
FORUM PSYCHOLOGICZNE, 2000, TOM 5, NUMER 2, s. 93 - 107

MUZYKA JAKO KONTEKST ZADANIA PAMIECIOWEGO.

Ewa Czerniawska.

Wydzial Psychologii

Uniwersytet Warszawski

MUSIC AS THE cONTmcr OF MEMORY TASK

Summary. Three investigations conceming the influence of music on memory effects are de-

scribed. In two of them the possibility of context-dependent memory was taken into accounl. The

obtained results showed that in intentional learning in group conditions, music accompanying

leaming, neither baroque, nor popular modem one, did not lead to higher memory effects. But

when leaming occurred on a modem popular music background the context effect was observed.

In individual unintentional leaming conditions, baroque music as the background of learning

appeared to be beneficial for explicit and implicit memory. The results are discussed in tenns of

the likely mechanisms of the influence of music accompanying leaming on memory effects.

Wprowadzenie

Liczni autorzy programów usprawniania pamieci wskazuja na korzystny wplyw

muzyki, zwlaszcza muzyki barokowej, na nabywanie informacji (np. Brzeskiewicz, 1994,
1995; Gozdek-Michaelis, 1993; Ostrander, Schroeder, 1997; Stefanski, 1993, 1994). Po-

woluja sie przy tym z reguly na dwa rodzaje zródel: prace Bulgara G. Lozanowa, twórcy

sugestopedii i sugestologii (por. Zarebska-Piotrowska, 1984, 1991) oraz nieokreslone blizej
"badania naukowe przeprowadzone na znanych uniwersytetach" (np. Ostrander, Schroeder,

1997). Czy naprawde, a jezeli tak to dlaczego, muzyka wywiera korzystny wplyw na pro-

cesy pamieciowe?

Muzyka a funkcjonowanie czlowieka

Muzyka towarzyszy czlowiekowi w róznych dziedzinach zycia od niepamietnych

czasów, bedac istotnym elementem jego srodowiska (Tatarkiewicz, 1962). Stanowi sklad-

nik znaczacych zdarzen nie tylko w zyciu plemion pierwotnych, ale i wspólczesnego, roz-

winietego technologicznie spoleczenstwa. Wystarczy wspomniec o obrzedach malzenskich

czy pogrzebowych. W spoleczenstwach pierwotnych stanowila nieodzowna czesc rytualów
przywracania zdrowia i przekazywania tradycji plemiennej. Nie jest wiec zaskakujace, ze
wzbudza takze zainteresowanie nauki. Muzyke rozpatruje sie nie tylko w kategoriach es-
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tetycznych, jako sztuke, ale i dokonuje sie jej analizy w kategoriach wplywu na funkcjo-

nowanie somatyczne i psychiczne czlowieka. Wskazuje sie, ze muzyka moze silniej od-

dzialywac na czlowieka niz wiele innych form wyrazu artystycznego, gdyz bodzce dzwie-

kowe docieraja nie tylko do zmyslu sluchu, ale i do calego organizmu, np. przez doznania

kinestetyczne (Dewey, 1975). Podkresla sie, ze sluchanie muzyki wplywa na stan emocjo-

nalny sluchaczy, podwyzszajac lub obnizajac ich nastrój. Z tych powodów muzyka znala-

zla zastosowanie w psychoterapii (Natanson, 1976; Wierszylowski, 1979). Niektórzy auto-

rzy ida dalej piszac, ze muzyka moze "wzmagac metabolizm, zmieniac energie miesniowa,

przyspieszac oddychanie i zaburzac jego rytm, wzmagac percepcje, nasilac odruchy kola-

nowe, obnizac próg dla róznych bodzców czuciowych, wplywac na cisnienie krwi, a przez

to na cale krazenie krwi" (Smith, 1989, s.164). Katalog dolegliwosci somatycznych i psy-

chicznych, które muzyka mialaby lagodzic jest obszerny. Moze ona zmniejszac niekorzyst-

ne objawy w trakcie zabiegów chirurgicznych i po narkozie, regulowac tetno i oddychanie

w czasie wysokiej goraczki, pomagac w leczeniu afazji i nerwic oraz powiklan wystepuja-

cych po zapaleniu opon mózgowych (Demianowski, 1958; Janicki, Kochanski, 1970;

Manturzewska, Kotarska, 1990; Natanson, 1979; Wierszylowski, 1979). Nieliczne badania,

w których dazono do stwierdzenia, jaki rodzaj muzyki jest najkorzystniejszy w terapii

konkretnych schorzen nie przyniosly jednak rozstrzygajacych wyników (por. Janicki, Na-

tanson, 1973; Natanson, 1979). Trudnosci w tym zakresie zdaja sie wynikac z duzego zna-

czenia indywidualnych preferencji dotyczacych muzyki.

