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  چكيده
 ۲۲بدين منظور .  اثر آلودگی صوتی بر اکتساب و يادداری يک تکليف حافظة فضايی بودبررسی, حقيقتاين هدف 

 دسی ۸۶( شدت زياد ۲صدای طبيعی استاديوم آزادی در .  گروه قرار گرفتند۳موش صحرايي نر بالغ بطور تصادفی در 
ديداری از لحاظ _ وسط آزمون کاوش موش ها ت.  تنظيم و اعمال شدSLMتوسط دستگاه )  دسی بل۶۴(و متوسط ) بل

 تالش انجام ۴ بلوک و ۲,  روز۳آزمايش تجربی در ماز آبی به صورت .  نبود مشکل حافظه ای و بينايي تأييد شدند 
آزمون اکتساب بالفاصله پس از اتمام دورة تمرين و آزمون يادداری ابتدا در شرايط همسان و سپس غيرهمسان . شد

اين اطالعات ابتدا توسط آمار توصيفی . اطالعات حاوی زمان رسيدن به سکو ثبت شد .  آمد ساعت به عمل۷۲پس از 
 ٢نتايج حاکی از تخريب اکتساب. و سپس به وسيلة آزمون تحليل واريانس يکطرفه و تعقيبی توکی تجزيه و تحليل شد

رايط صدای شديد پس از  در ش٣همچنين نتايج نشان داد که در آزمون يادداری. در پی افزايش شدت صوت بود
عملکرد بهتر از يادداری در اين شرايط در گروه های اکتساب در دو , ) غيرهمسان(اکتساب در شدت صدای متوسط 
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  مقدمه  

مشکالت و عوارضی , ای بشر به  ارمغان آورده     دنيای فناوری در پی منافع بی شماری که بر        
هم دامن گير اين حيوان متفکر ساخته که از آن جمله مشکالتی است که در پی وجود سـر و                    

در محيط زندگی و شغلی و انجام اعمالی که نياز به يادگيری و يادآوری              ) یآلودگی صوت (صدا  
ن مشکل به هنگام اجرای اعمـالی       به نظر می رسد که اي     ). ۱۲ , ۵(ديده می شود    , مجدد دارند 

نمونـة بـارز آنهـا      , عضالنی نياز دارنـد   _ که به توجه و دقت و هماهنگی سيستم های عصبی           
اولين تحقيقات در زمينة تـأثير    ). ۷, ۳(نمود بيشتری داشته باشد     , فعاليت های ورزشی است   

, ؛ کريتـر  ۱۹۷۸, لـوب   ( برمی گردد  ميالدی   ۷۰آلودگی صوتی بر اجرای تکاليف حرکتی به دهة         
غيرقابل پيش بينـی    , آثار زيان آور  , تحقيقاتی که پس از آن انجام شد      ). ۱۹۷۳, ؛ گوليان ۱۹۷۰

و غيرقابل کنترل سر و صدا را بر اجرا و همچنين عوامل فيزيولـوژيکی و شـناختی گـزارش                   
 که  حاکی از آن است   , پژوهشی که روی موش ها انجام گرفته      ). ۲۷, ۲۴, ۲۳, ۱۸, ۱۶(کرده اند   

تشويقی می شود و اجرای تکليف افتراقـی را         اجرای  سر و صدا به طور معناداری موجب افت         
پژوهش هايی نيز نتايج مثبت سر و صدا بر بهبود سيـستم شـنوايي را               ). ۱۱(تخريب می کند    

نشان می دهد که از آن جمله تحقيق زنگ است که در آن اعمال صدای نزديک بـه آسـتانة                     
سبب بهبود اکتشاف محرک های آشنا و در نتيجه         ,  هزار هرتز  ۲۰ تا   ۱۴شنوايي در شدت های     

