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Abstract

چکیده

The present study is to evaluate the effects of break
این پژوهش با هدف بررسی آثار فعالیتهای وقفهای (استراحت با چشمان activities (resting with eyes open, listening to music,
باز ،گوشدادن به موسیقی و انجام بازی ویدیویی فعال) بر حافظۀ کاری و playing active video game) on working memory and
توجه انتخابی دانشآموزان دختر انجام شده است .پژوهش برحسب گردآوری selective attention in female college students. The semi-
اطالعات نیمهتجربی و با طرح اندازهگیری مکرر انجام گرفت .جامعۀ آماری experimental research was conducted with the repeated
measures design. 36 female students from the city of
تحقیق شامل دانشآموزان دختر مقطع متوسطۀ اول شهرستان شوش دانیال
Shoush Danial, who participated in classes in 2019–2020,
با میانگین سنی  13-15سال است که در سال تحصیلی were selected in a convenient and purposive way. Working 1398-1399
مشغول به تحصیل بودهاند 36 .نفر از این دانشآموزان به روش نمونهگیری memory and selective attention were assessed using N-
در دسترس و هدفمند در این تحقیق شرکت کردند .برای سنجش حافظۀ Back2 (N-B2) and Stroop Word-Color Test (SWCT). In
کاری و توجه انتخابی بهترتیب از تکالیف ان-بک دو ( )N -B2و آزمون addition, Demographic Questionnaire (DQ), Mental
رنگ-واژۀ استروپ ) (SWCTاستفاده شد .همچنین پرسشنامۀ اطالعات Wondering Questionnaire (MWQ), and Visual Analog
فردی ) ،(DQپرسشنامۀ سرگردانی ذهن ) (MWQو مقیاس آنالوگ Scale (VAS) were used. Data were analyzed with repeated
measures ANOVA using SPSS software at p≤0.05 level of
بصری ) (VASبهکار گرفته شد .تحلیل دادهها با استفاده از آزمون تحلیل
significance. The results showed that there was a
واریانس با سنجش مکرر بهوسیلۀ نرمافزار  SPSSدر سطح معناداری significant difference in the n-back test after break ≥p
 0/05انجام گرفت .یافتهها نشان داد در تکلیف ان-بک ،بعد از سه وقفه activities. Pairwise comparisons indicated that the n-back
تفاوت معناداری وجود دارد .مقایسههای جفتی حاکی از آن است که اجرای task after open-eye break was better than other breaks. In
تکلیف ان-بک بعد از وقفۀ استراحت با چشمان باز بهتر از دیگر وقفهها استaddition, the results showed that there was no significant .
در تکلیف استروپ ،بعد از فعالیتهای وقفهای تفاوت معنادار نیست .نتایج difference in selective attention. The present results show
that different breaks have a different effect only on
حاضر نشان داد ایجاد وقفههای متفاوت فقط بر عملکرد حافظۀ کاری و نه
working memory performance and not on selective
عملکرد توجه انتخابی دانشآموزان دختر تأثیر متفاوتی دارد .در این راستاattention. Accordingly, breaking with eyes open improves ،
وقفۀ استراحت با چشمان باز موجب بهبود عملکرد حافظۀ کاری میشود.
working memory performance.
Keywords: Break Activity, Working Memory, Selective
واژههای کلیدی :فعالیتهای وقفهای ،حافظۀ کاری ،توجه انتخابی.
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مقدمه
هر تکلیفی میتواند بالقوه بهصورت غیرمداوم یا بعد از ایجاد یک وقفه اجرا شود .وقفههای استراحت 1اغلب با
فعالیتهای مختلفی مانند بازی ویدیویی یا گوشدادن به موسیقی تکمیل میشوند (کاسچپل و همکاران،
 .)2015فعالیتهای وقفهای 2طوالنیمدت مانند استراحت هوشیار 3و گوشدادن به موسیقی ،امروزه با
سرگرمیهای جدید مانند ارتباط با رسانۀ اجتماعی یا بازیهای کامپیوتری پیوند خوردهاند (ادوالند .)2010 ،در
تحقیقات مرتبط ،تأثیر ایجاد وقفۀ استراحت بر کارکردهای شناختی از جمله حافظۀ کاری 4و توجه انتخابی5
گزارش شده است (هلتون و راسل .)2015 ،مفهوم حافظۀ کاری به یک سیستم شناختی اطالق میشود که
ذخیرهسازی موقت و دستکاری اطالعات الزم را برای چندین وظایف شناختی پیچیده از جمله درک زبان،
یادگیری و استدالل انجام میدهد (بدلی .)1992 ،توجه انتخابی بهعنوان دیگر کارکرد شناختی ،اطالعات
نامناسب ،افزایش رمزگذاری و نگهداری اطالعات در حافظۀ کاری را فیلتر میکند (بلکر ،کربی ،کلوبیسکی و
چین .)2014 ،نهتنها خود وقفهها مهم هستند ،بلکه نوع فعالیتهای وقفهای نیز برای بهبود عملکرد تکالیفی
که پس از آنها اجرا میشوند ،مفیدند .استراحت هوشیار ممکن است با تثبیت حافظۀ برتر ،حافظه را افزایش
دهد (تامبینی ،کتز و داوچی .)2010 ،استراحت هوشیار را میتوان حالتی از فعالیت ذهنی شدید توصیف کرد که
طی آن ،فرایندهای تفکر درونی مانند خیالبافی ،سرگردانی ذهن ،6برنامهریزی آینده و فرایندهای نظارت خارجی
انجام میشود (باکنر ،آندروز-هانا و شاکتر .)2008 ،برای درک بهتر روانشناسی استراحت در ورزشکاران باید
بدانیم که استراحت برای بازیابی انرژی ،یادگیری مهارت و پیشرفت مهارت در ورزشکاران بسیار مهم است.
استراحت بهعنوان اصلی برای بهبودی از خستگی جسمی و روانی پس از تمرین پیشنهاد میشود .از نظر
روانشناسی ،استراحت یک تجربۀ کلیدی بازیابی است که موجب کاهش یا قطع افکار استرسزا میشود؛
افکاری که سبب ایجاد فشار میشوند و به عالئم ناگوار روانی و جسمی میانجامند (اکلس و کازمیر.)2019 ،
دیور ،آلبر ،باتلر ،کاون و دالساال ( )2012دریافتند که استراحت تأثیر مثبت طوالنیمدتی بر یادداری دارد .برخی
از ویژگیهای کلیدی خواب که برای تقویت حافظه مفیدند ،در استراحت هوشیار نیز نقش دارند (کار ،جادهاو و
فرانک .)2011 ،استراحت هوشیار و خواب هردو با کاهش چشمگیری در ورودی حسی ،کاهش تداخل و بهطور
بالقوه تحکیم یا تقویت حافظه با کاهش تقاضای رمزگذاری جدید بر هیپوکامپ همراه میشوند (میدنیک ،کای،
شومان ،آناگنوستاراس و ویکستد .)2011 ،وقفۀ استراحت بهعنوان یکی از مؤثرترین مداخالت مرتبط با بهبود
حافظۀ کاری شناخته شده است (روس ،راسل و هلتون2014 ،؛ هلتون و راسل .)2015 ،فرض بر این است که
1. rest activities
2. break activity
3. wakeful rest
4. working memory
5. selective attention
6. mind wandering
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حافظه فوراً پس از اکتساب ،مستعد پذیرش تداخل است (ویکستد .)2004 ،درنتیجه کاهش تداخل و ارائه دورۀ
استراحت هوشیار باید از تثبیت و یادداری حافظه پشتیبانی کند .مطابق نظریۀ بازیابی-تالش( 1میجمن و مولدر،
 )1998هنگامی که افراد سخت کار میکنند و درگیر فعالیتهای وقفهای برای بازیابی انرژی میشوند ،میتوانند
به عملکرد اولیۀ خود بازگردند (میجمن و مولدر .)1998 ،فرض کلی این نظریه این است که هنگامی که افراد
تالش خود را برای تکلیف انجام میدهند واکنشهایی نشان میدهند که منابع انرژی آنها کاهش مییابد .در
این هنگام فرایند بازیابی انرژی سبب حذف یا رفع موقت نیازهای افراد میشود .نظریۀ بازیابی-تالش تصریح
میکند که افراد برای رفع نیازهای تکلیف تالش میکنند و تالش ادامهدار آنها سبب بروز آثار منفی و افزایش
فشارخون میشود که اگر در این وضعیت ،در فعالیتهای وقفهای شرکت کنند ،این آثار منفی از بین خواهد
رفت .بااینحال لیم ،کوینکو و کوک ( )2013دریافتند که بهبود عملکرد تکلیف بعد از ایجاد وقفه احتماالً ناشی