Ciekawych danych dotyczacych muzyki dostarczyly badania neurofizjologiczne nad

lateralizacja pólkul mózgowych. Ich wyniki wskazuja na wystepowanie róznic w udziale

obu pólkul w percepcji i produkcji dzwieków muzycznych. U wiekszosci ludzi prawa pól-

kula mózgowa ma charakter bardziej artystyczny i intuicyjny, zatem mozna oczekiwac, ze

to ona wlasnie powinna byc bardziej zaangazowana w percepcje muzyki (Budohoska,

Grabowska, 1994; Smith, 1989). Natomiast lewa pólkula bylaby bardziej zaangazowana

w przypadku produkcji (tworzenia) muzyki (Smith, 1989). Wysunieto w zwiazku z tym

hipoteze, ze sluchanie muzyki uaktywnia prawa pólkule mózgowa, a takze moze przyczy-

niac sie do integracji funkcjonowania obu pólkul. Powyzsze przypuszczenia znalazly po-

twierdzenie w badaniach osób nie zajmujacych sie profesjonalnie muzyka (Budohoska,

Grabowska, 1994; Smith, 1989). Natomiast w przypadku osób profesjonalnie zajmujacych

sie muzyka, stwierdzono przeciwny wzorzec asymetrii, tzn. u profesjonalnych muzyków

sluchanie muzyki angazuje lewa pólkule, natomiast przy produkcji muzyki stwierdza sie

silniejsza aktywizacje prawej (Smith, 1989).

W badaniach interesowano sie takze wplywem muzyki na nastrój sluchaczy. Jest

oczywiste, ze sluchanie okreslonej muzyki moze przyczyniac sie do podwyzszenia lub

obnizenia nastroju. Zwrócmy jednak uwage na fakt, ze i aktualny nastrój sluchacza moze

wplynac na to, jak bedzie on odbieral dany utwór muzyczny (Wierszylowski, 1979). Obni-

zony nastrój moze powodowac postrzeganie danego utworu jako smutnego, nostalgiczne-

go, przygnebiajacego. Dobry nastrój natomiast moze przyczynic sie do postrzegania tego

samego utworu jako pogodnego, spokojnego, lagodnego. Mamy zatem do czynienia

z interakcja muzyki i nastroju, a nie jednokierunkowym wplywem muzyki na stan emocjo-
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nalny. Ten watek znalazl odbicie w niektórych badaniach nad wplywem muzyki na procesy
pamieciowe.

Jak wspomniano na wstepie, wedlug niektórych autorów programów usprawniania

pamieci, muzyka silnie wplywa na efekty pamieciowe. Wskazuja oni, ze szczególnie ko-
rzystna jest muzyka barokowa, w tempie largo czy andante, tzn. w rytmie od 55 do 60

uderzen na minute. Autorzy powoluja sie na to, ze sluchanie tego rodzaju muzyki powo-
duje u sluchaczy stan bliski stanowi medytacji, charakteryzujacy sie zmniejszeniem czesto-
tliwosci fal p, wzrostem czestotliwosci fal a, obnizeniem pulsu oraz cisnienia krwi

(Ostrander, Schroeder, 1997). W takim stanie, zdaniem Lozanowa, nastepuje wyrazne
przyspieszenie uczenia sie, zwlaszcza jezyków obcych (Zarebska-Piotrowska, 1984, 1991).
Przekazywane przez nauczyciela tresci sa przenoszone wprost do podswiadomosci, co ma

sprawiac, ze zostana latwo i trwale zapamietane. Muzyka pelni w sugestopedii podwójna
funkcje. Jest rodzajem rytualu, uspokajajacego uczacych sie i przekonujacego ich, ze ucze-
nie sie jest latwe oraz osiagalne przy minimalnym wysilku z ich strony. Ponadto muzyka
pelni role czynnika wprowadzajacego w stan relaksacji. Doniesienia dotyczace efektywno-
sci metody Lozanowa wskazuja, ze sugestopedia daje znakomite rezultaty (por. Zarebska-

Piotrowska, 1984). Jednak zwolennicy tego podejscia przestrzegaja przed mechanicznym
przenoszeniem tylko niektórych, wybranych elementów metody do wlasnego uczenia sie.

Ich zdaniem mozna uzyskac dobre wyniki tylko pod warunkiem wykorzystania calej meto-

dy. Konieczne sa nastepujace, poza muzyka, czynniki: odpowiednio przygotowany na-
uczyciel, specjalne materialy dydaktyczne, specyficzna organizacja calego procesu uczenia
sie, w którym bardzo wazna role odgrywa wlasciwie prowadzone, zróznicowane, wielo-

krotne powtarzanie materialu. Autorzy niektórych programów usprawniania pamieci prze-
konujajednak, ze juz samo tlo muzyczne, najlepiej barokowe, przyczynia sie do ulatwienia
uczenia sie i poprawy osiagniec (np. Ostrander, Schroeder, 1997).

Przeprowadzone poszukiwania w literaturze przedmiotu dowiodly, ze badania na-

ukowe nad wplywem muzyki na uczenie sie sa bardzo nieliczne, a wiekszosc sposród nich

dotyczy posredniego wplywu muzyki na pamiec, poprzez powodowanie zmiany nastroju
(np. Anderson, 1998). Przykladu stwierdzen w tym zakresie dostarcza praca Szyszko-

Bohusza (1979). W badaniach tych przed zajeciami dydaktycznymi i w przerwie pomiedzy
nimi odtwarzano muzyke F. Sinatry w celu wywolania atmosfery spokoju i odprezenia.
Okazalo sie, ze studenci, po sluchaniu muzyki, wykazywali silniejsze zainteresowanie

zajeciami oraz lepsza koncentracje. Mozna wiec sadzic, ze muzyka wplywa na przebieg
procesów poznawczych posrednio poprzez zmiane stanu emocjonalnego jednostek (por.

takze Freeberbe, Aeischer, 1953, za: Wierszylowski, 1979). Nieco wiecej badan dotyczylo
wplywu muzyki na rezultaty pamieciowe w zwiazku z efektem zgodnosci kontekstu.