همچنـين  ). ۲۸(بهبود عملکرد در کدگذاری مجدد و بازخوانی اطالعات ريتميک مـی شـود              
برودبنت عنوان کرد که سر و صدای تکراری موجب افزايش به کـارگيری انـرژی بـرای فهـم                 

 اهميت کمتر شده و تست هـای عملکـردی          نشانه های تکاليف اصلی در مقابل تکاليف دارای       
_ نتـايج تحقيـق همبريـک       ). ۱۵(ديداری از طريق نويز تأثير نمی پذيرد همخـوانی نـدارد            

,  دسی بـل صـدا در اجـرای تکـاليف روانـی حرکتـی              ۸۰ديکسون در پی اعمال کوتاه مدت       
 اسـت و    شناختی و مفهومی نيز نشان داد که اثرهای منفی روی اجرا در حضور صدا ناپايـدار               

تفاوت معناداری بين حـضور و عـدم        , حتی در مواردی همچون انجام تکاليف حافظة سريالی       
تاييدی برای نظرية برودبنت است که عنوان کرد سـر و           , حضور صدا ديده نشد که اين مطلب      

صدا موجب افزايش به کارگيری انرژی برای فهم نشانه های تکاليف اصلی در مقابل تکـاليف                 
همچنين تخريب اجرای تکاليف از ديگر نتايجی اسـت کـه   ). ۱۶( می شود متردارای اهميت ک 

نيز در پستانداران دريايي در پی اعمال کوتـاه مـدت صـدا             و  در موش ها در تکليف افتراقی       



 ١٦١ ...آزمون همسان و _ ف حافظة فضايي در بافت تمرين  بر اکتساب و يادداری يک تکليتأثير آلودگی صوتی

 
تخريب در  اجرای تکليف تا زمان وجود سر و صدا و افزايش             ). ۲۶, ۲۰, ۱۸, ۱۶(ديده می شود    

ان اعمال صدا نيز در بعضی تحقيقات نشان داده شـده اسـت             اين تخريب همراه با افزايش زم     
شـامل  , برخی تحقيقات نيز عوارضی را که در پی اعمال بلندمدت صدا ايجاد می شـود              ). ۱۷(

تخريب در سيستم های شنيداری و گوش داخلی دانسته و بر اين مطلب صحه گذاشته اند که                 
حتی , دگيری های بعدی برای هميشه      اين تخريب ها ممکن است به افت اجرا و نيز تخريب يا           

  . )۲۱, ۱۴, ۹(ر و صدا منجر شود سبدون وجود 
, موضوع مورد توجه ديگر در مورد عوامل مؤثر مهم بر يـادآوری مهـارت هـای حرکتـی                 

بافت يک حرکت با شرايط محيطی که حرکت در         . ارتباط بين بافت تمرين و بافت آزمون است       
   ). ۸( کنندة حرکت مرتبط است آن اجرا می شود و ويژگی های اجرا

   که شرکت کننـده     يصداهاي, ن انجام می شود   آ که آزمايش در     یبافت محيطی شامل اتاق   
عضوی کـه بـرای سـاختن       , و بافت شخصی شامل انگيزش    است   روشنايي    و می تواند بشنود  

نکتـة مهـم    . است, حرکت استفاده می شود و منابع بازخورد حسی که در دسترس قراردارند           
ارتبـاط زيـاد بـين      , بوط به تأثير بافت  حرکت بر يادآوری يا يادگيری يک مهارت حرکتی            مر

  . بافت های تمرين و آزمون است
, براساس اين اصل  . اصل اختصاصی بودن رمزگردانی توسط تولوينگ و تامسون مطرح شد         

ايط هر چه شر  . موجب يادداری بهتری خواهد شد    , شباهت بيشتر بافت آزمون به بافت تمرين      
آزمون بـسيار   در  انتظار می رود عملکرد     , آزمون با شرايط تمرين تطابق بيشتری داشته باشد       

