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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسی حافظه کوتاهمدت ،انعطافپذیری شناختی و سندروم شناختی توجهی در افراد با و بدون تجربه
موسیقی بود .این پژوهش در گروه پژوهشهای توصیفی بوده و با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش در زیرگروه پژوهشهای
علی مقایسهای قرار میگیرد .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد باتجربه موسیقی و افراد عادی بدون تجربه (افرادی که به
فرهنگسرا مراجعه کرده و آموزشهایی غیر از موسیقی را فرامیگرفتند) در شهر فسا میباشد .درنهایت تعداد  03نفر از هر دو گروه
بهعنوان نمونه پژوهش و به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .ابزار پژوهش نیز شامل مقیاس حافظه وکسلر ،مقیاس
انعطافپذیری شناختی دنیس وندروال و مقیاس سندروم شناختی توجهی میباشد .از نتایج بهدستآمده چنین برمیآید که در افراد
با و بدون تجربه موسیقی ازلحاظ سه متغیر حافظه کوتاهمدت ،انعطافپذیری شناختی و سندروم شناختی توجهی تفاوت معنادار
دارد.
واژههای کليدی :موسیقی ،حافظه کوتاهمدت ،انعطافپذیری شناختی ،سندروم شناختی توجهی.
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مقدمه
تأثیر مثبت موسیقی بر عملکرد مغز انسان و کاربردهایش مطلب تازهای نیست و در دهههای اخیر مورد کندوکاو بررسی قرارگرفته
است .در سالهای اخیر در این راستا پژوهشهای علمی متعددی انجامشده است که وجه اشتراک نتایج بیشتر این مطالعات ،مؤثر
بودن یادگیری موسیقی در رشد شناختی و تفکر انتزاعی است .همینطور ارزشهای اجتماعی یادگیری موسیقی بر نظریاتی بیانشده
است که بخشی از آنها به اثرات فراموسیقیایی آموزش موسیقی اشاره دارد .گاردنر 1موسیقی را بهعنوان یکی از عوامل سازمان دهنده
فرایندهای فراشناختی کودکان مطرح کرده است (راشر و زوپان .)2333 ،2پژوهشها نشان میدهد اگر گوش به موسیقی تحلیلی و
کالسیک عادت کند دقت فرد باال رفته و نیمکره چپ مغز او تقویت میشود (محمدیزاده .)1011 ،درراستای بررسی تأثیر
موسیقیدرمانی بر حافظه و عملکرد شناختی افراد ،برخی پژوهشها استدالل میکند که موسیقیدرمانی موجب بهبود عملکرد حافظه
و همچنین عملکرد شناختی این بیماران میشود .رایجترین کاربرد موسیقی لذت بردن از شنیدن صدای آن است که میتواند
بهوسیلهی سیستم لیمبیک بر انگیزهی شنونده بیفزاید و در او واکنش مثبت ایجاد کند (رایدر .)2311 ،0ازسوی دیگر ،مشخصشده
که موسیقی بر توانایی کودکان در حل مسائل اجتماعی و مهارتهای اجتماعی آثار مثبت دارد (الفارسدوتیر لو 5و اروین پی جی،4
 )2312و عملکرد تحصیلی دانشجویان را در دانشگاه بهبود میبخشد (گوسلین پی آن 6وستفجال دی .)2331 ،7برخی پژوهشها نیز
حاکی از ارتباط بین توانایی موسیقیایی و توانایی استدالل فضایی –زمانی میباشد (میربها و همکاران )1012 ،تاالموس با ریتم
موسیقی تحریک ( 1رایدر ام )1997 ،و بهاینترتیب با تأثیر ریتم بر سیستم اتونوم و ایجاد نوعی آرامش همراه است که با کاهش
سرعت تنفس و ضربان قلب قابلسنجش است (برناردی و پرتک)2336 ،9؛ بهطوریکه پژوهشگران با انتخاب نوع مناسب موسیقی
توانستهاند فعالیت سمپاتیک اتونوم را به میزان مطلوبی کاهش دهند .شنیدن موسیقی نوعی تمرین برای امکان به کار انداختن اعمال
قرینهسازی که با فعالیتهای عالی ذهن همراه است ،میباشد .همین تأثیرات موسیقی برافزایش عملکرد حافظه موجب شده است
موسیقی جهت بهبود یادگیری و حافظه موردتوجه قرار گیرد .حافظه به توانایی فرد در به خاطر آوردن اطالعاتی درباره تجارب قبلی
فرد گفته میشود (کرمی نوری )1010 ،و حافظه کوتاهمدت یک نظام ذخیره با ظرفیت محدود است و از طریق آن اطالعات به
نظامهای ذخیره دائم منتقل میشود .حافظه کوتاهمدت شامل نوعی از حافظه با عمر کوتاه به نام 13حافظه کاری است که در جریان
یک استدالل فکری استفاده میشود (بدلی ای .)2312 ،11ازآنجاکه ظرفیت حافظه کاری پیشبینی کننده عملکرد فرد در گستره وسیعی
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از مهارتهای شناختی ازجمله ساخت راهبردهای جدید ،محاسبه راهحل مسائل ریاضی ،درک خواندن و غیره است میتوان از آن
در مطالعات شناختی مختلف استفاده کرد (وندرمولنام جی .)2313 ،1عالوه بر تأثیر موسیقی بر حافظه افراد ،برخی از پژوهشگران