Efekt zgodnosci kontekstu

W psychologii pamieci i uczenia sie jako efekt zgodnosci kontekstu okresla sie za-

leznosc wyników odtwarzania qnfonnacji od podobienstwa kontekstu - zewnetrznego
i wewnetrznego - w sytuacji zapamietywania i przypominania (np. Anderson, 1998).

Oczekiwanie, ze podobienstwo kontekstu na etapie zapamietywania i przypominania wply-
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nie na uzyskiwane rezultaty, wynika z zalozenia, ze zapamietywany material moze ulegac

powiazaniu z niektórymi elementami kontekstu, w którym jest nabywany. Najpelniejszy

wyraz oczekiwania wplywu podobienstwa obu sytuacji na podwyzszenie efektów odtwa-

rzania znajdujemy w sfonnulowanej przez Tulvinga zasadzie specyficznosci kodowania

oraz w koncepcji przetwarzania dostosowanego do transferu autorstwa Bransforda (por. np.

Anderson, 1998; Baddeley, 1998; Dyne, Taylor, Boulton-Lewis, 1994; Sternberg, 1996).

Wiekszosc ludzi moze przytoczyc, z wlasnego doswiadczenia, przyklady tego, ze ponowne

znalezienie sie w okreslonym kontekscie powoduje przypominanie pozornie zapomnianych

tresci. Na przyklad powrót do miejsca, gdzie przebywalo sie w dziecinstwie moze urucho-

mic wspomnienia niektórych zdarzen czy osób. Powrót, fizyczny lub umyslowy, do sytu-

acji, w której powstala zagubiona pózniej mysl, pomaga w jej przypomnieniu. Zapachy,

smaki, dzwieki potrafia przywolac obrazy zwiazanych z nimi dawnych wspomnien.

W odniesieniu do roli niektórych aspektów kontekstu zgromadzono spójne i jedno-

znaczne dane. W licznych badaniach eksperymentalnych weryfikowano zwiazek pomiedzy

wewnetrznym stanem fizycznym jednostki w chwili zapamietywania i przypominania

a efektami odtwarzania. Na przyklad proszono badanych o uczenie sie i odtwarzanie

w stanie trzezwosci lub upojenia alkoholowego. Uzyskane w tych badaniach wyniki wska-

zuja na wystepowanie efektu kontekstu, tzn. badani uzyskiwali wyzsze rezultaty odtwarza-

nia, gdy ich stan byl taki sam w chwili uczenia sie i pomiaru (por. Anderson, 1998; Bad-

deley, 1998). Nalezy jednak zwrócic uwage na fakt, ze niezaleznie od efektu kontekstu,

w przypadku uczenia sie w stanie upojenia alkoholowego uzyskiwane rezultaty sa nizsze,

niz w przypadku uczenia sie w stanie trzezwosci (np. Anderson, 1998). Takze w przypadku

intoksykacji innymi substancjami - marihuana, kofeina, nikotyna - zdaje sie wystepowac

efekt zgodnosci kontekstu.

Równiez nastrój emocjonalny (wesoly/smutny) w chwili uczenia sie i pomiaru

wplywa na efekty odtwarzania w taki sposób, ze zgodnosc nastroju, wywolanego przez

sluchanie muzyki, podwyzsza efekty odtwarzania (Eich, MetcaJfe, 1989). Podobny wnio-

sek mozna wyciagnac z licznych badan, w których stwierdzano wieksza efektywnosc wy-

dobywania materialu o zabarwieniu emocjonalnym zgodnym z aktualnym nastrojem bada-

nych (por. Anderson, 1998). Inaczej mówiac, osoba bedaca w dobrym nastroju latwiej

przypomina sobie przyjemne zdarzenia, natomiast osoba bedaca w obnizonym nastroju,

latwiej przywoluje przykre wspomnienia. Powyzsza zaleznosc moze byc jednym z mecha-

nizmów utrzymujacych depresje.

Badania nad zgodnoscia kontekstu zewnetrznego przyniosly mniej jednoznaczne

wyniki. Najbardziej znane i najczesciej cytowane badanie z tego zakresu zostalo wykonane

przez Goddena i Baddeleya (1975). Uczyli oni pletwonurków list slów na ladzie lub pod

woda, a pomiar nastepowal albo w takich samych warunkach co uczenie sie, albo w od-

miennych. Okazalo sie, ze badani uzyskali istotnie wyzsze efekty odtwarzania przy zgod-

nosci kontekstu niz przy jego odmiennosci. W pózniejszych badaniach, z wykorzystaniem

innych kontekstów, badz uzyskiwano potwierdzenie powyzszej zaleznosci, chociaz stwier-

dzany efekt byl z reguly duzo slabszy (np. Anderson, 1983; Eich, 1985; Smith, Glenberg,

Bjork, 1978), badz nie wykazywano wystepowania efektu kontekstu (np. Baddeley, 1998;

patrz tez Anderson, 1998). Nalezy dodac, ze efekt kontekstu stwierdza sie jedynie wów-



97

czas, gdy jako metode pomiaru przypominania stosuje sie testy reprodukcji, natomiast nie

obserwuje sie tej zaleznosci w przypadku rozpoznawania (Baddeley, 1998; Godden, Bad-

deley, 1980). Ponadto mozna oczekiwac, ze efekt zaleznosci od kontekstu powinien osla-

biac sie z czasem, gdyz wraz z uplywem czasu dochodzI do nakladania sie róznych wska-

zówek kontekstowych i tym samym do zmniejszania sie ich znaczenia (Anderson, 1998).