از تفاوتهای فردی است در اینکه بتواند بهترین استفاده را از فرصتهای وقفه داشته باشد .عالوه بر استراحت
هوشیار ،شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه وقفهای که با موسیقی تکمیل میشود نیز میتواند عملکرد شناختی
را در سطح هوش عمومی افزایش دهد ،نیمکرۀ راست مغز را تحریک کند و از این طریق ،تکالیف شناختی
مانند حافظۀ کاری و توجه انتخابی را تسهیل سازد (بتمن و بیل2008 ،؛ ایسکریچ ،مونته و آلتنمولر.)2008 ،
گوشدادن به موسیقی نیز طی وقفۀ استراحت میتواند خستگی و ماللت را کاهش دهد (اسمیت.)1961 ،
موسیقی با کنترل امواج مغزی و با افزایش انگیزه و کاهش میزان تحمل فشار ،خستگی را به تأخیر میاندازد
(آرازی ،قنبری ،ضرابی و رأفتی .)2017 ،متداولترین انگیزههای گوشدادن به موسیقی در ورزشکاران این
است که موجب افزایش فعالسازی قبل از رویداد ،تأثیر مثبت ،انگیزه و سطح عملکرد و سبب بهبود خلقوخو و
کاهش درک تالش میشود (اسمیرماول .)2017 ،ورزشکاران هنگام گوشدادن به موسیقی ،حالتهای عاطفی
مثبت (خوشبختی ،هوشیاری ،اعتمادبهنفس و آرامش) را تجربه میکنند .نتایج نشان داده است ورزشکاران از
موسیقی در روشهای هدفمند برای تسهیل تمرین و عملکرد ،افزایش انرژی و کاهش تنش استفاده میکردند
(الوکا و کویک .)2013 ،حافظۀ کاری بهخودیخود بهعنوان یک سیستم شناختی ،به دالیل مختلف تحت تأثیر
موسیقی قرار میگیرد؛ چرا که حافظۀ کاری یک سیستم ذهنی ،مسئول ذخیرهسازی موقت و دستکاری همزمان
اطالعات از حوزههای مختلف حسی است (بدلی .)1986 ،یافتههای مطالعات پیشین نشان میدهد قرارگرفتن
در معرض صوت میتواند سبب ایجاد تغییرات در توجه افراد شود .اثرات موسیقی بر پردازش حافظه مورد توجه
پژوهشگران بوده و از منظر شناختی ،فیزیولوژیکی و روانشناسی بررسی شده است (کاراجورگیس ،جونز و
استوارت .)2008 ،بااینحال مطالعات اندکی به آثار متعدد حواسپرتی موسیقی بر تواناییهای مهم شناختی ،با
توجه به میزان زمانی که نوجوانان در گوشدادن به موسیقی سپری میکنند دست یافتند (پریموزیک ،سوامی
و ترادو .)2009 ،در این راستا ،موسیقی و بازیهای ویدیویی فعال ،بهعنوان دو نوع فعالیت وقفهای ،هردو سبب
تغییر در توجه میشوند .وقفۀ بازی ویدیویی فعال 2با طیف گستردهای از ادراک ،توجه و تواناییهای شناختی
1. effort-recovery theory
2. active video game
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پیوند خورده است (آیکنباوم ،بیولیر و گرین2014 ،؛ بوت ،کرامر ،سیمونز ،فابیانی و گراتون .)2008 ،انجام
بازیهای ویدیویی فعال موجب افزایش واضح در مهارتهای ادراکی پایه در اثر توانایی بهکارگرفتن توجه
انتخابی میشود (گرین و بیولیر .)2015 ،یکی از مکانیسمهای این بازیها یادگیری برای یاددادن است .مطابق
این مکانیسم ،تواناییهای یادگیری برای یاددادن بهدلیل کنترل توجه افزایش یافته است که سبب سرکوب
کامل منابع حواسپرتی و سروصدا میشود و بنابراین به استخراج سریعتر و دقیقتر اطالعات مرتبط با تکلیف
میانجامد (کریشنان ،کانگ ،اسپرلینگ و سرینیواسان ،)2013 ،در این راستا اعتقاد بر این است که بازیهای
ویدیویی فعال ،مهارت و دانشی را یاد میدهد که به کمک آنها یادگیری تکالیف جدید سریعتر رخ میدهد
(گرین و بیولیر .)2012 ،وقفۀ انجام بازی ویدیویی فعال با افزایش انرژی و ذخیرۀ آن به عملکرد ورزشکاران
کمک میکند .انجام بازی ویدیویی فعال تعادل وضعیتی ورزشکاران را بهبود میبخشد .بهبود در تعادل بهدلیل
ادغام بهتر حسی-حرکتی حرکات هماهنگ و کارکردهای اجرایی مورد نیاز در فعالیتهای ارائهشده توسط
بازیهای ویدیویی فعال است (کوردیرو و همکاران .)2020 ،بازی ویدیویی فعال سبب افزایش مهارت توجه،
کنترل توجه ،تخصیص فضایی توجه ،تشخیص هدف پیشرفته و انتخاب سریعتر پاسخ در ورزشکاران میشود
(اشمیت ،گرینگ اسوالد ،شریفیان و پولمن.)2020 ،
مطالعات متعددی دربارۀ آثار منفی و مثبت بازیهای ویدیویی فعال انجام شدهاند .مکانیسمها و پویاییهای
ذاتی در این بازیها بار معادلی را بر تمام حوزههای شناختی قرار نمیدهد و بار قوی بر پردازش مربوط به توجه
باال به پایین ،ادراک و عملکرد چندتکلیفی است (بدیو ،آدامز ،مایر ،گرین و بیولیر .)2018 ،از طرفی سایر
پژوهشها نشان دادهاند بازیهای ویدیویی فعال عملکرد را بهطورکلی تسهیل میکنند .مطابق نتایج مطالعۀ
لیو ،کاسچپل ،شاد ،هاینز و رپ ( )2015یک دورۀ کوتاه استراحت با چشم باز عملکرد کلی حافظۀ کاری را در
مقایسه با بازی ویدیویی فعال افزایش میدهد؛ بنابراین آثار متفاوت فعالیتهای وقفهای قابلبررسی است.
پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که فعالیتهای وقفهای بهرغم زودگذربودن مؤثر هستند (تروگاکاس و
هیدیگ )2009 ،و روند بهبودی توسط وقفهها سبب کاهش خستگی و رضایت افراد میشود (هانتر و وو،
 .)2016از طرفی مطابق نظریۀ بازیابی-تالش ،بدون بازیابی انرژی کافی ،واکنشهای بار منفی در کل روز
جمع میشوند و به تولید فشار میانجامند .در این صورت ،متوقفکردن تالشهای تکلیف بهطور موقت و
استفاده از فعالیت وقفهای برای تکمیل منابع میتواند به کاهش واکنشهای بار منفی و نیازهای تکلیف کمک
کند (میجمن و مولدر)1998 ،؛ بنابراین ،با توجه به مکانیسمهای اثرگذاری متفاوت انواع وقفهها و همچنین
وجود فرایندهای زیربنایی متفاوت بین کارکردهای اجرایی ،ضرورت اجرای پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر
سه فعالیت وقفهای متفاوت بر حافظۀ کاری و همچنین دیگر کارکرد اجرایی توجیه میشود؛ زیرا پیشبینی
میشود چنین فعالیتهای وقفهای ،متفاوت با انحراف ذهن مرتبط باشند .از طرفی نوسانات انحراف ذهن در
یک تکلیف میتواند با نوسانات در اجرای تکلیف ارتباط داشته باشد (تامسون ،سلی ،بسنر و اسمایلک.)2014 ،
نظریههای فعلی حافظۀ کاری شامل فرایندهای کنترل اجرایی است و این فرایند میتواند به کنترل توجهی
اندک بستگی داشته باشد که بهعنوان مکانیسمی در زمینۀ سرگردانی ذهن توصیف شده است (اسمالوود و
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اسکولر .)2006 ،ذهن ما اغلب در طول فعالیتهای روزانه سرگردان است و این سرگردانی پنجاه درصد زمان
بیداری افراد را پر میکند (کیلینگزورث و گیلبرت .)2010 ،پژوهشها نشان داده است سرگردانی ذهن
خودگزارشی بهطور منظمی با زمینههای خاص مرتبط است (کین و همکاران .)2007 ،وقتی افراد خسته باشند
یا در فعالیتهای ناخوشایند شرکت کنند ،ذهن آنها بیشتر سرگردان میشود .برعکس ،اگر متمرکز و درگیر
فعالیت لذتبخش باشند ،سرگردانی ذهن کمتر اتفاق میافتد (کین و همکاران .)2007 ،بنا بر گزارشهای
پژوهشی ،این فعالیت ذهنی مکرر با کاهش عملکرد تکلیف (مونیهام و اسکولر ،)2013 ،کاهش توجه (آالنچین،
سولمان ،کاریر و اسمایلک )2009 ،و کاهش حافظۀ کاری (مکوی و کین )2010 ،همراه است .از اینرو،
ضروری است تا با مقایسه تأثیرگذاری فعالیتهای وقفهای (استراحت با چشمان باز ،انجام بازیهای ویدیویی
فعال و گوشدادن به موسیقی) بر کارکردهای اجرایی (حافظۀ کاری و توجه انتخابی) در قالب یک طرح
درونگروهی به این سؤاالت پاسخ دهیم :آیا فعالیت وقفهای (استراحت هوشیار ،موسیقی و انجام بازیهای
ویدیویی فعال) تأثیر مثبتی بر حافظۀ کاری و توجه انتخابی دانشآموزان دختر دارد؟ در صورت پاسخ مثبت،
تأثیر کدام وقفه بیشتر است؟

