید.

های جدید، حافظة فعال ها در متغیرهای یادگیری واژهآزمونبا پس

م نی شیب فرض ه کند. بنابراین،دیداری و توجه انتخابی تفاوتی نمی

آزمون لوین برای بررسی هم نی رگرسیون رعایت شده است. سپس

داری در تمامی واریانس انجام شد و نتایج نشان داد که سطح معنی

ید ها ت یاست. بنابراین، هم نی واریانس گروه 18/1بیشتر از  هامؤلفه

اسمیرنف جهت بررسی نرمال  -شد. همچنین آزمون کولموگرو  

روی ها، پیغیر وابسته انجام شد و فرض صفر در این آزمونبودن مت

بیشتر  18/1در این آزمون از  Pباشد. اگر ها از توزیع نرمال میداده

مال ها منطبو بر توزیع نرباشد فرض صفر رد نخواهد شد و توزیع داده

ی در دارگردد. نتایج نشان داد که در این آزمون سطح معنیتلقی می

های جدید، حافظة فعال ای متغیرهای یادگیری واژههتمامی مؤلفه

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

نرمال هستند. هادادهشود و توزیع ینمرد 
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 هایهای توصیفی متغیرهای یادگیری واژهشاخ  0در جدول 

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

ا هآزمون به تفکیک گروهآزمون و پسمعیار استاندارد در پیش

 .اندشدهگزارش 
 

 لمراح در گواه و آزمایش هایگروه در انتخابی توجه و دیداری حافظة فعال جدید، هایواژه یادگیری نمره معیار انحرا  و میان ین. 0جدول

 آزمونپس و آزمونپیش

 انحرا  معیار میان ین شاخ  آماری / گروه مرحله متغیر

ی جدیدهاواژهیادگیری   

 آزمونپیش
 55/1 85/0 آزمایش

 10/0 5۱/0 گواه

 آزمونپس
 80/8 2۱/02 آزمایش

 51/۱ 15/5 گواه

 حافظة فعال دیداری

 آزمونپیش
 89/8 2۱/05 آزمایش

 33/8 81/21 گواه

 آزمونپس
 ۱0/9 01/21 آزمایش

 58/8 ۳9/01 گواه

 توجه انتخابی

 آزمونپیش
 13/81 52/038 آزمایش

 12/9۱ 9۱/030 گواه

 آزمونپس
 80/9۱ 99/210 آزمایش

 09/۳9 ۳9/219 گواه
 

 

 دیداری عالحافظة ف جدید، هایواژه یادگیری آزمونپس هاینمره میان ین مقایسه برای( مانکوا) متغیری چند کوورایانس تحلیل نتایج. 2جدول

 گواه و آزمایش هایگروه در آزمونپیش کنترل با انتخابی توجه و

 مجذور اتا (Pداری )سطح معنی F خطا DF فرضیه DF مقدار نام آزمون

 a330/5 111/1 202/1 13 3 202/1 آزمون اثر پیالیی

 a330/5 111/1 202/1 13 3 ۳55/1 آزمون المبدای ویلکز

 a330/5 111/1 202/1 13 3 291/1 آزمون اثر هتلینگ

 a330/5 111/1 202/1 13 3 291/1 رویآزمون بزرگترین ریشه
 

گردد با توجه به چهار مشاهده می 2گونه که در جدول همان

بزرگترین ریشه  و 3، اثر هتلینگ2، المبدای ویلکز0اثر پیالییآزمون 

اه های آزمایش و گوبین گروهطور کلی  توان گفت که بهمی ۱روی

د، ی جدیهاواژهاز لحاظ حداقل یکی از متغیرهای وابسته )یادگیری 

دار وجود دارد. حافظة فعال دیداری و توجه انتخابی( تفاوت معنی

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

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

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

 ارائه شده است. 3مانکوا، در جدول 

 

 دیداری عالحافظة ف جدید، هایواژه یادگیری آزمونپس نمرات میان ین روی بر مانکوا متن در متغیری تک کوواریانس تحلیل نتایج. 3جدول

 آزمونپیش کنترل با گواه و آزمایش هایگروه آموزاندانش انتخابی توجه و

 مجذور اتا داریسطح معنی F میان ین مجذورات آزادیدرجه مجموع مجذورات متغیر وابسته منبع

 گروه

 010/1 111/1 ۱3/22 19/۱39 0 19/۱39 های جدیدیادگیری واژه

 120/1 091/1 11/2 03/80 0 03/80 حافظة فعال دیداری

 118/1 ۱۳1/1 82/1 10/00۳1 0 10/00۳1 توجه انتخابی

 
 