Nalezy takze zwrócic uwage na fakt, ze dzielenie tego samego kontekstu zewnetrznego
przez rózne tresci przyczynia sie do powstawania interferencji utrudniajacej odtwarzanie
poszczególnych materialów (Anderson, 1983, 1998).

W odniesieniu do muzyki jako kontekstu zadania pamieciowego mozna przytoczyc

badania Balcha, Bowmana i Mohler (1992), którzy interesowali sie wplywem podobien-

stwa kontekstu muzycznego na odtwarzanie bezposrednie i odroczone. Badani uczyli sie

list slów i odtwarzali je bezposrednio po uczeniu sie lub po uplywie 48 godzin. Manipulo-

wano kontekstem muzycznym w ten sposób, ze odtwarzanie nastepowalo przy tym samym

utworze muzycznym, przy innym utworze muzycznym lub w ciszy. Uzyskane wyniki po-

twierdzily wystepowanie efektu zgodnosci kontekstu jedynie w przypadku odtworzenia

bezposredniego. Stwierdzono istotnie wyzsze efekty w grupie, która odtwarzala sluchajac

tego samego utworu muzycznego, co w chwili zapamietywania, w porównaniu do grupy,

w której zmieniano utwór. Nie stwierdzono natomiast istotnej róznicy pomiedzy wynikami

grupy, której prezentowano ten sam utwór i grupy odtwarzajacej w ciszy. W innym bada-

niu (Balch, Lewis, 1996) nie zmieniano rodzaju utworu muzycznego, ale dokonywano

zmian w tym samym utworze muzycznym. Zmiany dotyczyly tempa prezentacji lub barwy.

Uzyskane wyniki wskazuja, ze w sytuacji zmiany barwy lub braku prezentacji utworu nie

wystepuje efekt zgodnosci kontekstu, natomiast zmiana tempa spowodowala jego wysta-
pienie.

Jak widac z przytoczonych danych, wiedza psychologiczna dotyczaca wplywu mu-

zyki i zgodnosci kontekstu muzycznego na procesy pamieciowe jest niezwykle uboga.
Zwrócmy ponadto uwage na fakt, ze stwierdzany efekt zgodnosci kontekstu moze miec

niekorzystne skutki dla osób uczacych sie. O ile nic nie stoi na przeszkodzie, aby uczyc sie

w domu przy muzyce, o tyle stworzenie analogicznych warunków w trakcie sprawdzania

wiedzy w szkole czy na wyzszej uczelni wydaje sie mocno problematyczne.

Przedstawione powyzej przeslanki sklonily do podjecia badan w celu zweryfikowa-

nia, czy muzyka prezentowana w fazie zapamietywania wplywa pozytywnie na efekty

uczenia sie. Przeprowadzono trzy badania eksperymentalne, których przebieg i wyniki

przedstawiono ponizej. W dwóch sposród nich uwzgledniono ponadto efekt zgodnosci
kontekstu.

Badanie 1 2

W Badaniu I interesowano sie wplywem zgodnosci kontekstu muzycznego w fazie

zapamietywania i odtwarzania na efekty odtwarzania. Ponadto uwzgledniono potencjalny

wplyw preferowanego stylu uczenia sie - przy muzyce lub w ciszy. Sformulowano naste-

pujace hipotezy: ..

2 Badanic prL.cprowadzil, pod moim kierunkicm, Piotr Domanski. studcnt IV roku Wydzialu Psychologii UW,
w ramach roczncj pracy empirycznej (Domanski, 1999).
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Hipotezy

l. Zapamietywanie w warunkach ciszy. tzn. bez tla muzycznego. jest efektywniejsze od
zapamietywania z towarzyszeniem utworu muzycznego.

2. Odtwarzanie w tych samych warunkach co zapamietywanie jest korzystniejsze od od-
twarzania w zmienionych warunkach.

3. Zapamietywanie zgodne ze stylem uczenia sie (przy muzyce lub w ciszy) prowadzi do
lepszych wyników odtwarzania niz w przypadku braku zgodnosci ze stylem.

Osoby badane

Badanymi byli uczniowie liceum ogólnoksztalcacego, w wieku 17-18 lat, podzieleni

na trzy grupy - CC bez muzyki w obu fazach (24 osoby). MM z muzyka w czasie zapa-

mietywania i odtwarzania (27 osób). MC z muzyka tylko w trakcie zapamietywania
(24 osoby). W sumie zbadano 75 osób.

Material

Lista 30 rzeczowników 3-sylabowych z róznych kategorii tematycznych; ankieta

dotyczaca preferowanego stylu uczenia sie w domu (z muzyka lub bez); utwór muzyczny
(polska piosenka rockowa).

Przebieg badania
l

Badania mialy charakter grupowy i zostaly przeprowadzone na terenie szkoly. Ba-

danych informowano o celu badania, tzn. mówiono im. ze dotyczy ono wplywu muzyki na

uczenie sie. Nastepnie rozdawano im kartki z lista slów do zapamietania i wlaczano muzy-

ke. Uczenie sie trwalo 3 minuty. Po zakonczeniu uczenia sie badani wypelniali ankiete

dotyczaca preferowanego stylu uczenia sie. Po 4 minutach badani byli proszeni o odtwo-

rzenie zapamietanych slów.