ما را به اين نکته رهنمـون مـی         , مروری بر گذشته و تحقيقات انجام شده      ). ۸(دقيق تر باشد    
شود که اين تحقيقات کمتر به بررسی حضور آلودگی صوتی در هنگام يادگيری يک تکليـف                

, ۱(آزمون پرداخته و همگی بر اجرا متمرکز بوده انـد           _ات احتمالی بافت تمرين     جديد و تأثير  
حال بـا توجـه بـه ايـن         ). ۲۸, ۱۸, ۱۶, ۱۳(و نتايجی متناقض نيز در بر داشته اند         ) ۱۸, ۱۱, ۸

محقق بر آن شد که به      ,  صدا در يادگيری   تحقيقات متناقض و محدود در زمينة تأثيرات اعمال       
 بپردازد و راه حل     ١ حافظة فضايي  فوتی بر اکتساب و يادگيری يک تکلي      بررسی اثر آلودگی ص   

                                                 
1 - Spatial Memory Task 
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تازه ای را در پی نتايج اين تحقيق از نظر اعمال صدا در حين اکتساب و يادگيری مهـارت يـا                     

  . عدم ايجاد آن ارائه دهد
 

   روش تحقيق 
سفيد  موش صحرايي    ۲۲اين تحقيق از نوع تجربی است که در آن          : جامعه و نمونة آماری     

بالغ نر مورد تاييد انستيتو پاستور از جامعة موش های نر بالغ پرورش يافتـه در انـستيتو بـه                   
  . ماری انتخاب شدندآطور در دسترس به عنوان نمونة 

  :روش انجام تحقيق 
  برای اطمينـان از      ٢ و ديداری  ١برای انجام تحقيق مورد نظر پس از انجام تست های کاوش          

,  عـدد  A :۸گـروه   ( گـروه    ۳آزمودنی ها به طور تصادفی در       , اييصحت سيستم حافظه و بين    
صدای اعمال شده شـامل صـدای طبيعـی         . قرار گرفتند )  عدد C : ۷ عدد و گروه       B : ۷گروه  

) B&K ۲۲۵۰( مملو از جمعيت بود که شدت آن نيز توسـط دسـتگاه              هاگضبط شده در ورزش   
SLM     ويق عادی تماشاچيان دارای شـدت       زمان تش  راين صدا د  .  در ورزشگاه تعيين شده بود
  می رسـيد کـه بـه طـور     A دسی بل ۶۸ بود و در هنگام سکوت ورزشکار به  A دسی بل۹۵

پس از بررسی سيـستم شـنيداری گـوش         . تقريب با صدای حاضر در زندگی روزمره برابر بود        
 ۸۶ رمقادي, )۲۵, ۱۰(موش و در نظر گرفتن تفاوت های آن نسبت به سيستم شنيداری انسان              

دليل انتخـاب صـدای موجـود در    ( برای اعمال در آزمايشگاه به دست آمد A  دسی بل۶۴و 
همچنـين  . ورزشگاه طبيعی و نزديک بودن آن به صدای واقعی موجـود در حـين اجـرا بـود                 

توانايي تعميم پذيری نتايج تحقيق به شرايط اجرای انسانی با به کارگيری اين صـدا بيـشتر                 
طراحـی شـده توسـط     COOL EDIT ۲۰۰۰ا نيز توسط نرم افـزار  دامنة فرکانس صد). است

تکليـف اعمـال    . شرکت گسترش نرم افزاری نگاره به طور تقريبی در دامنة ثابتی تنظيم شد            
شده يک تکليف حافظه ای فضايي بود که شامل رديابی سکوی موجود در دستگاه ماز آبی در            

بـا  (ن دستگاه شامل يک حوضـچة آب        اي. اتاق تاريک از روی نشانه های اطراف حوضچه بود        
 سانتی متر است که يک سکو در عمـق          ۵۵ و ارتفاع    ۱۴۰به قطر   )  درجة سانتی گراد   ۲۱دمای  