                                                           
1. Pillai's Trace 
2. Wilks' Lambda 

3. Hotelling's Trace 
4. Roy's Largest Root 
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آزمون بین دانش دهد که با کنترل پیشنشان می 3نتایج جدول 

های آزمایش و گواه از های پنجم و ششم ابتدایی گروهیهپاآموزان 

 و  >111/1P)دار ی جدید تفاوت معنیهاواژهلحاظ یادگیری 

۱3/22 F=های آزمایش و گواه از لحاظ شود، بین گروه( مشاهده می

( مشاهده =F 11/2 و <P 091/1)دار حافظة فعال دیداری تفاوت معنی

ی آزمایش و گواه از لحاظ توجه هاگروهشود و همچنین بین نمی

شود. به ( مشاهده نمی=F 82/1و  <P ۱۳1/1دار )انتخابی تفاوت معنی

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

 شودهای جدید میآموزان، موجب افزایش میزان یادگیری واژهدانش

بخشی رتخابی( اثو روی دو متغیر دی ر )حافظة فعال دیداری و توجه ان

 کند.ایجاد نمی

 گيریبحث و نتيجه

 یریدگای زانیم هد  این پژوهش بررسی اثربخشی صدای سفید بر

ش دان یتوجه انتخاب شیو افزا یداریحافظة فعال د د،یجد هایواژه

بود. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که با  ییمقطع ابتدا انآموز

ید های جدآزمون یادگیری واژهپسهای آزمون بین نمرهکنترل پیش

داری وجود داشت، به این های آزمایش و گواه تفاوت معنیدر گروه

ت ثیر  های جدیدمعنی که صدای سفید بر افزایش میزان یادگیری واژه

 های به دست آمده از پژوهشدار داشته است. این نتیجه با یافتهمعنی

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

 نیکه ح یافراد افتندیدر یشاتیآزما یطاست. این پژوهش ران 

از  ترویقد اریبس دهندیگوش م دیبه صدای سف دیلغات جد یریادگی

. ندآوریلغات را به خاطر م کنند،یه معکه در سکوت مطال یکسان

 دهند که صدای سفید توانایی بهبود یادگیریها نشان میاین یافته

 ساده کردن پروسه با دیصدای سف لغوی را داراست. به اعتقاد آنها

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

 شیافزا تیظرف، 2بلند مدت در ارتباط است مانند ناحیه هیپوکامپ

)آن وین، ویلسون، آرنوت، سینورینی، بری  را دارد یریادگی ییتوانا

 (.210۳و کوپلند، 

های بین نمره آزموننتایج تحلیل کواریانس نشان داد که با کنترل پیش

ی آزمایش و گواه تفاوت هاگروهآزمون حافظة فعال دیداری در پس

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

های دار نداشته است. این نتیجه با یافتهثیر معنیفعال دیداری ت 

                                                           
1. University of Queensland 

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

 ین هدار ةکه در مرحل یوقت دیسف یکه صدادارد. آنها معتقدند، 

 یوقت ایو  شودیمربوط به عملکرد در سکوت پخش م فیتکل

خال   یصدا  نالیس کیبه  یبه صورت انتخابکنندگان شرکت

که  یوقت دیسف یزند. صدایم بیفعال آسة دهند، به حافظیگوش م

 نیدر طول تمر پردازش اطالعاتی کهو  های دانستهفاز ن هدار در

ج تحلیل . نتایبر صحت حافظة فعال ندارد یت ثیر چیشود، هیپخش م

آزمون های پسآزمون بین نمرهکواریانس نشان داد که با کنترل پیش

د داری وجوهای آزمایش و گواه تفاوت معنیانتخابی در گروهتوجه 

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

رادلی های کوک، بت ثیری نداشته است. این نتیجه در راستای پژوهش

باشد. ( می2109( و باجیوت و همکاران )2108جانسون و جانسون )