Wyniki

Jako wskaznik efektów pamieciowych przyjeto liczbe poprawnie odtworzonych

rzeczowników. Uzyskane wyniki zamieszczono w tabeli l.
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Tabela l. Srednia liczba poprawnie odtworzonych rzeczowników w poszczególnych
grupach, z uwzglednieniem podzialu na preferowany styl uczenia sie

Kontekst Styl uczenia sie Srednia Odchylenie Liczebnosc

Muzyka-cisza CIsza 10,80 3,71 15

Muzyka-cisza muzyka 12,33 5,76 12

Muzyka-cisza calosc 11 ,48 4,69 27

Muzyka-muzyka CIsza 16,43 5,39 14

Muzyka-muzyka muzyka 13,70 3,53 10

Muzyka-muzyka calosc 15,29 4,81 24

Cisza-cisza CIsza 15,12 3,02 17

Cisza-cisza muzyka 15,86 2,97 7

Cisza-cisza calosc 15,33 2,96 24

Cala grupa CIsza 14,11 4,65 46

Cala grupa muzyka 13,66 4,57 29

Cala grupa calosc 13,93 4,59 75

-- a:$; 0,002

W pierwszej fazie analizy przeprowadzono analize czynnikowa (2x3 Anova), która

wykazala istotny wplyw kontekstu (F = 6,278; a :$; 0,003), brak wplywu stylu uczenia sie

(F = 0,022; a:$; 0,883) i brak wplywu interakcji zmiennych (F = 1,706; a:$; 0,189). Analiza

jednokierunkowa wykazala, ze grupa MC uzyskala istotnie nizsze wyniki niz grupa MM
i Cc. Pomiedzy dwiema ostatnimi grupami nie stwierdzono wystepowania róznic.

Przeprowadzone badanie wykazalo, ze zapamietywanie z towarzyszeniem muzyki
wspólczesnej nie przynosi korzystniejszych rezultatów niz uczenie sie w ciszy, i to nieza-

leznie od deklarowanego indywidualnego stylu uczenia sie. Stwierdzono natomiast wyraz-
ne wystepowanie efektu zgodnosci kontekstu, gdyz grupy, które odtwarzaly w takich sa-

mych warunkach, w jakich uczyly sie, uzyskaly istotnie wyzsze efekty niz grupa, w której
warunki ulegly zmianie.

Badanie 11 3

W Badaniu II interesowano sie wplywem muzyki barokowej, prezentowanej w trak-

cie indywidualnego uczenia sie, na wskazniki pamieci explicite i implicite. Przez pamiec
explicite rozumie sie w psychologii pamieci wspomnienia, które jednostka swiadomie

zapamietuje i przypomina sobie. Jako pamiec implicite okresla sie fakt ujawniania pamieci

doswiadczen, których dana osoba nie jest w stanie swiadomie wydobyc, jak równiez nie

uswiadamia sobie faktu ich zapamietania (por. Anderson, 1998). Niektórzy autorzy stosuja
pojecia pamieci jawnej i utajonej, jednak wiekszosc sklania sie do uzywania tenninów

pamiec explicite i implicite jako lepiej oddajacych zlozonosc zagadnienia. Zalozono, ze

korzystny wplyw tla muzycznego na zapamietywanie moze ujawnic sie przede wszystkim
w warunkach uczenia sie indywidualnego, niezamierzonego, analogicznie, jak ma to miej-

J Badanie przeprowadzil. pod moim kierunkiem, Bartlomiej Perczak, student IV roku Wydzialu Psychologii UW,
w ramach rocznej prac) empirycznej (Perczak, 2000).
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sce w pierwszym etapie metody Lozanowa. Sadzono, ze tego rodzaju wplyw bedzie wi-

doczny przede wszystkim we wzroscie wskazników pamieci implicite, a nie w osiagnie-

ciach typowych dla pamieci explicite. Sfonnulowano nastepujace hipotezy:

Hipotezy

l. Zapamietywanie z towarzyszeniem muzyki lub w ciszy nie róznicuje bezposrednich
efektów odtwarzania.

2. Zapamietywanie z towarzyszeniem muzyki prowadzi do wyzszych efektów pomiaru

pamieci implicite metoda uzupelniania rdzeni niz zapamietywanie w ciszy.

Osoby badane

Badanymi bylo 40 studentów w wieku 19-24 lata, podzielonych na dwie grupy -

eksperymentalna (uczenie sie z towarzyszeniem muzyki) i kontrolna (uczenie sie w ciszy).

Material

Lista 44 rzeczowników, przy czym, z uwagi na przyjeta metode pomiaru pamieci

implicite (uzupelnianie rdzeni), kazde slowo zaczynalo sie na inna sylabe; muzyka baro-
kowa.

Przebieg badania

Badanie mialo charakter indywidualny. Badani siedzieli w fotelu i mieli zamkniete

oczy. W instrukcji proszono badanych o wysluchanie czytanej przez eksperymentatora listy

slów. W grupie eksperymentalnej czytaniu slów towarzyszyla muzyka barokowa odtwa-

rzana z magnetofonu umieszczonego za badanym. Bezposrednio po zakonczeniu prezenta-

cji materialu, badani byli proszeni o wyrecytowanie zapamietanych slów. Po okolo 4 go-

dzinach proszono badanych o ustne uzupelnienie rdzeni slów.