بر این باورند که موسیقی بهصورت قابلتوجهی در سرکوبی و مقابله با نشانههای اختالالت ذهنی شدید نیز مؤثر است (سیلورمن،2
 .)2330بر اساس نظریه ولز یکی از عوامل در پیدایش و تداوم اختالالت روانی در افراد حادثه دیده ،محتوا و سبکفکری افراد بوده
و اختالل روانی بر اثر فعالسازی سبکفکری خاص و زهر اگینی که به آن سندروم شناختی توجهی میگویند ،به وجود میآید.
سندروم شناختی توجهی را میتوان پردازش مفهوم افراطی تعریف کرد که به شکل نگرانی و نشخوار فکری تجلی مییابد (وندرهیدن
و موریس پی .)2312 ،0نگرانی و نشخوار فکری باعث فعالسازی و تداوم احساس تهدید شده و این کار افسردگی و استرس را به
حالتهایی ماندگار تبدیل میکند ،درصورتیکه بدون نشخوار فکری و نگرانی ،اضطراب و افسردگی به حالتهای گذرا تبدیل
میشوند (ولز وکینگ پی .)2336 ،5نتایج پژوهشهای زیادی بر نقش مؤلفههای سندروم شناختی توجهی در ایجاد اختاللهای
روانشناختی صحه میگذارد (سلمانی و حسنی2310 ،؛ یلماز ،جنکوز 4ولز .)2311 ،مدتها بعد پژوهشهای مارتین ،6ارن و بون
( )1991نشان داد افرادی که هنگام ناراحتی به نشخوار فکری روی میآورند افرادی بودند که ازلحاظ شناختی انعطافناپذیرند و
نیرو توان شناختیشان را بر نشخوار که پاسخی تکراری و غیر سودمند برای فرد به ارمغان میآورد ،متمرکز میکردند .مور 7و
مالینوفسکی نیز ( )2339بیان کردند که تصمیمات و اقدامات در این افراد بر محورطرحوارههای معمول و تکراری متمرکز میباشد
و این افراد طبیعتی انعطافناپذیر دارند .درواقع انعطافپذیری شناختی به معنی آگاهی فرد از انتخابها و گزینههای جایگزین در
هر موقعیت مفروض ،تمایل به انعطافپذیر بودن برای سازگاری با موقعیت و احساس خودکارآمدی در انعطافپذیر بودن میباشد
(اسکندری ،پژوهی نیا و ابویسانی1094 ،؛ دبری .)2312 ،1در پژوهشهای مختلف ازجمله پژوهش دیویس 9و نولن هوکسما ()2333
به رابطه بین نشخوار فکری و انعطافناپذیری شناختی توجه شده است و همواره نشخوار فکری و سندروم شناختی توجهی در
افراد با انعطافپذیری شناختی پایینتر دیدهشده و این دو در تضاد باهم عمل میکنند .میربها و همکاران ( )1012در یک پژوهش،
تأثیر آموزش موسیقی در افزایش تواناییهای شناختی کودکان را بررسی کردند 03 .کودک پنج و ششساله که در ترم اول کالسهای
موسیقی کودک در آموزشگاههای موسیقی درجه یک و دو شهر تهران شرکت میکردند با  03کودک گروه گواه (از مهدکودک)
مقایسه شدند .در ابتدا ،همه کودکان تحت آزمون استنفورد – بینه قرار گرفتند و سپس کودکان گروه آزمایشی به مدت سه ماه و هر
هفته یکبار در کالسهای موسیقی کودکان شرکت داده شدند .پس از  0ماه از همه آزمون گرفته شد .تحلیل نتایج نشان داد که گروه
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آزمایشی ازنظر میزان توانایی استدالل عمومی با گروه گواه تفاوت معنیداری داشت .همچنین آموزش موسیقی سبب افزایش توانایی
استدالل کالمی و تقویت حافظه کوتاهمدت کودکان گردیده است؛ اما در مورد توانایی استدالل دیداری  -انتزاعی ،در دو گروه تفاوت
معناداری دیده نشد .کیهانی ،شریعت پناهی ( )1016در یک پژوهش به بررسی تأثیر موسیقی بر عملکرد تمرکز و توجه دانشجویان
پرداخته است .در این پژوهش  53نفر از دانشجویان رشته پزشکی بهطور تصادفی به دو گروه موسیقی و شاهد تقسیم شدند .در
گروه موسیقی  14دقیقه موسیقی برای آزمودنی پخش و در گروه شاهد  14دقیقه استراحت به آزمودنی داده شد .در هر دو گروه
آزمون حافظه وکسلر و آزمون شمارش معکوس اعداد انجام شد .نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین گروه موسیقی آموخته و
نیاموخته وجود دارد و گوش دادن به موسیقی می تواند باعث بهبود عملکرد توجه و حافظه شود .در این راستا ،منیر السادات مومنی،
کارشناس ارشد روانشناسی بالینی پژوهشی را در زمینه تأثیر موسیقی سنتی بر بهبود حافظه فعال زنان سالمند  43تا  64سالهی
انجمن الزایمر ایران در سال  1096انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد که آموزش موسیقی موجب بهبود عملکرد حافظه فعال،
عملکرد شناختی و همچنین بهبود فرایندهای گفتاری و دیداری زنان  43تا  64ساله مبتال به الزایمر شده است .مریم مقصودی پور