روششناسی
جامعۀ آماری ،اندازۀ نمونه و روش نمونهگیری

مطالعۀ حاضر از نوع نیمهتجربی است که با طرح درونگروهی انجام گرفته است و از لحاظ هدف نیز جزو
پژوهشهای کاربردی قلمداد میشود .از میان دانشآموزان دختر مقطع متوسطۀ اول شهرستان شوش دانیال با
میانگین سنی  13-15سال که در سال تحصیلی  1398-1399مشغول به تحصیل بودند 50 ،نفر به روش
نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .شرکتکنندگان بهصورت داوطلبانه و براساس مالکهای ورود به مطالعه
انتخاب شدند که شامل داشتن سالمت شناختی ،جسمانی و حرکتی ،راستدستبودن ،دامنۀ سنی  13تا  15سال،
نداشتن تجربۀ قبلی در اجرای تکالیف ان-بک و استروپ بود .مالکهای خروج از مطالعه نیز شامل نداشتن تمایل
به ادامۀ همکاری و نداشتن درک درست از اجرای تکلیف بود .شرکتکنندگان برای ادامه یا انصراف از پژوهش
کامالً مختار بودند .درنهایت پس از ریزش شرکتکنندگان بهدلیل نداشتن توانایی در اجرای تکالیف ،نداشتن درک
مناسب از اجرای صحیح تکالیف و موارد مشخص دیگر ،پژوهش با  36نفر به انجام رسید .تمامی مراحل مطالعۀ
حاضر براساس اصول اخالق در پژوهش دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت.

ابزار سنجش
پرسشنامۀ اطالعات فردی :ویژگیهایی از قبیل سن ،سابقۀ بیماری ،تعداد ساعات گوشدادن به موسیقی
در هفته و همچنین مقدار ساعات انجام بازیهای ویدیویی فعال توسط این ابزار ارزیابی شدند.
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پرسشنامۀ سرگردانی ذهن( )MWQ( 1مرازک ،فیلیپس ،فرانکلین ،برادوی و شولر :)2013 ،از این
ابزار برای اندازهگیری تناوب ذهن سرگردان  -صرفنظر از اینکه سرگردانی ذهن عمدی است یا خودبهخود -
استفاده میشود .سطوح صفات سرگردانی ذهن که توسط این ابزار اندازهگیری میشود با فکر غیرمرتبط با
تکلیف ارتباط دارد که با نمونهگیری افکار در طول آزمون درک مطلب اندازهگیری میشود .این پرسشنامه
دارای پنج گویه است و یک پرسشنامۀ خودارزیابی است که سطح صفات سرگردان ذهن را درجهبندی میکند
(مرازک و همکاران .)2013 ،گویهها در مقیاس  6امتیازی از ( 1تقریباً هرگز) تا ( 6تقریباً همیشه) رتبهبندی
میشوند .دو مورد از گویهها عبارتاند از« :بهسختی تمرکز بر تکلیف ساده یا تکراری را حفظ میکنم» و
«هنگام خواندن متوجه شدم به متن فکر نکردهام و بنابراین باید دوباره بخوانم ».امتیاز کلی برای همۀ پنج
گویه میتواند از  5تا  30باشد .پرسشنامۀ سرگردانی ذهن ،ابزاری معتبر برای ارزیابی سریع سطوح سرگردانی
ذهن است (مرازک و همکاران.)2013 ،
مقیاس آنالوگ بصری :)VAS( 2بهمنظور ارزیابی فعالیتهای ذهنی افراد قبل از تکلیف اصلی ،بدون
متوقفکردن درگیری آنها با فعالیت وقفهای ،از مقیاس آنالوگ بصری (باند و لیدر( )1974 ،اندازهگیریهای
خودگزارشی) استفاده شد؛ به این صورت که از شرکتکنندگان خواسته شد تا یک خط  10میلیمتری از صفر
(اصالً فکرنکردن) تا ( 10فکرکردن زیاد) درمورد تکلیف را عالمت بزنند .پس از انجام تکالیف نیز فوراً خط
مستقیم  10میلیمتری را برای ارزیابی میزان توانایی تمرکز بر اجرای تکالیف انجامشده از صفر (اصالً
تمرکزنکردن) تا ( 10تمرکز بسیار) عالمت زدند .نمرات باالتر نشاندهندۀ توانایی بیشتر در تمرکز بر انجام
تکلیف و سرگردانی ذهنی بیشتر در خالل وقفه بود .بهعالوه برای ارزیابی فعالیت ذهنی شرکتکنندگان در
طول تکلیف بدون متوقفکردن درگیری آنها با فعالیت وقفهای و تکالیف ،به پیروی از گروبرگر ،مارونکاتز،
شارون ،هندلر و بنسیمون ( )2013از مقیاس آنالوگ بصری بعد از تکلیف بهعنوان اندازهگیریهای خودگزارشی
استفاده شد .در ادبیات پژوهش در این زمینه ،اندازهگیریهای مقیاس آنالوگ بصری برای سنجش ارزیابی
فعالیتهای ذهنی افراد ،اعتبار و روایی قابلقبولی را نشان دادهاند (باند و لیدر )1974 ،و پایایی آن به روش
آلفای کرونباخ 0/85 ،گزارش شده است (مرازک و همکاران .)2013 ،سطح پایین تفکر غیرمرتبط با تکلیف
خودگزارشی از طریق مقیاس آنالوگ بصری ،بهعنوان شاخص احتمالی از شرکت متمرکز بر تکلیف تفسیر
میشود (گروبرگر و همکاران.)2013 ،
آزمون ان-بک :32از این آزمون برای ارزیابی حافظۀ کاری شرکتکنندگان استفاده شد .این آزمون یک
تکلیف سنجش عملکرد شناختی مرتبط با عملکردهای اجرایی است که عموماً در مطالعات تصویربرداری عصبی
برای برانگیختن کارکرد مغز شرکتکنندهها بهکار میرود .روند کلی این تکلیف چنین است که دنبالهای از
محرکها (عموماً دیداری) بهصورت گامبهگام به شرکتکنندگان ارائه میشود و آنها باید بررسی کنند که آیا
)1. Mind Wandering Questionnaire (MWQ
)2. Visual Analogue Scale (VAS
N-back .3؛ نرمافزار ساخت مؤسسۀ تحقیقات علوم رفتاری شناختی سینا1399 ،
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محرک ارائهشدۀ فعلی با محرکهای گام قبل از آن همخوانی دارد یا خیر .بدینترتیب در تکلیف ان بک2-
( )n=2آخرین محرک ارائهشده با دو محرک قبلی مقایسه میشود .تکلیف کالسیک ان–بک به کمک نرمافزار
اجرا میشود و در آن ،اعدادی از صفر تا  9یکییکی بهصورت بصری در مرکز صفحۀ نمایش سیاهوسفید در
یک توالی تصادفی ارائه میشوند .هدف این است که شرکتکنندگان از حداکثر توانایی خود استفاده کنند و در
عین سرعت ،بهترین عملکرد را داشته باشد .با توجه به اینکه آثار سقف قوی 1در پژوهشهای پیشین در تکلیف
ان-بک صفر و  1مالحظه شده است و با توجه به پیچیدگی تکلیف ان-بک  3برای شرکتکنندگان (لئو و
همکاران ،)2015 ،محققان پژوهش حاضر تصمیم گرفتند از طریق یک مطالعۀ آزمایشی ،قبل از اجرای اصلی،
به سطح ان-بک متناسب با شرکتکنندگان بپردازند .نتایج این مطالعه نشان داد که ان-بک  2برای ارزیابی
حافظۀ کاری شرکتکنندگان حاضر مناسب بهنظر میرسد .براساس گزارش کین و همکاران ( )2007روایی
این آزمون بهعنوان شاخص سنجش عملکرد حافظۀ کاری بسیار مناسب است .این نرمافزار در پژوهشهای
بسیاری برای ارزیابی حافظۀ کاری مورد استفاده واقع شده است (لئو و همکاران.)2015 ،
500ms
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شکل  .1نحوۀ ارائۀ محرکها در تکلیف ان-بک 2
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آزمون رنگ–واژۀ استروپ :2برای ارزیابی توجه انتخابی شرکتکنندگان در ایXن پژوهش از این آزمون
R
ق