Wyniki

Jako wskaznik pamieci explicite przyjeto liczbe poprawnie odtworzonych slów

w odtworzeniu bezposrednim. Wskaznikiem pamieci implicite byla liczba rdzeni uzupel-

nionych prezentowanymi w fazie zapamietywania slowami. Uzyskane w badaniu wyniki
zamieszczono w tabeli 2.
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Tabela 2. Srednia liczba poprawnie odtworzonych slów oraz rdzeni uzupelnionych
slowami pochodzacymi z prezentowanej w fazie zapamietywania listy slów

Liczba Liczba rdzeni

Grupa poprawnych Odchylenie uzupelnionych Odchylenie
odtworzen slowami z listy

Eksperymentalna 11,60 l 2,326 16,30 'l 1,949
Kontrolna 10,05 I 2,188 12,85 I 1,694

-+ a:$;O,OOI

- + a:$; 0,036

Porównano srednia liczbe poprawnie odtworzonych slów w obu grupach testem

t Studenta dla prób niezaleznych i stwierdzono, ze grupa, która zapamietywala z towarzy-
szeniem muzyki uzyskala wyzszy wynik niz grupa zapamietujaca w ciszy. jednak róznica

miala charakter tylko tendencji statystycznej (a :$; 0,036). Natomiast w odniesieniu do

wskaznika pamieci implicite róznica okazala sie istotna statystycznie (a:$; 0,001).
Przeprowadzone badanie wykazalo zatem, ze w warunkach niezamierzonego zapa-

mietywania muzyka barokowa towarzyszaca prezentacji materialu werbalnego sprzyja
efektom zarówno pamieci explicite, jak i implicite. Przy czym silniejszy wplyw stwierdzo-
no w odniesieniu do pamieci implicite.

Badanie 111 4

W Badaniu III zajeto sie porównaniem wplywu tla muzycznego, barokowego

i wspólczesnej muzyki rozrywkowej. na zapamietywanie, uwzgledniajac podobienstwo
i odmiennosc kontekstu w chwili zapamietywania i przypominania.

Hipotezy

1. Zapamietywanie z towarzyszeniem muzyki jest efektywniejsze niz zapamietywanie
w CISZY.

2. Sluchanie muzyki barokowej podczas zapamietywania wplywa korzystniej na zapamie-
tywanie materialu w porównaniu z prezentacja wspólczesnej muzyki rozrywkowej.

3. Zgodnosc muzyki w fazie nabywania i odtwarzania wplywa na polepszenie wyników
pamieciowych w porównaniu z sytuacja, gdy kontekst muzyczny jest rózny.

Osoby badane

Badanymi byli uczniowie klasy drugiej liceum ogólnoksztalcacego. w wieku 16-17
lat. Lacznie przebadano 224 osoby. Podzial, liczebnosc i symbole grup zamieszczono
w tabeli 3.

4 Badania przeprowadzila, pod moim kierunkiem, Katarzyna Zawadzka w ramach pracy magisterskiej wykonanej
na Wydziale Psychologii UW (Zawadzka. 2(00).
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Tabela 3. Podzial, liczebnosc i symbole grup

Zapamietywani� Muzyka Muzyka
Brak muzyki

OdtwarzanieJ. barokowa wspólczesna
Muzyka barokowa 29 - BB 20 - WB 22 - OB

Muzyka wspólczesna 22 - BW 28-WW 27 - OW

Brak muzyki 20 - BO 28 - WO 28 - 00

Material

Lista 25 niepowiazanych rzeczowników, wybranych losowo ze Slownikajezyka pol-

skiego: utwory muzyczne: Cztery pory roku. Wiosna, Vivaldi; Lily was here, D. Stewart.

Przebieg badania

Badanie mialo charakter grupowy i przebiegalo w dwóch etapach. W pierwszym,

zadaniem badanych bylo nauczenie sie listy slów. w drugim - sprawdzano liczbe zapamie-

tanych elementów. Uczenie sie trwalo 3 minuty, odtwarzania - 2 minuty. Pomiedzy obu

etapami stosowano przerwe 5-minutowa. W instrukcji infonnowano badanych"o celu bada-

nia. Material byl prezentowany na kartkach. Aby badani mogli przyzwyczaic sie do tla

muzycznego. w grupach. które uczyly sie z towarzyszeniem muzyki. wlaczano ja na

30 sekund przed rozpoczeciem uczenia sie.

Wyniki

Uwzgledniono dwa wskazniki efektów pamieciowych: liczbe poprawnie odtworzo-

nych slów oraz liczbe bledów (tzn. slów podanych w odtworzeniach, które nie znajdowaly

sie na prezentowanej liscie). Uzyskane wyniki zawarto w tabeli 4.

W pierwszej fazie analizy zajeto sie ogólnie wplywem muzyki na proces zapamie-

tywania. Przeprowadzono porównanie grup BO i WO lacznie, z grupa 00 testem

t Studenta dla grup niezaleznych. Okazalo sie, ze sluchanie muzyki w trakcie zapamiety-

wania spowodowalo uzyskanie nizszych efektów odtwarzania (t = -3,95; � 0,001) oraz

wyzsza liczbe bledów (t = 3,38; � 0,01).

Tak wiec, prezentacja muzyki w trakcie zapamietywania wplynela niekorzystnie na

efekty pamieciowe.