و مریم جمشید زاد نیز به پژوهشی در رابطه با بررسی تأثیر  0نوع موسیقی بر عملکرد حافظه کاری دانشجویان علوم پزشکی شهر
تهران در سال  1096پرداختند .نتایج نشان داد که میانگین نمره آزمون حافظه کاری وکسلر پس از پخش موسیقی کالسیک بیشتر
از گروه شاهد بوده و گوش دادن به موسیقی کالسیک میتواند باعث بهبود عملکرد حافظه کاری در دانشجویان شود .غزال زند
کریمی و مریم رمضان نیز در سال  1096به مقایسه فراشناخت ،انعطافپذیری شناختی و توجه متمرکز در افراد وابسته به متامفتامین
و افراد سالم پرداختند .نتایج نشان داد که افراد مبتال به سوءمصرف متامفتامین در فراشناخت ،انعطافپذیری شناختی و توجه متمرکز
به میزان معناداری ضعیفتر از افراد سالم هستند و ضعف عملکردی معناداری را نشان میدهند .ثریا ابراهیمی و غالمرضا چلبیانلو
در سال  1097به بررسی رابطه سندروم شناختی توجهی با عالئم خلقی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که سندروم شناختی توجهی
با عالئم خلقی اضطراب و افسردگی رابطه معناداری دارد .بهنحویکه با افزایش سندروم شناختی توجهی میزان اضطراب و افسردگی
نیز باال میرود .همینطور توماس 1افرگس و دیوید 2پی والنتنر نیز در سال  2310به بررسی سندروم شناختی توجهی با عالئم خلقی
و اضطراب و تمایز از انعطافپذیری روانی در یک نمونه بالینی پرداختند .آنها با استفاده از یک نمونه بالینی  102نفر از بیماران
دارای عالئم خلقی و اضطراب اولیه ،روابط بین سندروم شناختی توجهی و خلقوخو (افسردگی ،اضطراب ،اضطراب عمومی،
اضطراب اجتماعی ،وسواس جبری و عالئم هراس) را بررسی کرده ،سندروم شناختی توجهی با کلیه عالئم ارزیابیشده ارتباط مثبت
معناداری داشت اما بهویژه به افسردگی و عالئم اضطراب تعمیمیافته مرتبط بودند .آنها همچنین نشان دادند که استراتژیهای مداخله
هدف قرار دادن سندروم شناختی توجهی ممکن است در درمان برخی از اختالالت مفید باشد .راشر ،شاو )1997( 0نیز پژوهشی را
بر روی  71کودک  0-5ساله دارای هوش متوسط به مدت  2سال انجام دادند 05 ،نفر درس آموزش پیانو 23 ،نفر آموزش موسیقی
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کامپیوتری و  13نفر آوازخوانی و چهار نفر در گروه کنترل هیچ آموزش موسیقیایی ندیده بودند .در نتیجه کسانی که آموزش پیانو
دیده بودند  %05بهتر از بقیه ،تستهای توانایی فضایی را انجام داده بودند .این یافتهها تأکید بر آن دارد که موسیقی بهطور
منحصربهفردی عملکردهای عالی مغز را که موردنیاز ریاضیات ،شطرنج ،علوم و مهندسی است را رشد میدهد .آنها تأکید میکنند
آموزش موسیقی ارتباطات سلولی الزم را برای استدالل انتزاعی به وجود میآورد که فهم ریاضی مستلزم آن است .کاربردهای متنوع
و گسترده موسیقی و اثرگذاری موسیقی بر حافظه و همچنین اهمیت دو متغیر انعطافپذیری شناختی و سندروم شناختی توجهی،
باعث شد تا پژوهش حاضر به بررسی نقش حافظه کوتاهمدت ،انعطافپذیری شناختی و سندروم شناختی توجهی در افراد با و بدون
تجربه موسیقی بپردازد .هدف پژوهش حاضر تبیین تفاوت حافظه کوتاهمدت ،انعطافپذیری شناختی و سندروم شناختی توجهی در
افراد با و بدون تجربه موسیقی میباشد.
روش پژوهش
این پژوهش ازنظر نحوه جمعآوری دادهها در گروه پژوهشهای توصیفی بوده و با توجه به اهداف و فرضیات پژوهش در زیرگروه
پژوهشهای علی مقایسهای قرار میگیرد .جامعه آماری این پژوهش ،شامل کلیه افراد باتجربه موسیقی و افراد عادی مراجعهکننده به
دو فرهنگسرا در شهرستان فسا بود .افراد عادی شامل کلیه افرادی بود که به فرهنگسرا مراجعه کرده و آموزشهایی غیر از موسیقی
را فرامیگرفتند .در این پژوهش نمونه آماری با روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شد .بهاینترتیب که مالک انتخاب و گزینش
در نمونهگیری افراد باتجربه موسیقی این بود که سابقه حداقل  6سال تجربه موسیقی داشته باشند و سن افراد بین  23تا 04باشد.
گروه افراد عادی نیز شامل تمامی افراد  23تا  04ساله مراجعهکننده بود که هر آموزشی غیر از موسیقی را دریافت کرده باشند .ازلحاظ
متغیر سن بین دو گروه همتاسازی صورت گرفت .ما با توجه به هدفی که دنبال میکردیم مکان و گروههای خاصی را شناسایی و
در آن مکان از میان آن افراد نمونه خود را انتخاب کردیم .در مرحله دوم با توجه به اینکه درروش علی مقایسهای باید تعداد هر