استفاده شد .در شکل رایانهای این آزمون دو مرحله وجود دارد .مرحلۀ اول ،تمرین و شناخت رنگها و جای
صفحهکلید است و در مرحلۀ دوم 48 ،کلمۀ رنگی همخوان و ناهمخوان با رنگهای قرمز ،آبی ،زرد و سبز به
شرکتکنندگان نشان داده میشود .منظور از کلمات همخوان ،یکسانبودن رنگ کلمه با معنای کلمه ،و منظور
از کلمات ناهمخوان ،متفاوتبودن رنگ کلمه با معنای کلمه است .درمجموع  96کلمۀ رنگی همخوان و
ناهمخوان بهصورت تصادفی و متوالی نشان داده میشود که تکلیف شرکتکنندگان این است که صرفنظر از
معنای کلمات ،فقط رنگ ظاهری آن را مشخص کنند .زمان ارائۀ هر محرک روی صفحۀ نمایشگر  2ثانیه و
فاصلۀ بین ارائۀ دو محرک  800هزارم ثانیه است .در پژوهشهای متعدد ،از آزمون اثر استروپ برای سنجش
توجه انتخابی استفاده شده است (عابدانزاده و آلبوغبیش1396 ،؛ مترن ،وستوزین و موسترت .)2020 ،بنابراین،
در پژوهش حاضر نیز از این ابزار برای سنجش توجه انتخابی شرکتکنندگان استفاده کردیم .پایایی این آزمون
از طریق بازآزمایی در دامنهای از  0/80تا  0/91گزارش شده است (لزاک ،هاویسون و لورینگ.)2004 ،

 .1در اثر اجرای بسیار راحت این تکالیف ،باالترین امتیازات مشاهده میشود.
Stroop Word-Color Test .2؛ نرمافزار ساخت مؤسسۀ تحقیقات علوم رفتاری شناختی سینا1399 ،
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پژوهشگران بسیاری از این نرمافزار برای ارزیابی توجه انتخابی استفاده کردهاند (ولسن2019 ،1؛ اسکارپینا و
تاگینی.)2017 ،2
دستگاه ایکس باکس  :3360این دستگاه با استفاده از اشعۀ مادونقرمز ،الگویی سهبعدی و دیجیتالی
از حرکات بدن فرد بازیکن ترسیم میکند .این فناوری همچنین مجهز به کینکت بهمنظور ثبت جزئیاتی مانند
حالتهای چهرۀ افراد و میکروفونی برای تشخیص و مکانیابی صدا است و هریک از حرکات بدن ،جزء
اطالعات ورودی دستگاه محسوب میشود .کینکت یک دستگاه جانبی برای ایکس باکس  360است که به
کاربر کمک میکند تا بدون دردستگرفتن کنترلر یا دسته و تنها با حرکات بدن و فرمانهای صوتی بازی را
اجرا کند .فرد در مقابل صفحۀ نمایش میایستد .بدن بازیکن یک ابزار کنترل است که از اعضای فوقانی و
تحتانی خود برای تعامل با نرمافزار استفاده میکند .ایکس باکس  360یکی از بهترین و جذابترین کنسولهای
بازی برای افراد در سنین مختلف است که بهشدت میتواند روی ذهن و خالقیت لحظهای کاربر تأثیر بگذارد.
در بیشتر پژوهشهای مرتبط با انجام بازیهای ویدیویی فعال ،از این دستگاه استفاده شده است .کالرک و
همکاران ( )2015روایی این دستگاه را  0/75و پایایی آن را به روش همبستگی بین طبقهای  0/70گزارش
کردند.
4
موسیقی افزایش تمرکز و حافظه ( :)M-Iشرکتکنندگان با هدفون به این موسیقی در حین وقفۀ
مربوطه گوش دادند .در بیشتر پژوهشهای مرتبط خارجی از موسیقی کالسیک موزارت سوناتا برای افزایش
تمرکز و حافظه در وقفۀ بین انجام تکالیف استفاده شده است (لئو و همکاران ،)2015 ،اما بهدلیل تفاوتهای
فرهنگی ،در پژوهش حاضر از یک موسیقی بیکالم ایرانی که از لحاظ ویژگیهای موسیقیایی معادل موسیقی
کالسیک موزارت باشد ،استفاده شد .این قطعه موسیقی اثر حمید پزشکی از سایت کیمیای ذهن است که در
آن ،از آهنگ ریلکسیشن 5و مدیتیشن 6استفاده شده است.
بازی انگریبردز :)AB( 7یک بازی ویدیویی فکری است که مفاهیم فضایی را بهکار میبرد و با
استدالل فضایی مرتبط است .این بازی در سال  2009توسط شرکت چیلینگو منتشر شده است .بازی انگریبردز
برای بهکارگیری احساسات ،ویژگیهای عاطفی و جلب توجه شرکتکنندگان طراحی شده است (کیم و لی،
)2013؛ بنابراین مطابق با ادبیات پژوهش در این زمینه ،برای اجرای بازی ویدیویی فعال بهعنوان ایجاد یک
وقفه بین انجام تکالیف ،از بازی انگریبردز استفاده شد (لئو و همکاران.)2015 ،
1. Wellesen
2. Scarpaine & Tagini
3. XboX 360
4. memory-increase
5. relaxation
6. meditation
7. angry birds
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روش پژوهش
ابتدا هدف از اجرای پژوهش برای شرکتکنندگان توضیح داده شد و تکلیف ان-بک و استروپ بهطور کامل
برای ایشان شرح داده شد .سپس شرکتکنندگان فرم رضایتنامۀ کتبی را تکمیل کردند و سابقۀ انجام بازیهای
ویدیویی (زمان در هفته) و عادات گوشدادن به موسیقی (زمان در هفته) را ارائه دادند .شرکتکنندگان بهصورت
تصادفی از طریق قرعهکشی ،کد مربوط به ترتیب ارائۀ وقفهها را در طول پروتکل اجرا دریافت کردند (اجرای
همتاسازی متقابل )1و بالفاصله پس از دو کوشش آشناسازی (دو بار اجرای آزمایشی تکالیف ان-بک و استروپ)،
در وقفههای  8:30دقیقهای استراحت با چشمان باز ،گوشدادن به موسیقی بیکالم ،و انجام بازی ویدیویی
فعال انگریبردز درگیر شدند .پس از ایجاد این وقفهها ،افراد به سؤاالت پرسشنامه دربارۀ میزان فکرکردن در
طول وقفهها پاسخ دادند و سپس اجرای تکالیف اصلی را شروع کردند .حافظۀ کاری شرکتکنندگان توسط
تکلیف ان-بک ارزیابی شد؛ به این صورت که در این تکلیف ،مدت ارائۀ محرکها  500میلیثانیه و فاصلۀ بین
محرکها  1000میلیثانیه بود (شکل  .)1توجه انتخابی شرکتکنندگان نیز توسط آزمون رایانهای رنگ-واژۀ
استروپ با ارائۀ کلمات همخوان (شباهت رنگ کلمه و معنای کلمه) و کلمات ناهمخوان (متفاوتبودن رنگ و
معنای کلمه) ارزیابی شد .پس از انجام تکالیف نیز شرکتکنندگان به سؤاالت مربوط به میزان تمرکزکردن
پاسخ دادند .در تکلیف ان-بک از مؤلفۀ تعداد پاسخ صحیح و در تکلیف استروپ از مؤلفۀ خطای رخداده بهعنوان
متغیرهای وابسته برای انجام تجزیه و تحلیلها در پژوهش حاضر استفاده شد.

ان بک2-
اثر استروپ

بازی ویدیویی فعال
 8:30دقیقه

ان بک2-
اثر استروپ

موسیقی بیکالم
 8:30دقیقه

ان بک2-
اثر استروپ

استراحت با چشمان باز
 8:30دقیقه

شکل  .2طرح شماتیک پژوهشی

روش تجزیه و تحلیل دادهها
برای توصیف دادهها از شاخصهای میانگین و انحراف استاندارد استفاده شد .ارزیابی طبیعیبودن توزیع دادهها
از طریق آزمون شاپیرو-ویلک صورت گرفت .برای بررسی تفاوت بین نمرات تکالیف بعد از انجام فعالیتهای
وقفهای متفاوت از آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر استفاده شد و در صورت مشاهدۀ تفاوت معنادار،
برای تعیین دقیق جایگاه تفاوت ،مقایسههای جفتی بهکار برده شدند .همۀ تجزیه و تحلیلها به کمک نرمافزار
 SPSSو در سطح معناداری  p≤0/05انجام گرفت.