W drugiej czesci analizy skoncentrowano sie na wplywie muzyki barokowej na pro-

cesy pamieciowe. Porównanie wyników grup BO i WO nie wykazalo wystepowania róznic

istotnych statystycznie w liczbie poprawnych odtworzen (t = 0,90; n.i.) ani w liczbie ble-

dów (t = - 0,91; n.i.). Porównanie grup BO i 00 wykazalo, ze sluchanie muzyki barokowej

w trakcie zapamietywania przyczynilo sie do obnizenia efektów odtwarzania (t = 3,67;

� 0,001) i do podwyzszenia liczby bledów (t = -2,97; � 0.005). Przeprowadzono takze

porównanie wyników grup BO i OB, które wykazalo wyzsze efekty odtwarzania (t = 3,64;
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a $ 0,001) i mniejsza liczbe bledów (t = 2,10; a $ 0,05) w grupie OB. Porównanie wyni-

ków grup OB i OWoraz OB i UO nie ujawnilo istotnych statystycznie róznic.

Tabela 4. Srednia liczba poprawnie odtworzonych slów oraz bledów w poszczególnych

grupach (w tabeli zaznaczono wybrane rezultaty analizy wyników, te, które zo-

staly omówione w tekscie)

Liczba

Grupa N poprawnych Odchylenie Liczba bledów Odchylenie
odtworzen

BB 29 7,13 2,74 0,68 4 0,89

WB 20 7,10 1,94 060 I 0,99,

OW 27 9,11 2,81 0,59 ; 0,84

BW 22 10,09 3,32 0,68 : 0,83

00 28 I 10,07 3,37 I 0,28 I 0,53

WW 28 -l12,85 � � 2,25 I 0,25 0,58

WO 28 7,57 2,97 I 0,85 1,11
OB 22 f 9,95 3,07 I 0,45 0,67I I

BO 20 16,85 2,36 -ll+ 1,20 1,50

Lacznie 224 9,04 3,36 0,60 0,91

--+ a $ 0,001

--,. a$ 0,05

Na podstawie tej czesci analizy mozna sfonnulowac wniosek, ze prezentacja muzy-
ki barokowej w fazie zapamietywania wplynela niekorzystnie na efekty pamieciowe. Slu-

chanie muzyki barokowej w fazie odtwarzania nie mialo istotnego niekorzystnego wplywu
na zakres odtworzen i liczbe bledów.

W ostatniej czesci analizy zajeto sie efektem zgodnosci kontekstu. Rozpoczeto od

porównania wyników grup BB, WW i 00 za pomoca analizy wariancji i stwierdzono

istotne statystycznie efekty dla poprawnych odtworzen (F = 29, 108; a.$ 0,001) i dla ble-

dów (F = 3,577; a.$ 0,005). Analizy jednokierunkowe wykazaly, ze grupa WW uzyskala

istotnie wyzsze efekty odtworzen w porównaniu z grupa 00 (t = 3,63; a $ 0,05) i grupa

BB (t = 8,57; a $ 0,001), natomiast grupa BB uzyskala istotnie nizsze efekty odtwarzania

niz grupa 00 (t = - 3,60; a $ 0,001) i popelnila wieksza liczbe bledów (t = 2,07; a $ 0,05).
Poziom odtworzen w grupie WW okazal sie istotnie wyzszy niz w grupie WO (t = 7,49;

a $ 0,001) i grupie WB (t = 9,22; a $ 0,001). Nie stwierdzono natomiast róznic pomiedzy

wynikami grup WB i WO (t = - 0,62; n.i.).

Przeprowadzono takze porównanie wyników grup WO i WB lacznie z grupa 00,

które wykazalo, ze ta ostatnia uzyskala istotnie wyzsze wyniki odtwarzania (t = - 3,91;

a $ 0,001) oraz istotnie nizszy wskaznik bledów (t = 2,16; a $ 0,001).

Porównanie wyników grup BB i BO nie wykazalo róznic istotnych statystycznie

(t = 0,38; n.i.). Efekty odtwarzania w grupie BW okazaly sie istotnie wyzsze niz wyniki
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grup BB (t = - 3,47; a � 0,001) i BO (t = - 3,61; a � 0,001), a nie róznily sie od wyników

grupy 00 (t = - 0.02; n.i.).

Powyzsza czesc analizy wyników mozna podsumowac nastepujaco. W przypadku

prezentacji wspólczesnej muzyki rozrywkowej stwierdzono wystapienie efektu zgodnosci

kontekstu, tzn. badani, którzy odtwarzali material w takim samym kontekscie, w jakim go

zapamietywali uzyskali wyzsze efekty, anizeli ci, którzy odtwarzali w odmiennym kontek-

scie niz kontekst nabywania. W przypadku muzyki barokowej nie stwierdzono wystepo- .

wania efektu zgodnosci kontekstu.

Dyskusja i wnioski

Przeprowadzone badania wykazaly, ze w warunkach uczenia sie grupowego, tlo

muzyczne towarzyszace zapamietywaniu nie przynosi korzystniejszych efektów odtwarza-

nia w porównaniu do uczenia sie w ciszy. Ani muzyka barokowa, ani wspólczesna muzyka

rozrywkowa, prezentowane w trakcie zapamietywania zamierzonego list slów. nie popra-

wily bezposrednich efektów pamieciowych mierzonych liczba poprawnie odtworzonych

slów i liczba popelnionych bledów. Dzialo sie tak nawet w przypadku osób deklarujacych

uczenie sie przy muzyce w warunkach domowych. Mozna wyjasnic efekt niezaleznosci od

stylu tym, ze uczniowie stosuja odmienne podejscie do uczenia sie w domu i w szkole.