زیرگروه حداقل  14نفر باشد و با در نظر گرفتن احتمال افت آزمودنی و همچنین وجود اعتبار بیرونی باال برای هر گروه از افراد
نمونه  03نفر انتخاب شدند.
ابزار پژوهش
در این پژوهش از سه ابزار اندازهگیری استفاده شد که عبارتاند از:
مقياس حافظه وکسلر :برای ارزیابی حافظه کوتاهمدت از آزمون حافظه وکسلر که بهعنوان یک مقایسه عینی برای ارزیابی حافظه
بهکاربرده میشود ،استفاده کردیم که این آزمون نتیجه ده سال تحقیق و بررسی در زمینه حافظه عملی ،ساده و فوری بوده و اطالعاتی
را برای تفکیک اختالالت عضوی و کششی حافظه به دست میداد .این مقیاس شامل  7آزمون فرعی است :1 .آگاهی فرد در مورد
مسائل روزمره و شخصی  :2آگاهی نسبت به زمان و مکان (جهتیابی) :0کنترل ذهنی  :5حافظه منطقی  :4تکرار ارقام رو به جلو
معکوس  :6حافظه بینایی  :7یادگیری تداعیها .برای سنجش حافظه کوتاهمدت شنیداری از خرده آزمونهای حافظه منطقی ،تکرار
ارقام رو به جلو معکوس و جهت سنجش حافظه کوتاهمدت دیداری از خرده آزمون حافظه بینایی استفاده کردیم .اولین و گستردهترین
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مطالعه در زمینه پایایی آزمون حافظه وکسلر توسط 1بنگاه روانشناختی انجام گرفت .این مطالعه نشان داد که این آزمون از پایایی
باال و قابلقبولی برخوردار است؛ بهطوریکه ضریب پایایی به روش دونیمه کردن برای خرده مقیاسها در دامنهای از ( 3/75برای
خرده مقیاس صورتها  )II ،Iتا ( 3/90برای تداعی جفتهای کالمی  )Iو در شاخصها از ( 3/73برای بازشناسی تأخیری شنیداری)
تا ( ./11برای حافظه عمومی) گزارششده است .در این مقیاس ،نمرهگذاری برخی از خرده مقیاسها (مانند حافظه منطقی II ،Iو
تصاویر خانواده  )II ،Iقضاوت بیشتر آزمونگر را ایجاب میکند و بنابراین مطالعات خاصی برای ارزیابی توافق بین ارزیابها در
این نمرات انجام گردید .ضرایب پایایی برای نمرات ارزیابهای مختلف در این خرده مقیاسها باالتر از  93گزارششده است .در
حوزه اعتبار نیز مطالعات زیادی انجامگرفته که از اعتبار باالی این مقیاس حکایت دارند .اعتبار مالک این مقیاس از طریق همبستگی
آن با آزمون حافظه کودکان 2و تست فردی 0وکسلر مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعات ،حکایت از اعتبار مالک قابلقبول
آزمون حافظه وکسلر دارد .همچنین مطالعه 5همبستگی متقابل خرده مقیاسها و شاخص باهم و نیز مطالعات بسیار گسترده در حوزه
اعتبار همگرا 4واگرا 6از اعتبار سازه باالی این مقیاس حکایت میکنند .بهعنوانمثال ،در راهنمای فنی به مطالعات وسیعی در زمینه
اعتبار همگرا واگرای مقیاس از طریق همبستگی نمرات با مقیاسهای مختلف در حوزههای توانایی شناختی ،توجه ،حافظه ،زبان،
پردازش فضایی ،عملکرد اجرایی ،سرعت و چاالکی حرکتی اشارهشده است .مطالعات زیادی نیز از اعتبار تفکیکی 7این مقیاس در
گروههای مختلف بیماریهای روانپزشکی ،نورولوژیکی و جسمی حمایت میکنند .در پژوهش حمید ( )1090آلفای کرونباخ برای
آزمون  3/96و برای تمام خرده مقیاسها باالتر از  3/71بوده است .بر اساس اعتباریابی مالکی همزمان نیز ضریب روایی تست
حافظه وکسلر با نمرات معدل گروهی از دانش آموزان ( 135نفر) محاسبه گردید )r= 3/77( .بهمنظور تعیین میزان پایایی این آزمون
به روش باز آزمون ،ضرایب اعتبار بازآزمایی در فواصل زمانی  5تا  6هفته برای کنترل ذهنی ،تداعی زوجهای دیداری ،تداعی
زوجهای کالمی ،یادآوری اولیه و یادآوری درنگیده به ترتیب برابر با  3/3،63/3،34/3،41/41و  3/51گزارششده است (وکسلر،
 .)1917ضریب پایایی دو نیمهسازی کلیه خرده آزمونهای آزمون حافظه بالینی وکسلر نیز باالتر از  3/7گزارششده است (مولوی
و میرزای ناظر؛ به نقل از سریع القدم و همکاران.)1091 ،
انعطافپذیری شناختی :این پرسش نامه توسط دنیس وندروال ( )2313معرفیشده و یک ابزار خود گزارشی کوتاه  23سؤالی است
که برای سنجش نوعی از انعطافپذیری شناختی که در موفقیت فرد برای چالش و جایگزینی افکار ناکارآمد با افکار کارآمدتر الزم
است بهکاررفته و بر اساس مقیاس  7درجهای لیکرتی از کامالً مخالفم ( )1تا کامالً موافقم ( )7نمرهگذاری شده است .جمع نمره
همه مادهها ،نمره کل فرد در انعطافپذیری شناختی بوده و مادههای  2،5،7،9،11،17بهصورت معکوس نمرهگذاری شد .پایینترین