یافتهها
1. counterbalance
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الف) توصیف جمعیتشناختی

میانگین و انحراف استاندارد سن شرکتکنندگان  ،14/36 ± 0/8میزان ساعات انجام بازیهای ویدیویی 0/47
 1/05 ±و گوشدادن به موسیقی  6/72 ± 5/2بود .میانگین و انحراف استاندارد نمرات انجام تکالیف استروپ
و انبک توسط شرکتکنندگان در سه شرایط وقفهای (بعد از وقفۀ استراحت با چشمان باز ،بعد از وقفۀ انجام
بازیهای ویدیویی فعال ،بعد از وقفۀ گوشدان به موسیقی) و همچنین نمرات میزان تمرکز بر انجام تکالیف و
میزان تفکر درمورد تکالیف در خالل وقفههای متفاوت در جدول  1آورده شده است.
ب) توصیف شاخصها
جدول  -1میانگین و انحراف استاندارد نمرات ،میزان تمرکز و میزان تفکر در انجام تکالیف
مختلف در شرایط وقفهای متفاوت
تکالیف

وقفۀ گوشدادن به موسیقی
وقفهها وقفۀ استراحت با چشمان باز وقفۀ بازی ویدیویی فعال
(میانگین±انحراف
(میانگین±انحراف استاندارد) (میانگین±انحراف استاندارد)
استاندارد)

تکلیف انبک
(تعداد اجرای صحیح)
تکلیف استروپ
(تعداد خطای رخداده)
تکلیف انبک
میزان تمرکز
تکلیف استروپ
تکلیف انبک
میزان تفکر
تکلیف استروپ

81/2 ± 13/25

74/58 ± 16/12

79/86 ± 13/3

0/75 ± 1/15

1/03 ± 1/54

0/92 ± 1/56

7/58 ± 2/18
7/93 ± 2/52
6/08 ± 2/73
5/94 ± 3/09

6/89 ± 2/56
7/81 ±2/17
4/84 ± 3/26
4/33 3±/47

6/97 ± 2/17
8/61 ± 1/84
5/78 ± 3/66
5/22 ± 3/21

نتایج جدول  1نشان میدهد بهترین عملکرد تکلیف ان-بک و تکلیف استروپ مربوط به بعد از وقفۀ
استراحت با چشمان باز است .همانطور که در این جدول مشاهده میشود ،میزان تمرکز بر انجام تکلیف ان-
بک بعد از وقفۀ استراحت با چشمان باز بیشتر از دو وقفۀ دیگر بوده و میزان تمرکز بر انجام تکلیف استروپ
بعد از وقفۀ گوشدادن به موسیقی بیشترین مقدار بوده است .همچنین میزان تفکر بر تکلیف ان-بک و استروپ
هنگام وقفۀ استراحت با چشمان باز بیشترین مقدار را دارد .قبل از بررسی فرضیههای پژوهش ،طبیعیبودن
توزیع دادههای اندازهگیریشده بهوسیلۀ آزمون شاپیرو-ویلک بررسی شد .نتایج این آزمون نشاندهندۀ برقراری
توزیع طبیعی دادهها است (.)p<0/05
ج) آزمون فرضیهها

برای ارزیابی تفاوت بین کارکرد حافظۀ کاری پس از ایجاد وقفههای متفاوت ،از آزمون تحلیل واریانس با
اندازهگیری مکرر استفاده شد که نتایج آن در جدول  2ارائه شده است .شایان ذکر است که با توجه به عدم

93

فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی ،علمی -پژوهشی ،شماره  ،1سال دوازدهم

پذیرش فرض کرویت ( )2)2(=11/49،p=0/003از تصحیح ضریب اپسیلون گرینهاوس-گیزر در نتایج
ارائهشده در جدول استفاده شد.
جدول  -2نتایج آزمون تحلیل واریانس با سنجش مکرر برای بررسی تفاوت بین اجرای تکلیف
حافظۀ کاری بعد از سه وقفۀ مختلف
شاخصهای آماری
منبع
انبک
خطا (انبک)
٭ در سطح  p>0/05معنادار است.

مجموع
مجذورات
880/07
7051/26

درجۀ
آزادی
1/55
54/40

مجذور
میانگین
566/19
129/61

F
4/37

سطح
معناداری
٭0/02

مجذور اتای
سهمی
0/11

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود ،بین اجرای تکلیف انبک بعد از سه وقفۀ مختلف تفاوت
معناداری مالحظه شد ( .)p=0/02برای بررسی بیشتر و تعیین دقیق محل تفاوت ،نتایج مقایسههای جفتی با
تصحیح ضریب آلفای کرونباخ به روش بونفرونی در جدول  3آمده است.
جدول  -3نتایج مقایسههای جفتی برای تعیین محل دقیق تفاوت بین اجرای تکلیف انبک بعد از
سه وقفۀ مختلف
شاخصهای آماری
تفاوت اجرا بعد از وقفهها
وقفۀ استراحت-وقفۀ بازی ویدیویی فعال
وقفۀ استراحت -وقفۀ گوشدادن به موسیقی
وقفۀ بازی ویدیویی فعال -وقفۀ گوشدادن به موسیقی
٭ در سطح  p>0/05معنادار است.

تفاوت میانگین

خطای استاندارد

سطح معناداری

6/61
1/33
-5/28

2/62
1/62
2/71

٭0/04
1/00
0/18

چنانکه در جدول  3مالحظه میشود ،تنها تفاوت معنادار بین اجرای تکلیف انبک بعد از وقفۀ استراحت با
چشمان باز و وقفۀ انجام بازی ویدیویی فعال مشاهده شد ( .)p=0/04با توجه به تفاوت میانگینها و همچنین
مراجعه به جدول  3مشخص شد اجرای تکلیف انبک بعد از ایجاد وقفۀ استراحت با چشمان باز بهتر از وقفۀ
انجام بازی ویدیویی فعال بوده است.
برای سنجش تفاوت بین کارکرد توجه انتخابی پس از ایجاد شرایط وقفهای متفاوت از آزمون تحلیل
واریانس با سنجش مکرر استفاده شد .شایان ذکر است که با توجه به پذیرش فرض کرویت
( )2)2(=3/78،p=0/15از آمارههای مربوط به پذیرش این فرض برای ارائه نتایج در جدول  4استفاده شد.
جدول  -4نتایج آزمون تحلیل واریانس با سنجش مکرر برای بررسی تفاوت بین اجرای تکلیف
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استروپ بعد از سه وقفۀ مختلف
شاخصهای آماری
منبع

مجموع مجذورات

درجۀ آزادی

مجذور میانگین

F

1/41
134/59

2
70

0/70
1/92

0/37

استروپ
خطا (استروپ)

سطح معناداری مجذور اتای سهمی

0/70

0/01

چنانکه در جدول  4مشاهده میشود ،بین اجرای تکلیف استروپ بعد از سه وقفۀ مختلف تفاوت معناداری
مالحظه نشد ()p=0/70؛ بنابراین ،بین انجام تکلیف استروپ (کارکرد توجه انتخابی) بعد از ایجاد سه وقفۀ
مختلف ،هیچ تفاوت معناداری مشاهده نمیشود.
بررسی میزان تمرکز بر اجرای تکالیف در حین انجام آنها بعد از هر وقفه و همچنین میزان تفکر دربارۀ
اجرای تکالیف در حین وقفههای مختلف جزو اهداف اصلی پژوهش نبودهاند ،اما بررسی آنها اجازۀ کنترل
عوامل تأثیرگذار بر پروتکل پژوهش را به پژوهشگر میدهد؛ بنابراین با اجرای دو آزمون جداگانۀ تحلیل واریانس
با سنجش مکرر درمورد پاسخ شرکتکنندگان به سؤال تصویری «به چه میزان در اجرای تکلیف  ...بعد از وقفۀ
 ...تمرکز داشتید» به بررسی میزان تمرکز افراد بر اجرای تکالیف مختلف بعد از سه وقفۀ متفاوت پرداخته شد.
نتایج هردو آزمون ،نبود تفاوت معنادار در میزان تمرکز بر اجرای تکالیف بعد از هر سه وقفه را نشان داد
( .)ps<0/05همچنین با اجرای دو آزمون جداگانۀ تحلیل واریانس با سنجش مکرر درمورد پاسخ شرکتکنندگان
به سؤال تصویری «به چه میزان به اجرای تکلیف  ...در حین وقفۀ  ...فکر کردید» به بررسی میزان تفکر افراد
درمورد اجرای تکالیف مختلف در حین وقفههای متفاوت پرداخته شد .نتایج نشان داد بین میزان تفکر درمورد
اجرای تکلیف انبک در حین هر سه وقفه تفاوت معناداری وجود ندارد ( ،)p<0/05اما بین میزان تفکر درمورد
اجرای تکلیف استروپ در حین هر سه وقفه تفاوت معناداری مشاهده شد (.)F)2(=4/19 ،p=0/02 ،η2=0/11
بررسی مقایسههای جفتی نشان داد فقط بین میزان تفکر بر اجرای تکلیف استروپ در حین وقفۀ استراحت با
چشمان باز و وقفۀ انجام بازی ویدیویی فعال ،تفاوت معنادار مشاهده شد (.)p=0/01