Przypomnijmy, ze oba badania grupowe (Badanie I i III). zostaly przeprowadzone na tere-

nie szkól, w klasach. Wydaje sie prawdopodobne, ze uczniowie mieli w zwiazku z tym

tendencje do stosowania stylu "szkolnego", a nie "domowego". Na pewno brak pozytyw-

nego efektu muzyki nie wynika natomiast z niezauwazenia jej, gdyz badani byli uprzedzeni

o celu badania, ponadto muzyke wlaczano przed rozpoczeciem zapamietywania tak, by

mogli sie z nia oswoic. .

W warunkach indywidualnego, niezamierzonego zapamietywania, prezentacja mu-

zyki barokowej przyniosla korzystne rezultaty dla pamieci explicite (wiekszy zakres od-

tworzen niz w przypadku zapal:!1ietywania w ciszy) i dla pamieci implicite (wieksza liczba
rdzeni uzupelnionych slowami z listy). Tak wiec wyniki jednego badania (Badanie II)

potwierdzily, w pewnym stopniu, zalozenia programów usprawniania pamieci, które zale-

caja zapamietywanie z towarzyszeniem muzyki barokowej. Zwrócmy jednak uwage, ze

efekt ten uzyskano w sytuacji uczenia sie niezamierzonego, gdy badani byli proszeni jedy-

nie o wysluchanie listy slów. Czy analogiczny efekt wystapilby w przypadku zamierzonego

uczenia sie, w warunkach indywidualnych, materialu odmiennie prezentowanego (np. czy-

tanego przez samych badanych) lub bardziej zlozonego niz lista slów? W celu udzielenia

odpowiedzi na powyzsze pytanie konieczne bedzie przeprowadzenie dalszych badan.

Prezentacja wspólczesnego rozrywkowego utworu muzycznego w trakcie zapamie-

tywania ujawnila efekt zgodnosci kontekstu (Badanie I i III). Osoby, którym prezentowano

ten sam utwór w sytuacji zapamietywania i przypominania osiagnely wyzsze efekty odtwa-

rzania niz osoby, którym prezentowano odmienny utwór lub które odtwarzaly w ciszy.

Mozna sadzic, ze muzyka byla wlaczana do zapamietywanego materialu i tym samym

stanowila wskazówke kontekstowa do wydobywania w trakcie przypominania (por. Ander-

son, 1998; Baddeley, 1998). W przypadku zmiany utworu muzycznego lub braku muzyki
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w trakcie wydobywania, przypominanie bylo zatem trudniejsze i mniej skutecme. Zwróc-

my uwage na fakt, ze w przypadku muzyki barokowej nie ujawnil sie efekt kontekstu (Ba-

danie III). Zdaje sie wiec, ze badani nie wlaczali tej muzyki do zapamietywanego materia-

lu. Muzyka barokowa okazala sie nawet dystraktorem, a nie pomoca dla pamieci. Przyczy-

na tego moze byc fakt, ze muzyka barokowa jest ucmiom mniej znana i rzadziej przez nich

sluchana. Tym samym trudniej im, na przyklad. zanucic ja w umysle lub przywolac jej

rytm, aby pomóc sobie w przypominaniu.

Wystapienie efektu zgodnosci kontekstu w przypadku wspólczesnej muzyki roz-

rywkowej i odtworzenia bezposredniego nie jest wynikiem odosobnionym i stanowi po-

twierdzenie wczesniejszych stwierdzen (np. Balch, Bowman, Mohler, 1992; Balch, Lewis,

1996). Rzadsze sa natomiast doniesienia o stwierdzeniu efektu kontekstu w przypadku

odtwarzania odroczonego (Smith, 1985). Gdyby taki efekt wystepowal na szeroka skale

móglby miec niekorzystne skutki dla osiagniec w odtwarzaniu. Jezeli uczen nabywa tresci

w domu sluchajac muzyki, a muzyka nie towarzyszy odtwarzaniu w szkole, osiagane

efekty okazywalyby sie nizsze niz moglyby byc w przypadku zgodnosci kontekstu.

Korzystny wplyw muzyki. a zwlaszcza muzyki barokowej, na efekty uczenia sie,

zakladany przez programy usprawniania pamieci nie zostal potwierdzony w naszych bada-

niach w odniesieniu do zapamietywania zamierzonego w sytuacji grupowej. Jest prawdo-

podobne, ze korzystne efekty, o których donosza autorzy programów nie sa skutkiem sa-

mego stosowania muzyki. Wyraznie wskazuje na to Zarebska-Piotrowska (1984) w odnie-

sieniu do sugestopedii, przestrzegajac przed "wyjmowaniem" wybranych elementów meto-

dy i próbami stosowania ich pojedynczo. Muzyka stanowi w sugestopedii tylko jeden

z licznych sposobów oddzialywania na pamiec. obok relaksacji, wzbudzania wiary we

wlasne mozliwosci, przekonania osób uczacych sie o wartosci programu i samej muzyki,

podnoszenia poziomu motywacji, a przede wszystkim wielokrotnego, zróznicowanego

powtarzania przyswajanego materialu... O tym, ze powtarzanie jest jednym z najwazniej-

szych i najskutecmiejszych sposobów zapewnienia trwalego zapamietania wiadomo wla-

sciwie od zawsze. Jednak czesto trudno jest do tej prawdy przekonac osoby uczace sie. Byc

moze niektóre programy "super uczenia sie i super pamieci" daja dobre efekty, gdyz umieja

sprzedac te stara prawde w zupelnie nowym i w dodatku atrakcyjnym opakowaniu.
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