                                                 
1 - Probe  
2 - Visible  



 ١٦٣ ...آزمون همسان و _ ف حافظة فضايي در بافت تمرين  بر اکتساب و يادداری يک تکليتأثير آلودگی صوتی

 
دستگاه دارای چهار   .  سانتی متری زير سطح آب قرار دارد       ۱ دستگاه و    ة سانتی متری از لب    ۲۵

 سـانتی  ۱۱از ديـواره  ربع دايرة فرضی است که سکو در يکی از آنها قرار گرفته و فاصلة سکو              
اين دستگاه توسط سيستم مدار بسته ای به دوربين         . متر و در مرکز يکی از ربع دايره هاست        

در اين بررسی موش به طور تصادفی و در         . ماورای بنفش و رايانه و صفحة نمايش متصل است        
, از يکی از چهار جهت در ماز آبی رها شـده و پـس از رسـيدن بـه سـکو                    , پی دستور رايانه  

, آزمايش طراحی شده در اين تحقيق در روزهای اول    . اطالعات زمان رسيدن به سکو ثبت شد      
 دقيقه استراحت داده    ۴ کوششی انجام شد و بين دو بلوک         ۴ بلوک   ۲دوم و سوم اکتساب در      

 ثانيه در آن محل نگه داشته شد تا بتواند نشانه           ۳۰موش  , شد و پس از هر بار رسيدن به سکو        
. در ضمن از دخالت خستگی در نتايج آزمـايش جلـوگيری شـود            , شناسايي کند های الزم را    

 صـدای ثابـت     A دسـی بـل        ۵۰ بدون دريافت هيچ صدای تحميلی و تنها در معرض           Aگروه  
)white noise (در دومين گروه . دستگاه هواساز در حيوانکده و آزمايشگاه قرار گرفت)B ( در

 ۶۴شامل اعمـال    , )   C(ال شد و در نهايت گروه        دسی بل صدا اعم    ۸۶, حين اکتساب تکليف  
آزمون اکتساب پس از اتمام جلسه های تمرين در شرايط همسان با تمرين             . دسی بل صدا بود   

آزمون برای هر گروه با شدت همسان و دو شدت          _ و آزمون سنجش تأثير تغيير بافت تمرين        
, روز پـس از اتمـام تمـرين       يـک   .  ساعت بعد از آزمون اکتساب انجام گرفت       ۷۲, غيرهمسان

تست کاوش و ديداری برای تاييد حافظه و سيستم بينايي از موش ها بـه عمـل آمـد تـا در                      
  . موش مذکور از گروه حذف شود, صورت داشتن مشکل حافظه ای و ديداری

  روش آماری 
برای تجزيه و تحليل اطالعات آماری گردآوری شـده نخـست از آمـار توصـيفی شـامل                  

حراف معيار و سپس به منظور مقايسة ميانگين نمره هـای گـروه هـا از تحليـل                  ميانگين و ان  
 نـرم افـزار  , همچنين برای انجام اعمال آماری. واريانس و آزمون تعقيبی توکی استفاده شد

SPSS  ۵ و سطح معناداری ۱۲ مدل = %αبرای تحليل نتايج مورد نظر قرار گرفت  .  
  

  يافته های تحقيقنتايج و 
 ميانگين نمره های اکتساب آزمودنی ها را در گـروه هـای مختلـف               ۱شکل  : اب  مرحلة اکتس 

تفاوت ميانگين زمانی بين گروه های تمرينی از نظر آمـاری در سـطح               . تمرين نشان می دهد   
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۵ = %α  ۹۳/۲۷ (معنادار بود = F .(           نتايج آزمون تعقيبی توکی نشان داد که تفـاوت ميـانگين

بـا گـروه شـدت      ) ۰۳/۱۳بـا ميـانگين       (A گروه شدت کم     زمان در حين اکتساب تکليف در     
  در سـطح  ) ۴۹/۲۴بـا ميـانگين      (Bو همچنين با شدت زياد      ) ۶۷/۴۲با ميانگين     (Cمتوسط  