بحث و نتیجهگیری
هدف این مطالعه بررسی آثار استراحت با چشمان باز (استراحت هوشیار) ،موسیقی و بازیهای ویدیویی فعال
بر کارکردهای اجرایی (حافظۀ کاری ،توجه انتخابی) دانشآموزان دختر بود .فرض پژوهشگر بر این بود که
فعالیتهای وقفهای بر حافظۀ کاری و توجه انتخابی دانشآموزان دختر تأثیر دارد .نتایج نشان داد در اجرای
تکلیف ان-بک بعد از سه وقفه تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین فرض پژوهشگر تأیید شد .براساس نتایج
مقایسههای جفتی ،عملکرد دانشآموزان در تکلیف ان-بک بعد از استراحت با چشمان باز در مقایسه با وقفۀ
بازی ویدیویی فعال بهتر است ،اما بین دیگر وقفههای ایجادشده تفاوت معناداری مالحظه نمیشود .نتایج
بررسی تأثیر میزان تمرکز بر اجرای تکالیف مشخص کرد تمرکز بر تکلیف ان-بک بعد از استراحت با چشمان
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باز بیشتر است ،اما بعد از بازی انگریبردز ،شرکتکنندگان توانایی ذهنی کمتری برای تمرکز بر تکلیف دارند
و ممکن است بعد از بازی احساس خستگی کرده باشند .این نتایج با یافتههای دیور و همکاران ()2012
همخوانی دارد در اینکه یک دورۀ کوتاه و بدون استراحت با چشمان باز مانع تداخل پسگستر و نیز تداخل
اطالعات ورودی در حافظه میشود و همچنین روشی مؤثر و ساده برای کاهش فراموشی است که موجب
افزایش قدرت حافظۀ کوتاهمدت میشود .همچنین یافتههای این پژوهش با نتایج مارتینی ،زامریِن ،ساکس،
مارتینی و دیلیزر ( )2019همراستا است که نشان دادند یادآوری حافظه پس از مرحلۀ استراحت با چشمان باز
در مقایسه با مرحلۀ حواسپرتی بیشتر است؛ زیرا استراحت به یادداری حافظه کمک میکند و انحراف آن را
کاهش میدهد .در پژوهش دیگری از مارتینی ،ریدل اسپرگر ،مارن و ساکس ( )2017با عنوان بررسی اثر
استراحت هوشیار پس از رمزگذاری و زمان مطالعه بر عملکرد حافظه ،نتایج نشان داد استراحت هوشیار در
مقایسه با تکلیف شناختی از عملکرد حافظه حمایت میکند .مارتینی و همکاران اظهار داشتند تکالیفی که
تالش ذهنی زیادی میطلبند ،پس از رمزگذاری در مقایسه با استراحت لزوماً بر حافظه تأثیر نمیگذارند و بعد
از فراخوانی لیست کلمات ،اطالعات رمزگذاریشده در وضعیت استراحت بیشتر تحکیم میشوند و استراحت
اطالعات را بهطور انتخابی برای ادغام افزایش میدهد .از اینرو کلمات کدگذاریشده در حالت استراحت،
پردازش آفالین بیشتری نسبت به کلمات یادگرفتهشده در تکلیف شناختی (حل مسئله) دارد .یافتههای وامسلی
( )2019نیز در همین راستا نشان داد دورههای کوتاه و آرام استراحت با چشمان باز بعد از یادگیری ،حافظه را
در مقایسه با دورههای زمانی درگیر در تکالیف حسی-حرکتی یا شناختی بهرهمند میکند و دورۀ استراحت پس
از یادگیری موجب تثبیت سادهتر حافظه میشود .این اثر با فعالیت مغز مربوط به حافظه در طول استراحت آرام
مربوط است .حتی طول زمان وقفۀ استراحت هنگام یادگیری موجب فعالیت حافظه میشود و عملکرد بعدی را
پیشبینی میکند .با توجه به نظریۀ بازیابی-تالش( 1میجمن و مولدر )1998 ،فعالیتهای پرتالش جسمی یا
ذهنی مانند ورزش به استفاده از منابع نیاز دارند؛ درحالیکه فعالیت وقفهای کمتالش (استراحت با چشمان باز)
با نگهداشتن تالش برای مدت کوتاه و اجازهدادن به ثبات سیستمها به بهبودی کمک میکند و به همین دلیل،
فعالیت وقفهای کمتالش با منابع بیشتری در مقایسه با فعالیتهای وقفهای پرتالش مؤثر است؛ بنابراین تأثیر
وقفۀ استراحت با چشمان باز بر حافظۀ کاری را میتوان توجیه کرد .هانتر و وو ( )2016نیز نشان دادند طول
وقفه با بازیابی منابع مرتبط است و وقتی که طول وقفۀ استراحت کم باشد ،رابطۀ مثبت بین طول وقفه و
بازیابی منابع قویتر میشود .در عوض وقتی افراد وقفههای طوالنیتری داشته باشند ،این رابطۀ مثبت آنگونه
نیست و وقفههای با طول زمان کمتر نسبت به استفاده از وقفههای طوالنیتر با منابع باالتری برای تسهیل
بازیابی مرتبط هستند .هانتر و وو و اذعان کردند که ارتباط بین طول وقفه و بازیابی منابع باید با توجه به تناوب
استراحت در روز بررسی شود و مطالعات آینده را برای کشف تعامل تناوب وقفه ،طول وقفه و فعالیتهای
وقفهای تشویق کردند .در پژوهش حاضر ،مدت استراحت با چشمان باز کوتاه بود و یک دورۀ مختصر استراحت
1. effort recovery theory
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با چشمان باز توانست به تحکیم حافظه کمک کند .درواقع مدت استراحت هوشیار مانع سردرگمی
شرکتکنندگان شد و بهطور خاص مدتهای کوتاه استراحت هوشیار میتواند بهعنوان تکنیکی ساده برای
کمک به یادآوری استفاده شود (مرسر)2015 ،؛ بنابراین استراحت به افرادی که حافظۀ سالم دارند کمک میکند
و در محیط آموزشی که دانشآموزان احتیاج دارند اطالعات را برای آزمونهای بعدی به یاد آورند میتواند مفید
باشد؛ چرا که فعالیت وقفهای مانند استراحت ،به تالش روانشناختی و جسمانی چندانی نیاز ندارد .به همین
سبب ،بهجای کمکردن منابع افراد ،آنها را از نظر جسمی و روحی تأمین میکند و سبب آرامش روحی و
جسمی آنها میشود (تروگاکاس و هیدیگ .)2009 ،استراحت با چشمان باز موجب تحکیم سلولی جدید بهخاطر
درصد کمی از اطالعات حسی جدید و رمزگذاری مرتبط میشود .در غیر این صورت ،فرایندهای تحکیم مختل
میشوند (کریگ ،دوار ،دالساال و ولبرز .)2015 ،اگرچه استراحت بهظاهر یک فعالیت غیرمولد است ،پژوهشهای
اخیر نشان میدهد اگر با چشمان باز صورت گیرد ،برای کارکرد شناختی از جمله حافظه سودمند است؛ زیرا
استراحت مانع تداخل اطالعات میشود و حافظه را تثبیت میکند (بروکا و همکاران .)2016 ،هنگامی که افراد
استراحت عمیق داشته باشند ،رابطۀ مثبت ضعیفتری بین نیازهای تکلیف و آثار منفی وجود خواهد داشت (کیم،
پارک و نیو .)2017 ،نتایج حاضر با پژوهش مرسر ( )2015همراستا است که نشان داده بود استراحت با چشمان
باز مانع سردرگمی حافظه میشود و به حافظه اجازۀ تثبیت میدهد .همچنین با یافتههای لئو و همکاران ()2015
همخوانی دارد .لئو و همکاران نشان دادند بعد از بازی ،عملکرد حافظۀ کاری کاهش مییابد و این بهدلیل
ارتباط نزدیک بازی انگریبردز با سرگردانی ذهن و ارتباط سرگردانی ذهن با نقص عملکرد است.
استانمور ،استابس ،ونکمپفورت ،بروین و فریث ( )2017در مطالعهای با عنوان «تأثیر بازیهای ویدیویی
فعال بر کارکرد شناختی» نشان دادند بازی ویدیویی فعال بر حافظه بیتأثیر است .همچنین نشان دادند
درحالیکه فواید معنادار اکسرگیم برای مهارت دیداری فضایی ،توجه و سرعت پردازش مشاهده شده است،
هیچ اثری بر زبان ،یادگیری فضایی و حافظه یافت نشده است و در کنار بهبود مختصر و جزئی شناخت ،بازی
ویدیویی فعال بهتر از وضعیت فعالیت جسمانی مانند دوچرخهسواری ثابت یا تمرینات کششی و تعادل است،
اما بازی ویدیویی فعال مؤثرتر از تمرین شناختی برای بهبود شناخت کلی نیست .نظریۀ حفظ منابع( 1هابفول،
 )1989بیان میکند که افراد از منابع مختلفی (برای مثال ،انرژی جسمانی و توجه شناختی) برای پاسخگویی
به نیازهای تکلیف استفاده میکنند .اما ممکن است منابع آنها کم شود و بازیابی نشود که در این صورت
استرس را تجربه میکنند .براساس این نظریه ،از آنجا که بازی ویدیویی فعال بهنوعی ورزش و بازی را ادغام
میکند ،ممکن است افراد در این نوع وقفه در مقایسه با وقفۀ کمتالش استراحت با چشمان باز ،در ازدستدادن