 همه یراب هش ران این فرضیه که صدای سفیدهای این پژوطبو یافته

 .مورد ت یید قرار گرفت ستیسودمند ن یعملکرد شناخت یهاجنبه

های این پژوهش ران درباره الزم به ذکر است که عمده بررسی

 آموزان با اختالل کمبود توجه وت ثیرات صدای سفید بر روی دانش

آن بودند که ها مؤید ( صورت گرفته و یافتهADHDفعالی )بیش

آموزان دارای ت ثیرات مناسبی بر صدای سفید بر عملکرد این دانش

هایی از رفتارهایی که به عنوان رفتار خارج از هنجار در کالس جنبه

 زحائ که یانکته شود، بوده است. اماو حین یادگیری قلمداد می

ظة فعال حاف بر سفید صدای ت ثیر که است این رودمی شمار به اهمیت

 دهدنمی نشان را بارزی تفاوت عادی آموزانو توجه و تمرکز دانش

 یدنما عمل وارونه صورت به آموزاندانش این برای تواندمی اتفاقاً و

 انجام حین در را های ذهنی آنهاییتوانابرخی از  که شود موجب و

 دهد. کاهش ذهنی و شناختی تکالیف

دشواری فراهم نمودن توان به های این پژوهش میاز محدودیت

آموزان اشاره کرد. تجهیزات و امکانات الزم برای جمعیت زیاد دانش

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

کنندگان از طریو بلندگوهای رومیزی انجام شده است. هرچند که 

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

های مختلف پخش شود اما به طور مناسبی ور مناسب و از جهتبه ط

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

 هایپژوهشدر شود یم شنهادآموزان پخش کند. پیبرای همه دانش

2. hippocampus 
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عم از ا یسن یهارده ریسابررسی ت ثیر روش پژوهش حاضر بر  آتی،

 تاس یجنو با مقایسة  ییو دانشجو یآموزمختلف دانش یهاگروه

 یشتریب میتعم تیو قابل دهیآن سنج یاحتمال راتیاجرا گردد تا ت ث

هبود گیری از صدای سفید بر بالزم به ذکر است که بهره داشته باشد.

(، ADHDفعالی )عملکرد کودکان با اختالل کمبود توجه و بیش

د ی بهبوآرامش بخشی برای بیماران بستری شده و همچنین برا

 گیرد.تواند مورد استفاده قراراختالالت خواب افراد می

 منابع
اسکندری، سارا؛ آگیالرمرچن، ماریا؛ آزادفالح، پرویز و فروغ، بیژن 

(. اثربخشی موسیقی درمانی عصب شناختی در توانبخشی 0315)

(، 51)05، مجلة علوم روانشناختیشناختی بیماران سکتة مغزی. 

103-120. 

(. دستاوردی 0319ایزدپناه، صاحبه؛ پژوهان فر، مهدیه و قلیچ خانی، بهنام )

ز بهبود جو روانی مدارس ا از ت ثیر محیط فیزیکی یادگیری بر

پژوهشی  -نشریة علمی آموزان مقطع دبیرستان. دیدگاه دانش
 .011-020(، 0)03، انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران

. مندیآزمون توجه انتخابی، تمرکز و تالش ،d2(. 0310باقری، فریبرز )

 تهران: ارجمند.

حاجی زادگان، مرضیه؛ عشایری، حسن؛ علیپور، احمد؛ شقاقی، فرهاد و 

درمان ری فعال بر (. اثربخشی موسیقی0319تشویقی، مریم )

وم مجلة علکاهش مشکالت اجتماعی کودکان مبتال به لوسمی. 
 .۱12-۱02(، 93)09، روانشناختی

خامسلو، مهدی؛ قانعی قشالق، نژاد، حسین؛ اجرینژادافشار، پویا؛ زاهدفرخ

یر صدای سفید بر خواب بیماران ت ث(. 0318رضا و فتحی، رضا )

 .۱۱-81(، 0)00، سالمندسالمند بستری در واحد مراقبت کرونری. 

 های آموزش و(. ت ثیر عناصر فیزیکی فضا در محیط0310کاتب، فاطمه )

 .23۳-280(، 05)9 های آموزشی،وهش در نظامپژیادگیری. 

(. مقایسه 0319کرامتی، محمدرضا؛ پورکریمی، جواد و زالی، فاطمه )

فضای آموزشی مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی شهر کرج. 

 .80-۳2(، 0)8، دو فصلنامة علمی پژوهشی مدیریت مدرسه

زهره  گلمحمدی، رستم؛ قربانی، فرشید؛ محجوب، رستم و دانش مهر،

های آلودگی صدا و خصوصیات (. مطالعه شاخ 035۳)

علوم و تکنولوژی  مجلةآکوستیکی بنای مدارس شهر تهران. 
 .30-35(، 0)02، محیط زیست

تهران:  های روانی )مبانی نظری و عملی(.آزمون(. 031۱گنجی، حمزه )

 ساواالن.
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