1

Psychological Corporation
Child memory test
3
Wechsler Individual Achievement
4
Intercorrelation
5
Convergent validity
6
Divergent
7
Discriminant
2
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نمرهای که یک فرد میتوانست بگیرد  23و باالترین نمره  153بود؛ که کسب نمره بیشتر به معنی انعطافپذیری شناختی بیشتر و
کسب نمره کمتر به معنای آن بود که فرد در مقابل تفکرات روانی از انعطافپذیری کمتری برخوردار بوده است .تاکنون این مقیاس
برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در کار بالینی و غیر بالینی و برای ارزیابی میزان پیشرفت فرد در ایجاد تفکر انعطافپذیر در درمان
بیماریهای روانی بهکاررفته است .دنیس وندروال پایــایی پرسشنامهی حاضـر را بـه روش آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ،ادراک
کنترلپذیری و ادراک گزینههای مختلف به ترتیب  3/91 ،3/15 ،3/91و با روش بازآزمایی بـه ترتیب  3/77 ،3/11و  3/74به دست
آوردند .روایی همزمان این مقیاس با افسردگی بک ( )BDI-IIبرابر با  - 3/09و روایی همگرایی آن با مقیاس انعطافپذیری شناختی
مارتین و رابین  ./74بوده است .در ایران شاره و همکاران ضریب بازآزمایی کل مقیاس را /71؛ و ضریب آلفای کرونباخ کل مقیاس
را  3/93گزارش نمودهاند .آلفای کرونباخ دادههای این مقیاس در پژوهش فاضلی ،احتشامزاده و هاشمی شیخ شبانی (./74 )1090
به دست آمد.
مقياس سندروم شناختی /توجهی ولز ( :)CAS-1مقیاس سندروم شناختی توجهی ( )CAS-1مقیاسی  16مادهای بوده که بهمنظور
ارزیابی فعال شدن سندروم شناختی توجهی در این پژوهش استفادهشده است .دو سؤال اول آن به ترتیب میزان فراوانی نگرانی بیمار
و توجه وی را بر موارد تهدیدکننده میسنجید .شش ماده بعدی نیز با فراوانی راهبردهایی که افراد برای مقابله با احساسات و افکار
منفی به کار میبرند ،ارتباط دارد .پاسخ به این  1ماده بر اساس مقیاس  1درجهای لیکرتی از  3تا  1صورت گرفت .هشت ماده بعدی
نیز برای سنجش میزان اعتقاد فرد به هر یک از باورهای فراشناختی درباره سندروم شناختی /توجهی ( )CASبر اساس مقیاس  3تا
 133درجهبندیشده است .نمرات کلی مقیاس سندروم شناختی /توجهی ( )CASاز مجموع تمام  16ماده به دست آمد .در حال
حاضر دادههای محدودی برای حمایت از خصوصیات روانسنجی این مقیاس وجود دارد .بااینوجود ،این مقیاس تنها ابزار
شناختهشدهای بوده که تاکنون بهمنظور ارزیابی همزمان تمامی مؤلفههای سندروم شناختی توجهی ( )CASساختهشده است و به
همین دلیل در پژوهش حاضر از آن استفادهشده است .کسب نمرات باالتر در این مقیاس نشانه فعالسازی بیشتر سندروم شناختی
توجهی ( )CAS-1در فرد بود .این مقیاس به سنجش میزان درگیری افراد با نگرانی و اندیشناکی ،تهدیدیابی و رفتارهای مقابلهای
پرداخت .در سؤال آخر نیز میزان اعتقاد فرد به باورهای فراشناختی سنجیده شد .فرگوس وهمکاران ( )2312در پژوهشی مقدار
آلفای کرونباخ این مقیاس را  ./71به دست آوردند .سلمانی و حسنی ( )1092پایایی این مقیاس در ایران را نیز  ./14گزارش نمودند
و سندی نیز در پژوهش خود ضریب آلفای کرونباخ  ./91را به دست آورد .در پژوهش حسین فرخی و فرامرز سهرابی ( )1096با
عنوان بررسی ساختار عاملی ،اعتبار و پایایی فرم فارسی مقیاس سندرم شناختی -توجهی ( (CAS-1پایایی مقیاس سندروم شناختی
توجهی با استفاده از روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی با فاصله زمانی  43روزه مورد تحلیل قرار گرفت و ضرایب همبستگی آن به
ترتیب  3/19و  3/15به دست آمد .روایی سندروم شناختی توجهی نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی و روایی سازه با اجرای
پرسشنامههای باورهای فراشناختی ( )MCQ-30و پرسش نامه سبک پاسخدهی نشخواری ( )RRSبرآورد شد .بین مقیاس سندروم
شناختی توجهی ( )CAS-1با پرسش نامه باورهای فراشناختی ( )MCQ-30و پرسش نامه سبک پاسخدهی نشخواری ()RRS
ضریب همبستگی مثبت و معنادار ( )3/166و ( )3/191در سطح معناداری ( )P<0/001به دست آمد .همچنین نتایج تحلیل عامل
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اکتشافی نشان داد که چهار عامل نگرانی و اندیشناکی ،تهدیدیابی ،رفتارهای مقابلهای و میزان اعتقاد به باورهای فراشناختی برای
مقیاس سندروم شناختی توجهی در کل  77درصد از واریانسها را تبیین کرده و طبق یافتهها مقیاس سندروم شناختی توجهی واجد
ویژگیهای روانسنجی موردنیاز برای کاربرد پژوهشهای روانشناختی و تشخیصهای بالینی است .شیوه اجرای آزمونها :هدف
اصلی این پژوهش بررسی سه متغیر حافظه کوتاهمدت ،سندروم شناختی توجهی و انعطافپذیری شناختی در دو گروه از افراد با و
بدون تجربه موسیقی بود .ازاینرو  03هنرجوی موسیقی دودو فرهنگسرا و  03نفر از افراد عادی بدون تجربه موسیقی جهت شرکت
در آزمونها انتخاب شدند که دارای ویژگیهای زیر بودند :1 .افراد نمونه باتجربه موسیقی سابقه حداقل  6سال تجربه موسیقی
داشتند :2 .سن تمامی افراد بین  24تا  04بود.
پس از هماهنگی با مسئول دو فرهنگسرا توزیع پرسشنامهها بهصورت حضوری انجام گرفت .قبل از توزیع پرسشنامهها به
داوطلبین اطمینان خاطر داده شد که نتایج حاصل از این پژوهش هیچگونه نفع یا ضرری برای آنها ندارد و اطالعات حاصل از این
پژوهش محرمانه باقی خواهد ماند .سپس تحقیق و هدف آن بهطور کامل شرح داده شد.
در این پژوهش از آمار توصیفی نظیر محاسبه فراوانی ،درصد ،میانگین ،انحراف استاندارد جهت خالصه نمودن و توصیف و تحلیل
دادهها و همچنین از روش آمار استنباطی  tمستقل جهت مقایسه هر یک از حافظه کوتاهمدت ،انعطافپذیری شناختی و سندروم
شناختی توجهی در افراد با و بدون تجربه موسیقی استفادهشده است .تمامی دادههای حاصل از طریق نرمافزار  spssمورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها
در این فصل از پژوهش دادههای گردآوریشده با استفاده از نرمافزار آماری  spss-16مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرد .در بخش
توصیفی ،آمارههای میانگین و انحراف استاندارد و نمودارهای ستونی ارائه میگردد و در ادامه و در بخش استنباطی جهت بررسی
فرضیات پژوهش از آزمون تی مستقل استفاده میشود.
در این پژوهش تعداد  63نفر از افراد مشارکت داشتند که در دو گروه  03نفره با و بدون تجربه موسیقی قرار داشتند .هر یک از این
افراد ازلحاظ متغیرهای وابسته حافظه وکسلر ،انعطافپذیری شناختی و سندرم شناختی -هیجانی مورد بررسی قرار گرفتند .در
جدول زیر میانگین و انحراف استاندارد هر یک از این متغیرها ارائهشده است .نتایج نشان میدهد که افراد باتجربه موسیقی در آزمون
حافظه وکسلر و انعطافپذیری شناختی نسبت به افراد بدون تجربه از میانگین نمرات باالتری برخوردارند درحالیکه این افراد در
آزمون سندروم شناختی توجهی میانگین نمرات کمتری را کسب کردهاند.
جدول  .1آماره توصيفی متغيرهای وابسته پژوهش به تفکيک گروههای پژوهش
میانگین