 ۵ = %α  ۰۰/۰با معناداری به ترتيب (معنادار بود = P ۰۲/۰ و = P(  .  همچنين تفاوت ميـانگين
که ) P = ۰۰/۰(معنادار بود    α% = ۵در     نيز   B با گروه شدت زياد    Cزمان در گروه شدت متوسط    

  .افزايش نشان می داد, در آن ميانگين زمان با افزايش شدت صدا
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  اکتسابآزمون مقايسة ميانگين زمان رسيدن به سکو در حين _ ۱شکل 

  
  تمرين ن تأثير بافت دمقايسة زمان های ثبت شده در مرحلة يادداری برای نشان دا

  آزمون در شرايط همسان و غيرهمسان
 که بين ميانگين زمـان در       بود نتايج به دست آمده از تحليل واريانس يکطرفه حاکی از آن          

و گروه شدت   ) ۵۷/۲۹با ميانگين    (Bگروه شدت زياد    , ) ۳۹/۸با ميانگين    ( Aگروه شدت کم    
غيرهمسان بدون حضور صدا    در فاز يادداری شرايط همسان و       ) ۳۵/۱۰با ميانگين    (Cمتوسط  
 ۵۸/۱۲( ميانگين زمان بيشتری داشتند      A و   B , Cداشت و به ترتيب گروه های       وجود  تفاوت  

 =F . (               با بررسی نتايج حاصل از آزمون تعقيبی توکی مشاهده شد که در يادداری بدون حضور
بين ). P = ۰۰/۰ (شتوجود دا تفاوت معناداری    α% = ۵  در سطح       B  و      Aبين گروه های    , صدا
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تفاوت در زمان در گروه     . وجود نداشت تفاوت معناداری    α% = ۵  در سطح       C  و      Aگروه های   

  بـا  Bتفاوت در زمـان در گـروه   . بودنتفاوت معناداری  α% = ۵در سطح  C   با گروه Bهای  
  ).P = ۰۱/۰(بود  معنادار α% = ۵در سطح    Cگروه 

بـا   (Cو گـروه    ) ۸۰/۲۰بـا ميـانگين       (Bگـروه   ,) ۰۷/۱۲با ميانگين    (Aبين ميانگين گروه    
در فاز يادداری شرايط همسان و غيرهمسان در شدت صـدای زيـاد تفـاوت               ) ۰۰/۱۰ميانگين  

). F = ۹۶/۴( ميانگين زمان بيـشتری داشـتند        C و   A , Bوجود داشت و به ترتيب گروه های        
همچنين با بررسی نتايج حاصل از آزمون تعقيبی توکی در شدت صدای زياد مشاهده شد که                

ولی بين گروه   , ی وجود ندارد  معنادارتفاوت    α% = ۵   در سطح   C  و    B و دو گروه     Aبين گروه   
بـين ميـانگين    ) . P= ۰۰/۰(ی ديده می شـود      معنادارتفاوت   α% = ۵   در سطح        C و   Bهای      

در فـاز   ) ۵۰/۹بـا ميـانگين      (Cو  ) ۵۰/۲۸بـا ميـانگين       (B,) ۳۱/۱۱با ميانگين   ( Aگروه های   
يادداری شرايط همسان و غيرهمسان در شدت صدای متوسط تفـاوت وجـود داشـت و بـه                  

با بررسـی نتـايج     ). F = ۲۵/۱۰( ميانگين زمان بيشتری داشتند      C و   B , Aترتيب گروه های      
  B و   Aدای متوسط مشاهده شد که بين گروه های         حاصل از آزمون تعقيبی توکی در شدت ص       

   در    C و   Aولی بين گـروه هـای       , )P= ۰۰/۰(شت  ی وجود دا  عنادارتفاوت م   α% = ۵در سطح   
  α% = ۵ نيـز در سـطح        C و   Bبين گـروه هـای      . ی ديده نشد    معنادارتفاوت   α% = ۵سطح    
  ). P= ۰۰/۰(شتدانی وجود عنادارتفاوت م
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  بحث  و نتيجه گيری 