منابع آسیبپذیرتر باشند و احساس خستگی کنند؛ بنابراین فشار کوتاهمدت ممکن است درنتیجۀ ازدستدادن
منابع ظاهر شود ،مگر اینکه برای بازیابی آنها وقت بگذارند .بهطورکلی یافتههای حاضر با پژوهشهای کاوان،
بشین و دالساال ( ،)2004کریگ ،دیور ،دالساال و ولبرز ( ،)2015دالساال ،کاوان ،بشین و پرینی ( ،)2005دیور،
1. conservation of resource theory
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گارسیا ،کوان و دالساال ( )2009و مرسر ( )2015در تأثیر استراحت با چشمان باز بر حافظۀ کاری و کمک به
یادداری و تثبیت حافظه همخوانی دارد .درواقع میتوان گفت دوام منابع بعد از یک دوره استراحت در حداکثر
خود است و به خودتنظیمی کمک میکند .براساس نظریۀ منبع نظارتی( 1موریون و بومیستر ،)2000 ،فعالیتهای
وقفهای که اجازه میدهند افراد استراحت کنند ،اول با کاهش یا حذف بار نظارتی و دوم با کمک به سیستمهای
روانشناختی برای بازیابی یا تنظیم مجدد به ریکاوری کمک میکنند .ولی یافتههای مطالعۀ حاضر با نتایج
وارما و همکاران ( )2017که بیان کرده بودند استراحت شرط الزم برای تثبیت حافظه نیست و یک دوره
درگیری شناختی پس از رمزگذاری میتواند مانند استراحت برای تثبیت حافظۀ کاری مفید باشد در تناقض
است .بهدنبال آن پژوهش ،مارتینی و همکاران ( )2017نیز نشان دادند استراحت با چشمان باز بعد از یادگیری
اثر سودمندی بر یادآوری اطالعات ندارد .از استداللهای این تحقیق میتوان به مواردی اشاره کرد ،از قبیل:
الزامات آزمایشی غیرمعمول (خواندن یک داستان به زبان دوم و یادآوری آن به زبان اول) ،نداشتن محدودیت
زمانی برای خواندن و یادآوری داستان ،و نیز کاهش اثرات تقویتکنندۀ حافظۀ بازیابی فعال که از تثبیت حافظه
پشتیبانی میکند .از دیگر یافتههای پژوهش حاضر ،نبود تفاوت معنادار بین وقفههای موسیقی و انجام بازی
ویدیویی فعال و همچنین بین استراحت با چشمان باز و گوشدادن به موسیقی است که با نتایج پژوهش لئو و
همکاران ( )2015همخوانی ندارد .مقایسههای جفتی در پژوهش لئو و همکاران بیانگر وجود تفاوت معنادار در
عملکرد حافظۀ کاری بعد از وقفۀ موسیقی و بازی ،و وقفۀ استراحت و موسیقی بوده است (عملکرد حافظه پس
از گوشدادن به موسیقی بهتر از وقفۀ انجام بازی ،و بعد از وقفۀ استراحت بهتر از وقفۀ گوشدادن به موسیقی
بود).
همانطور که پیشتر اشاره شد ،استراحت با چشمان باز در یادداری و تثبیت حافظه نقش دارد .از طرفی
حافظۀ کاری بهدلیل ذخیرهسازی اطالعات از بخشهای مختلف حسی ،تحت تأثیر موسیقی نیز قرار میگیرد.
از آنجا که در مطالعۀ حاضر از موسیقی افزایش تمرکز استفاده شد ،این دو وقفه به یک میزان بر حافظۀ کاری
تأثیر گذاشتند و به همین دلیل است که تفاوت معناداری بین استراحت و موسیقی مشاهده نشد .درواقع فرض
میشود که وقتی افراد در فعالیتهای وقفهای شناختی شرکت میکنند میتوانند رابطۀ بین نیازهای تکلیف و
آثار منفی آن را تعدیل کنند (کیم و همکاران.)2017 ،
از طرفی وقفههای گوشدادن به موسیقی و انجام بازی ویدیویی فعال ،جزو وقفههای محبوب و پرطرفدار
بین شرکتکنندگان بودند و فعالیتهای وقفهای که بیشتر ترجیح داده میشوند با منابع بیشتری بعد از وقفه
ارتباط دارند (هانتر و وو .)2016 ،در همین راستا مطابق نظریۀ منبع نظارتی ،فعالیتهای انتخابی ترجیحی ،بار
نظارتی را کاهش میدهند و موجب آسایش لحظهای بیشتر و خستگی کمتر میشوند (موریون و بومیستر،
 .)2000نتایج لئو و همکاران ( )2015نشان داده بود سرگردانی ذهن و توانایی خودگزارشی برای تمرکز ،عملکرد
حافظۀ کاری را بعد از بازی نسبت به استراحت و موسیقی کاهش داده ،ولی حافظۀ کاری شرکتکنندگان
1. regulatory resource theory
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بهدلیل فکرکردن درمورد تکلیف در طول استراحت بهتر از وقفۀ گوشدادن به موسیقی بوده است .مطالعۀ حاضر
نیز نشان داد تمرکز افراد بر اجرای تکلیف ان-بک بعد از موسیقی و بازی ،کمتر از استراحت با چشمان باز
است .وقفۀ بازی انگریبردز برای بهکارگیری احساسات و ویژگیهای عاطفی شرکتکنندگان طراحی شده
(کیم و لی )2013 ،و موجب شگفتی ذهن میشود و موسیقی نیز با عواطف و احساسات آمیخته شده است.
همچنین چوی و همکاران ( )2013نشان دادند حالتهای عاطفی با عملکرد حافظۀ کاری مرتبط است ،میتوان
کاهش تمرکز بر تکلیف پس از بازی و موسیقی را بهنوعی توجیه کرد .در همین راستا ،نظریۀ منبع نظارتی بیان
میکند که وقتی افراد احساسات خود را تنظیم میکنند و در تکالیف بعدی که به خودتنظیمی احتیاج دارند
شرکت میکنند در مقایسه با افرادی که ظرفیت تنظیمی خود را قبل از تکلیف استفاده نمیکنند ،تکالیف را با
پایداری کمتر و ضعیفتری انجام میدهند (بومیستر ،براتسالوسکی ،موراون و تایس1998 ،؛ موراون ،تایس و
بومیستر .)1998 ،از طرفی در اجرای تکلیف استروپ بعد از سه وقفه ،تفاوت معناداری یافت نشد .این یافته نیز
با نتایج پژوهش بالستروس و همکاران ( )2017در بیتأثیربودن بازی ویدیویی بر توجه انتخابی و حافظۀ کاری
همراستا است ،ولی با پژوهش گرین و بیولیر ( )2012همخوانی ندارد که نشان داده بود بازیهای ویدیویی
فعال با بهبود تمرکز بر هدف و بیتوجهی به اطالعات منحرفکننده و با افزایش توانایی انتخاب اطالعات،
جنبههای متنوعی از توجه انتخابی را افزایش میدهد .مطابق نظریۀ بازیابی-تالش ،وقتی افراد برای رفع
نیازهای تکلیف تالش میکنند ،تالش ادامهدار آنها به واکنشهایی منجر میشود که منابع انرژی آنها را
میکاهد .از آنجا که در بازی انگریبردز ،تصمیمگیری مکرر و سریع ضرورت دارد و افراد در حین بازی تالش
میکنند تا پرتابهای موفقی بهسمت هدف داشته باشند ،این کاهش انرژی بر تمرکز و توجه افراد تأثیر
میگذارد .بدینترتیب این یافتۀ پژوهش درمورد بیتأثیربودن انجام بازی ویدیویی فعال توجیه میشود.
در پژوهش حاضر ،بازی ویدیویی موجب کاهش تمرکز افراد بر تکلیف استروپ شد .نظریۀ منبع نظارتی
نشان میدهد اشخاص دارای منبع روانشناختی مرکزی و محدود هستند که توانایی فرد را برای تنظیم رفتار
در هر لحظه تعیین میکند .زمانی که افراد در رفتار خودتنظیمی یا خودکنترلی شرکت میکنند ،این منبع مرکزی
تخریب میشود (کاهش مییابد) .همچنین هنگامی که افراد در تکالیفی شرکت میکنند که به توجه و تمرکز
احتیاج دارند باید خودکنترلی را بهکار گیرند که مطابق نظریۀ تنظیمی محدود و پرتالش است و میتواند با
گذشت زمان بدتر شود (موریون و بومیستر.)2000 ،
یافتههای مطالعۀ حاضر در زمینۀ بازی ویدیویی فعال با نتایج بلچیور و همکاران ( )2013مطابقت ندارد.
بلچیور و همکاران نشان داده بودند بازی ویدیویی فعال موجب بهبود توجه انتخابی در بزرگساالن میشود و
بیشتر از چرخۀ سنتی ،کارکرد اجرایی در افراد مسن را افزایش میدهد .از دیدگاه آنان ،بهدلیل اینکه بازیهای
ویدیویی به پاسخ سریع و دقیق به اشیای زودگذر نیاز دارند ،بهبودی در سرعت پردازش را شامل میشوند و از
آنجا که نیاز به توازن بین تعداد مطالبات همزمان و بار حرکتی و ادراکی شناختی باال دارند ،موجب بهبودی در
کنترل اجرایی و توجهی این افراد میشوند .آنها در این مطالعه از طرح مداخلهای  6-9ساعت بازی برای
شرکتکنندگانی که تازهکار بودند و قبالً بازی نکرده بودند استفاده کردند و علت تأثیر بازیهای ویدیویی فعال