آماره

انحراف استاندارد

متغیر

باتجربه موسیقی

بدون تجربه موسیقی

باتجربه موسیقی

بدون تجربه موسیقی

حافظه وکسلر

53/66

20/06

2/54

0/61

انعطافپذیری شناختی

114

93/30

14/11

23/10

سندرم شناختی -هیجانی

49/40

12/96

12/1

9/79
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با توجه به اطالعات جدول فوق ،میانگین نمره حافظه در افراد باتجربه موسیقی  53/66و انحراف استاندارد آن  2/54میباشد.
میانگین متغیر مذکور در افراد بدون تجربه موسیقی  20/06و انحراف استاندارد آن  23/10است .میانگین و انحراف استاندارد متغیر
انعطافپذیری شناختی در گروه باتجربه موسیقی به ترتیب  114و  14/11و در گروه بدون تجربه موسیقی  93/30و 23/10
بهدستآمده است .در گروه افراد باتجربه موسیقی میانگین سندروم شناختی -هیجانی  49/40و انحراف استاندارد آن  12/1است .در
گروه افراد بدون تجربه موسیقی میانگین سندروم شناختی -هیجانی  12/96و انحراف استاندارد آن برابر با  9/79میباشد .آمار
استنباطی :فرضیه اول :بین نمره مقیاس حافظه وکسلر در افراد با و بدون تجربه موسیقی تفاوت معنادار وجود دارد .جهت بررسی
این فرضیه از آزمون تی گروههای مستقل استفاده میشود.
جدول  .2نتيجه آزمون تی مستقل ازلحاظ متغير حافظه کوتاهمدت
شاخص
متغیر
حافظه وکسلر

t

درجه آزادی

سطح معناداری

21/09

41

3/3331

چنانچه در جدول  2مالحظه میگردد ،مقدار  tمشاهدهشده در سطح معناداری  3/3331و با درجه آزادی  41برابر با  21/09میباشد
که در این سطح معنادار است؛ بنابراین فرضیه پژوهش تائید میگردد و با  %99اطمینان میتوان گفت بین نمره مقیاس حافظه وکسلر
در افراد با و بدون تجربه موسیقی تفاوت معنادار آماری وجود دارد .فرضیه دوم :بین انعطافپذیری شناختی افراد با و بدون تجربه
موسیقی تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول  .3نتيجه آزمون تی مستقل ازلحاظ متغير انعطافپذیری شناختی
شاخص
متغیر
انعطافپذیری شناختی

t

درجه آزادی

سطح معناداری

4/44

41

3/3331

بر اساس یافتههای جدول باال ،میزان  tمشاهدهشده در سطح معناداری  3/3331و با درجه آزادی  41برابر با  4/44است که از مقدار
بحرانی بزرگتر میباشد ،بنابراین فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تائید میشود .در نتیجه با اطمینان  99درصد میتوان گفت بین
انعطافپذیری شناختی افراد با و بدون تجربه موسیقی ازلحاظ آماری تفاوت معنادار وجود دارد .فرضیه سوم :بین سندرم شناختی-
هیجانی افراد با و بدون تجربه موسیقی تفاوت معنادار وجود دارد.
جدول  .4نتيجه آزمون تی مستقل ازلحاظ متغير سندروم شناختی توجهی
شاخص
متغیر
سندرم شناختی -هیجانی