آلودگی صوتی بر اکتساب تکليف حافظـة فـضايي در مـوش            , همان گونه که مشاهده شد    
عناداری در اکتساب   افت م , يعنی همراه با افزايش شدت صدا     . های نر بالغ تأثير معناداری دارد     

در ) ۱۹۸۶(اين مطالب با يافته های همبريک و ديکسون         . تکليف توسط موش ها مشاهده شد     
, مورد تخريب بيشتر اجراهای بعدی در گروهی که در شرايط بدون صدا تمرين کـرده بودنـد                

 که در آن گروهی که در شرايط ۲۰۰۳همچنين نتايج تحقيق مايز در سال ). ۱۶(همخوانی دارد 
پاسخ کمتری نسبت به گروه بدون صدا بـه تحريکـات مثبـت             , سر و صدا تمرين کرده بودند     

ولی با يافته های تحقيق همبريک و ديکـسون در خـصوص            , همخوانی دارد , )۱۸(نشان دادند 
عدم تأثيرگذاری منفی اعمال کوتاه مدت شدت صدای زياد بر يـادگيری در حـين اکتـساب                 

به نظر می رسد دليل مغايرت در اين قسمت طـول           ). ۱۶(است  مغاير  , حرکتی ‐تکاليف روانی   
چون دورة اکتساب در تحقيـق حاضـر کمتـر از دورة            , مدت اکتساب و نوع آزمودنی ها باشد      

. اکتساب در تحقيق همبريک و ديکسون بوده و آزمودنی ها نيز از جامعة انـسانی بـوده انـد                  
تی بر يادداری تکليف حافظة فضايي آلودگی صو, همان گونه که در تحقيق حاضر مشاهده شد  

هر چه شـدت    , در مورد يادداری در شرايط همسان     . در موش های نر بالغ تأثير معناداری دارد       
افزايش معنـادارتری در    , صوت در حين اکتساب و يادداری در همان شرايط صدايي باالتر بود           

. همخـوانی دارد  ) ۲۰۰۳(اين مطلب با يافتـه هـای مـايز          . زمان رسيدن به سکو مشاهده شد     
درتحقيق مايز مشاهده شد که افزايش شدت صدا به طور معنـاداری موجـب افـت يـادداری          

در مـورد   ). ۱۸(تشويقی نسبت به گروه بدون سر و صدا در شرايط صوتی همسان مـی شـود                 
همان گونه که در يافتـه      . نتايج کمی متفاوت بود   , يافته های ثبت شده از يادداری غيرهمسان      

چـرا کـه در     , آزمون می تواند بر يادداری اثرگـذار باشـد        _ تغيير بافت تمرين  ,  شد ها آورده 
ی عملکـرد بهتـر  ,  گروه تمرين کرده در شدت صدای متوسـط      ,يادداری در شدت صدای زياد    

اين يافتـه هـا بـا نتـايج         . اشتگروه های تمرين کرده در شدت زياد و بدون صدا د          نسبت به   
که در آن گروه تمرين کـرده در مهـد کـودک            ) ۱۹۸۶(حاصل از تحقيق همبريک و ديکسون       

های پر سر و صدا در يادداری در شدت زياد بهتر از گروه تمرين کرده بدون حضور صدا عمل                   
که دريافت بهترين نـشانه     ) ۲۰۰۲(همچنين با نتايج تحقيق دبيت      ). ۱۶(همخوانی دارد   , کردند

, )۱۱(ت متوسط و بطور متناوب است       برای بهبود اجرا شامل ارائة يک محرک شنيداری با شد         
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بنابراين می توان نتيجه گرفت کـه شـايد         . در بخش اعمال شدت متوسط صدا همخوانی دارد       