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بر توجه انتخابی را نوع بازی بهکاررفته تلقی کردند؛ زیرا سطح باالیی از ادراک شناخت ،چالشهای حرکتی و
پاسخهای سریع را پیشنهاد میکند .نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین میزان تفکر درمورد اجرای تکلیف
استروپ در حین وقفۀ استراحت با چشمان باز و انجام بازی ویدیویی فعال تفاوت معناداری وجود دارد؛ بنابراین
زمانی که شرکتکنندگان درگیر این فعالیتهای وقفهای بودند ،به تکلیف استروپ فکر میکردند .این عامل
مانع حذف نیازهای تکلیف شده است و به سطوح منابع اجازۀ بازیابی داده نشده است (میجمن و مولدر.)1998 ،
یافتههای حاضر نیز با نتایج بورکارد ،المر ،کارا ،بروچی و جانکی ( )2018همراستا است .آنها به این نتیجه
رسیده بودند که گوشدادن به موسیقی ،اعم از موسیقی آرام و موسیقی مهیج ،اثری بر توجه انتخابی ندارد .در
این مطالعه ،اگر آزمودنیها موسیقی را انتخاب میکردند رضایت و انگیزۀ آنها برای گوشدادن بیشتر میشد
و ممکن بود در توجه انتخابی تغییراتی حاصل شود .در پژوهش حاضر ،ترجیحات شخصی افراد برای گوشدادن
به موسیقی درنظر گرفته نشد ،بلکه موسیقی افزایش تمرکز و حافظه بهکار رفت .نتایج نشان داد تمرکز بر
تکلیف استروپ بعد از موسیقی بیشتر است؛ بنابراین ارزیابی روابط فرضی بین ترجیح گوشدادن به موسیقی و
تأثیر آن بر کارکردهای شناختی فراتر از اهداف مطالعۀ حاضر بوده است .شاید وقتی افراد امکان انتخاب موسیقی
را داشته باشند ،قطعاتی را که بیشتر دوست دارند انتخاب کنند و نتایج مختلفی بر توجه انتخابی حاصل شود.
نظریۀ منبع نظارتی استدالل میکند که وقتی افراد در رفتاری که از آن لذت میبرند شرکت کنند ،نیازی به
مجبورکردن خودشان برای شرکت و تمرکز بر این فعالیتها ندارند و این عامل بار نظارتی را تسکین میدهد
(موریون و بومیستر .)2000 ،یافتههای حاضر با پژوهش منصوری و همکاران ( )2017مطابقت ندارد که نشان
داده بود موسیقی (با ریتم تند) از طریق کاهش پاسخ تحریکآمیز ،ارزیابی کارآمد نتیجه و تصمیمگیری ،و با
پشتیبانی از ساختار عصبی در بهبود توجه انتخابی و بازداری پاسخ مؤثر است؛ زیرا در پژوهش حاضر موسیقی
افزایش تمرکز و حافظه ،ریتم آرایم و مالیمی داشت؛ بنابراین تپش موسیقی میتواند بر ریتم فکری و رفتاری
مغز انسان تأثیر بگذارد (جمشیدزاد ،مقصودیپور ،زاکریان ،بخشی و کوه .)2018 ،سایر مطالعات نیز از تأثیر
تمرین موسیقی برخالف گوشدادن به موسیقی بر فرایندهای شناختی حمایت کردند که با یافتههای پژوهش
حاضر همخوانی ندارد .کر و نلسون ( )2019به این نتیجه رسیدند که تمرین موسیقی بر انعطافپذیری مغز و
کارکرد شناختی تأثیر دارد و تمرین موسیقی موجب افزایش مهارت گوشدادن ،زبان و همچنین ادغام بهتر
فرایندهای قشر مغز ،مانند همکاری شبکههای حرکتی و چندحسی میشود .عالوهبراین ،مناطقی مانند مخچه
که مسئولیت تعادل و هماهنگی را دارند ،از نظر ساختاری در افرادی که موسیقی تمرین میکنند و کسانی که
تمرین نمیکنند متفاوت هستند؛ برای مثال کودکانی که در کالس موسیقی (هفتهای نیم ساعت پیانو) ثبتنام
کردند ،مناطق مغز آنها از جمله قشر حرکتی شنوایی ،اندازۀ بزرگتری دارد که بهطور معناداری با پیشرفت
حرکت انگشت مرتبط است .در همین راستا رومان کابالرو و لوپیانز ( )2019اثر شناختی تمرین موسیقی را نشان
دادند و خاطرنشان کردند که تمرین موسیقی ،فعالیتی تحریککننده و ظاهراً شناختی بهینه است؛ زیرا شامل
تمرین منظم و باانگیزه میشود .همچنین نواختن ساز شامل سیستمهای حسی و حرکتی است و طیف
گستردهای از فرایندهای شناختی سطح باال را دارد .در حقیقت تمرین موسیقی در دوران کودکی سبب بهبود
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پردازش مهارتهای حرکتی و همچنین تغییر در مدارهای عصبی زیربنایی شده است .از طرفی فعالیت موسیقی
در دوران کودکی با مزایای کارکردهای دامنۀ عمومی مانند کارکردهای اجرایی یا حافظه ،هوش و پیشرفت
تحصیلی همراه است .بهعالوه فعالیت موسیقی سبب تغییرات ساختاری و عملکردی در مناطقی از مغز مانند
افزایش در حجم مادۀ خاکستری در مناطق آهیانهای و پیشانی و فعالیت بیشتر در مناطق مربوط به حافظه در
طول بازیابی اطالعات کالمی شده است.
کریسکالو ،بونتی ،سارکامو ،کلیوچکو و براتیکو ( )2019به بررسی روابط میان هوش ،کارکرد اجرایی و
تمرین موسیقی در بزرگسالی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که مزایای شناختی مرتبط با تمرین موسیقی
مشهود است و تمرین موسیقی بر پردازش شناختی تأثیرات زیادی میگذارد؛ زیرا عملکردهای ذهنی و اجرایی
را آموزش میدهد که تقریباً به همۀ وظایف شناختی منتهی میشود .مطابق نتایج آنها ،تواناییهای شناختی
(توجه انتخابی و حافظه) تحت تأثیر تمرین موسیقی است .بین کارکردهای اجرایی (حافظۀ کاری و توجه
انتخابی) در طول مدت تمرین موسیقی رابطۀ مثبتی وجود دارد .شایان ذکر است که گوشدادن به موسیقی با
تمرین موسیقی متفاوت است .گوشدادن به موسیقی موجب کاهش استرس و اضطراب و ایجاد آرامش و لذت
میشود ،ولی تمرین موسیقی بهرۀ هوشی را افزایش میدهد و آثار آموزشی آن بر حافظه ،توجه انتخابی،
تواناییهای فضایی ،ریاضیات و خواندن افراد شناختهشده است (کیهانی و شریعتپناهی .)1387 ،در مطالعاتی
که گفته شد ،از تمرین موسیقی استفاده شده است؛ درحالیکه در تحقیق حاضر گوشدادن به موسیقی مالک
بوده است .مطالعۀ پیشرو نشان میدهد فعالیتهای وقفهای ممکن است نتایج مختلفی به بار آورد و عملکرد
افراد نیز بعد از وقفهها ممکن است به تفاوتهای فردی بستگی داشته باشد .امید است با شناخت بیشتر از
تأثیرات فعالیتهای وقفهای ،راه برای سایر پژوهشها در حوزههای مختلف باز شود.
از محدودیتهای پژوهش حاضر میتوان به جنسیت (دختر) و دامنۀ سنی شرکتکنندگان ( 13-15سال)
اشاره کرد؛ بنابراین تعمیم نتایج به سایر افراد ،به پژوهشهای دیگری نیاز دارد .در این پژوهش ،از پرسشنامۀ
سرگردانی ذهن درمورد فکر و میزان تمرکز افراد در طول وقفهها و اجرای تکالیف استفاده شد ،اما پرسشنامۀ
ارزیابی حاالت عاطفی و انگیختگی دانشآموزان بهکار گرفته نشد .پژوهشهای آتی میتوانند با توجه به
تأثیرگذاری این عوامل ،نقش آنها را بهصورت مجزا بررسی کنند .از طرفی ،بهنظر میرسد نوع فعالیتهای
وقفهای و محتوای آنها میتواند تا حدودی بر کارکردهای اجرایی تأثیرگذار باشد .به همین سبب ،با توجه به
تأثیر وقفۀ استراحت با چشمان باز بر بهبود حافظۀ کاری دانشآموزان دختر ،به معلمان و مربیان پیشنهاد میشود
برای انجام تکالیفی که به حفظ حافظۀ کاری نیاز دارند ،از این نوع وقفه استفاده کنند .همچنین با توجه به
اینکه فعالیتهای وقفهای کمتالش بهتر به بازیابی منابع کمک میکنند و با توجه به مشخصشدن تأثیر آنها
در این پژوهش ،کاربرد این نوع فعالیتهای وقفهای در خالل انجام تکالیف شناختی پیشنهاد میشود .انجام
پژوهشهای دیگر با استفاده از سایر انواع موسیقی یا بازیهای ویدیویی فعال که بهویژه متناسب با سالیق
شخصی افراد انتخاب شود ،ممکن است نتایج مختلفی به بار آورد .از اینرو ،انجام مطالعات بیشتر در این زمینه
با درنظرگرفتن عوامل فوقالذکر ضرورت دارد.
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