t

درجه آزادی

سطح معناداری

-1/25

41

3/3331

مطابق با نتایج جدول فوق ،در سطح معناداری  3/3331و با درجه آزادی  41میزان  tمشاهدهشده برابر با  -1/25است که از مقدار
بحرانی در این سطح بیشتر است ،ازاینرو فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تائید میشود؛ بنابراین با اطمینان  %99میتوان گفت بین
سندرم شناختی -هیجانی افراد با و بدون تجربه موسیقی ازنظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد.
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بحث و نتيجهگيری
خالصه پژوهش نشان میدهد موسیقی میتواند منبع خوبی برای لذت بردن و خرسندی باشد .نواختن موسیقی میتواند ساختار
مغزی افراد را تغییر دهد و عملکرد شناختی ذهن را بهبود بخشد .همچنین روی افکار ،احساسات و رفتار فرد تأثیر بگذارد .همچنین
یادگیری حداقل نواختن یک نوع ساز موسیقی میتواند تأثیر زیادی در افزایش اعتماد بهنفس ،مهارتهای فیزیکی ،اجتماعی و ذهنی
در افراد داشته باشد .رشد مهارتهای استداللی و ذهنی ،خواندن متن و دامنه باالی واژگان ،افزایش ضریب هوشی و رشد بخشهای
خاصی از مغز از دیگر تأثیرات موسیقی شمرده میشود .با نظر به جدول  1تائید شد که بین نمره مقیاس حافظه وکسلر و انعطافپذیری
شناختی و سندروم شناختی هیجانی در افراد با و بدون تجربه موسیقی تفاوت وجود دارد .بهطورکلی میتوان گفت که موسیقی هر
چه که باشد ،به ایجاد تأثیرات جسمی و ذهنی در افراد باتجربه موسیقی میپردازد .شنیدن قطعات موسیقی با پیچیدگی خاص ،باعث
تقویت مسیرهای عصبی مربوط به تفکر میشود .همچنین پرورش دقت ،تمرکز ،حافظه ،نظم فکری و نیز خوب دیدن و خوب
شنیدن از دیگر تأثیرات موسیقی در افراد باتجربه موسیقی است .موسیقی میتواند برای افزایش انگیزه در شنونده و ایجاد واکنش
مثبت که توسط سیستم پاداش لیمبیک میسر میشود به کار رود .تاالموس توسط ریتم در موسیقی تحریکشده از سوی دیگر موسیقی
روی توانایی کودکان در حل مسائل اجتماعی (مهارتهای اجتماعی) اثرات مثبتی دارد .عالوه براینها موسیقی باعث بهبود عملکرد
تحصیلی افراد در دانشگاه نیز میشود .درواقع مناطق خاص موسیقی در مغز وجود دارند که با شنیدن آوای موسیقی فعال میشوند
و عملکرد خود را نشان میدهند .بررسی نتایج بهدستآمده از پژوهشهای پیشین میتواند گواه مناسبی بر این ادعا باشد .درواقع
آموزش موسیقی میتواند سبب بهبود عملکرد افراد شود .ازاینرو بین افراد باتجربه و بدون تجربه موسیقی ازنظر این سه متغیر
تفاوت وجود دارد .در رابطه با فرضیه دوم نیز با نظر به نتایج جدول  1از باالتر بودن میانگین نمرات مقیاس حافظه وکسلر در افراد
باتجربه موسیقی نسبت به افراد بدون تجربه نتیجه میگیریم که حافظه کوتاهمدت در افراد باتجربه موسیقی نسبت به افراد بدون
تجربه عملکرد بهتری دارد .اثرات تجربه کردن موسیقی در کوتاهمدت بالفاصله ظاهرشده و میتوان آن را در معیارهای استانداردشده
و پذیرفتهشده همچون بهره حافظه و امتیاز حافظه وکسلر بهخوبی مشاهده کرد .از جانب دانشمندان و پژوهشگران در دانشگاه لیدز
واقع در انگلستان طی یک پرسش عمومی از مردم در سنین مختلف خواسته شده تا در مورد یادآوری اتفاقهایی که در هنگام شنیدن
موسیقی مربوط به یک گروه خاص (بیتلها) یاد آنها مانده تالش کنند .در پاسخ کاشف به عمل آمد که اشخاص خاطراتی را که
در هنگام شنیدن موسیقی به ذهن سپردهاند ،بسیار شفافتر و کاملتر از سایر خاطرات به یاد میآورند .درواقع این آزمایش و
آزمایشهای نظیر آن نشان میدهد که موسیقی در تقویت و شفافسازی خاطرات و حافظه میتواند تأثیر بسزایی داشته باشد.
بهطورکلی وجه اشتراک نتایج بیشتر مطالعات در زمینه موسیقی ،مؤثربودن یادگیری موسیقی بر رشد شناختی و تفکر انتزاعی است.
موسیقی بیان عاطفی را تسهیل میکند و انگیزه را برای فعالیتهای بازتوانی بهبود میبخشد و ازاینرو موسیقی یک ابزار مؤثر برای
حافظه است .موسیقی میتواند در همه مراحل یادگیری تأثیری بی نظیر داشته و سبب باال رفتن قدرت درک تفاهم وحساسیت شده
و توانایی شناخت میشود .تأثیر مثبت موسیقی بر عملکرد مغز انسان و کاربردهایش مطلب تازهای نیست .فرضیه سوم پژوهش نیز
مبنی بر تفاوت نمرات انعطاف پذیری شناختی در افراد با و بدون تجربه موسیقی با توجه به جدول  1تائید شد و با نظر به تفاوت
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نمرات در این جدول میتوان نتیجه گرفت که نمرات انعطافپذیری شناختی افراد باتجربه موسیقی بهطور معناداری باالتر از افراد