اعمال شدت صدای متوسط حين اکتساب تکليف موجب بهبود يـادداری تکليـف در شـدت                
س در شرايط ديگر يادداری غيرهمسان شامل يادداری در شدت باالتر پ          . صدای زياد می شود   

بجز مورد اکتساب در شدت متوسط و يادداری در شـدت           , از اکتساب در شدت پايين تر صدا      
نتـايج مـشابهی در     ) ۲۰۰۶(و جانـسون    ) ۲۰۰۵(تالپـالری   . افت يادداری مـشاهده شـد     , زياد

خصوص تخريب انجام حرکت در آزمون يادداری در شرايط غيرهمسان در پی اعمال صـدای               
همچنـين نتـايج    ). ۲۶, ۱۷(تايج تحقيق حاضر همخـوانی دارد       شديد به دست آوردند که با ن      

نيز که در زمينة تکاليف شناختی و مفهومی صـورت          ) ۲۰۰۲(و دبيت   ) ۲۰۰۵(تحقيق استانفلد   
حاکی از تخريب يادداری تکاليف ياد گرفته شده در پی اعمـال صـدای شـديد                , گرفته است 

 بـا   ,روی تأثير سر و صدای زيـاد اسـت        نيز که   ) ۲۰۰۲(نتايج تحقيق نويل    ). ۲۳, ۱۴, ۱۱(است
در شرايط يادداری غيرهمسان در شدت صوت کمتر پـس          ). ۱۹(تحقيق حاضر همخوانی دارد     

شدت از   پايين تر شدت متوسط و شدت     از  هنگامی که شدت باالتر     , از اکتساب در شدت بيشتر    
ن يافتـه هـا بـا    اي. کم بود نيز بهبود در زمان رسيدن به سکو در آزمون يادداری مشاهده شد         

که در آن افراد دارای کاشت سلول های مژکدار در اثر اعمـال صـدای      ) ۲۰۰۰(يافته های زنگ    
با شدت پايين توانستند در سطح بهتری نسبت به شرايط بدون حـضور صـدا بـه بـازخوانی                   

ايـن تحقيـق حـاکی از تغييـر         . مطابقت دارد , اطالعات ريتميک و کدگذاری مجدد بپردازند     
  ). ۲۸(ا در پی اعمال مقدار صدای متوسط بود آستانة صد

در نهايت با توجه به يافته های تحقيق در اين بخش می توان گفت که افزايش سر و صـدا                    
) ۱۹۷۱(اين يافته ها با نظرية برودبنت . موجب تخريب يادداری تکليف حافظة فضايي می شود    

يری انرژی برای فهـم نـشانه       که عنوان کرد سر و صدای تکراری ثابت موجب افزايش به کارگ           
های تکاليف اصلی در مقابل تکاليف دارای اهميت کمتر می شود و نيز تست های عملکـردی                 

اين مغـايرت شـايد بـه دليـل         , )۱۵(همخوانی ندارد   , ديداری از طريق نويز تأثير نمی پذيرد      
نس صدای طبيعی اعمال شده تغييرفرکـا     (خصلت صدای مورد استفاده و عدم يکنواختی آن         

  . باشد) در حالی که اين نظريه در مورد صدای با فرکانس ثابت بيان شده است, داشت
نوع مطالعة آن است که تطبيقی اسـت و قابليـت تعمـيم آن را               , اگرچه ضعف اين تحقيق   

, ويژگی مثبت آن می تواند تجربی بودن آن و کنترل همة عوامـل جـسمانی              , کاهش می دهد  
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ضمن اينکه نوآوری نيز به لحـاظ  . اطالعات به طور صحيح باشد  سن و عوامل ثبت     , دما, تغذيه

آزمـون و مطالعـة يـادداری در شـرايط همـسان و             _ مد نظر قرار دادن تأثير بافـت تمـرين          
  . ويژگی های مثبت اين تحقيق دانستاز غيرهمسان است که می توان آن را 
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