بدون تجربه است .درواقع بهرهمندی از آموزش موسیقی میتواند افراد را قادر سازد تا مفاهیم متنوع را بشناسند؛ و مشکالت و مسائل
مختلف را بهدرستی احساس کنند و برای حل مشکالت به خلق و بسط ایدههای جدید اقدام کنند که این درنهایت باعث
انعطافپذیری شناختی در افراد میشود .ریتم در موسیقی میتواند اشتباهات گفتاری کودکان را به طرز قابلتوجهی تصحیح نماید
و هارمونی در موسیقی سبب ایجاد حس هماهنگی در کار گروهی که یکی از مؤلفههای انعطافپذیری شناختی است میشود.
همچنین نتایج مطالعات در حوزه علوم اعصاب شناختی شنیداری اخیر انعطافپذیری مغزی ساختاری و کارکردی زیربنای تأثیرات
موسیقی را نشان داده است .درواقع آموزش موسیقی سبب وقوع انتقال دور امیدبخش تأثیرات به حوزههایی مثل هوش کالمی و
کارکردهای اجرایی که انعطافپذیری شناختی یکی از آنهاست ،میشود .با نظر به جدول  1فرضیه چهارم پژوهش نیز تائید شد و
نتیجه گرفتیم که بین افراد باتجربه موسیقی و بدون تجربه ازلحاظ متغیر سندروم شناختی توجهی تفاوت معناداری وجود دارد و با
توجه به نمرات حاصلشده میتوان گفت که افراد بدون تجربه موسیقی سندروم شناختی توجهی بیشتری را تجربه میکنند .امروزه
موسیقی در برداشتی علمی و کاربردی برای ایجاد نیروی زندگی ،سالمت و توانایی در مراکز گوناگون پزشکی ،روانپزشکی وزندگی
روزمره مردم حضور یافته است .موسیقیدرمانی راه و روش استفاده از موسیقی برای ایجاد آرامش ،خوشی ،سالمت و توانایی فردی
و اجتماعی است و همچنین برخی از عالئم مربوط به ناهنجاریهای روحی و روانی و حتی مشکالت جسمانی را هم میتوان با
استفاده از موسیقی کاهش داد یا آن را درمان کرد .ازاینرو می توان گفت موسیقی سبب کاهش سندروم شناختی توجهی در افراد
میشود .ثابتشده که سیستم اعصاب انسان به محرکهای موزیکال پاسخ مثبت میدهد و عمالً موسیقی در تغییر حالت بیماران مؤثر
است .همینطور در جهت کاهش اضطراب بیماران قلبی میتوان گفت که گوش دادن به نوار موسیقی و نوار تن آرامی باعث کاهش
اضطراب بیماران میشود .ازآنجاییکه افراد مبتال به خلق اضطرابی از نگرانی بهعنوان وسیلهای برای پیشبینی مشکالت احتمالی
آینده و روشهای مقابله با آنها استفاده میکنند و همینطور نگرانی و نشخوار ماهیت ًا بهعنوان فرایندهای در جامانده شناخته میشوند؛
بنابراین فرد را در دور باطل سندرم شناختی توجهی گیر انداخته و منجر به ایجاد یا تداوم اختالل میشوند .پس میتوان گفت که
موسیقی با کاهش اضطراب در افراد سبب کاهش این سندروم نیز در این افراد میشود .همچنین موسیقی با پایین آوردن سطح
هورمونهای بتااندروفینی ،آدرنوکورتیکوتروپین و کورتیزول که از شاخصهای وضعیت استرس هستند ،باعث اصالح و برقراری
یک حالت تعادل در سیستم هورمونی شده و مشکالت مربوط به خلق را کاهش میدهد.
بهطورکلی یافتههای پژوهش حاضر بار دیگر مانند پژوهشهای قبل تأثیر موسیقی بر تواناییهای متفاوت روانشناختی را (حافظه،
انعطافپذیری شناختی) اثبات کرد .بهطورکلی در افراد نوازنده که مهارتهای خود را در نواختن ساز رشد دادهاند ازلحاظ ساختاری
و عملکردی تفاوتهایی با افراد غیر نوازنده وجود دارد .همچنین موسیقی میتواند نقش مهمی در ارتقای سطوح کارکردهای عصب
شناختی داشته باشد و بر حافظه ،هوش ،میزان تمرکز ،آرامش ذهنی ،توانایی مغز در پردازش اطالعات ،کاهش افسردگی و اضطراب
در بیماران مؤثر باشد .درنهایت اگر ما با تأثیرات این هنر آشنا شویم میتوانیم راهبردهای ویژهای را در مورد این مسئله اخذ کنیم و
به کار ببندیم .نتایج این پژوهش همچنین در آگاهی و توجه بیشتر والدین و مسئولین مؤسسات آموزشی به آثار ارزشمند آموزش
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موسیقی در جهت افزایش توان یادگیری بسیار مؤثر خواهد بود .امید است بتوان دامنه این پژوهشها را در آینده بیشتر توسعه داد.
محدودیتهای پژوهش :کاهش قدرت تعمیمپذیری نتایج پژوهش حاضر به جهت محدود بودن نمونه در یک طبقه سنی .2 .در این
پژوهش دومتغیر مهم یعنی میزان آموزش موسیقی وسن را کنترل نمودهایم اما کنترل سایرمتغیرها که میتوانند بهعنوان متغیرهای
مزاحم و تعدیلکننده وارد شوند مانند ،سطح اقتصادی خانواده ،تحصیالت و شغل پدر و مادر در این پژوهش شاید هیچگاه کنترلشان
به صفر نرسد .0 .در این پژوهش آموزش موسیقی مدنظر بوده است یعنی آالت موسیقی خاصی مدنظر نبوده است و در گروه
موسیقی آموخته مهارت در نواختن هر نوع آلتی وجود دارد و میزان تأثیر آالت موسیقی بهصورت مجزا مدنظر قرار نگرفته است.
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