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ABSTRACT
Objectives Cognitive functions such as reaction time undergo change with aging. Given the importance
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of preparation in response to reaction time in various life situations, this study aimed to examine the
effect of various foreperiods (0.5, 1.5, 2.5, and 3.5 s), and handedness at the time of simple and choice
auditory reaction time.
Methods & Materials The current research followed a quasi-experimental methodology and was carried
out using a self-made software. The study population comprised all old people living in Ahvaz City. Of
them, 30 people were selected through purposive sampling method and allocated into two groups of
right- and left-handed people. Each individual was randomly tested for simple and selective reaction with
randomly chosen foreperiods.
Results The findings demonstrated a significant difference (P<0.05) between the different periods, and
between simple and choice reaction time. It means that short (0.5 and 1.5 s) foreperiods result in the
increase of reaction time and that left-handed individuals are associated with shorter reaction times compared with their right-handed counterparts.
Conclusion Since cognitive processing occurs slower in the elderly, it is recommended that foreperiods
with very short durations be avoided when preparing elders for different motor skills. In addition, the
dominance of the right hemisphere, which contains higher numbers of neurons, among the left-handed
might lead them to possess lower reaction times compared with right-handed individuals.
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 -1گروه روانشناسی ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
 -2گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی ،دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -3گروه تربیت بدنی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 -4گروه علوم اجتماعی و فلسفه ،دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ،دانشگاه ییواسکیال ،فنالند.

تاریخ دریافت 29 :اردیبهشت 1395
تاریخ پذیرش 31 :شهریور 1395

اهداف با افزایش سن در عملکرد شناختی نظیر زمان واکنش تغییراتی رخ میدهد .با توجه به اهمیت آمادهسازی در پاسخ به زمان واکنش
در موقعیتهای گوناگون زندگی ،هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر پیشدورههای مختلف  2/5 ،1/5 ،0/5و  3/5ثانیه و دست برتری
بر زمان واکنش شنیداری ساده و انتخابی است.

مواد و روشها این تحقیق از نوع نیمهتجربی است که با نرمافزار محققساخته که روایی و پایایی آن تأیید شده است انجام گرفت .جامعه
آماری این تحقیق شامل تمام سالمندان شهر اهواز بود که از بین آنها  30نفر به صورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه
دست برتری چپ و راست قرار گرفتند .آزمون زمان واکنش به صورت ساده و انتخابی با پیشدورههای مختلف به صورت متغیر از هر فرد
گرفته شد .دادهها با استفاده از تحلیل واریانس درونگروهی تجزیهوتحلیل شد و سطح معناداری  P>0/05در نظر گرفته شد.

کلیدواژهها:

آمادهسازی ،دست
برتری ،زمان واکنش،
سالمند

یافته ها نتایج نشان داد بین پیشدورههای مختلف و نیز بین زمان واکنش ساده و انتخابی تفاوت معناداری وجود دارد
( .)P>0/05پیشدورههای خیلی کوتاه ( 0/5و  )1/5باعث افزایش زمان واکنش میشود .همچنین مشخص شد افراد چپدست
زمان واکنش کوتاهتری نسبت به افراد راستدست دارند.

نتیجهگیری به دلیل اینکه فرایندهای پردازش شناختی در سالمندان کندتر صورت میگیرد ،به منظور آمادهسازی افراد سالمند برای
اجرای مهارتهای مختلف بهتر است از پیشدورههای خیلی کوتاه اجتناب کرد .همچنین احتماالً افراد چپدست به دلیل برتری عصبی
ذاتی ناشی از حجم ماده شیار مرکزی خاکستری مغز و درگیری بیشتر نیمکره راست مغز که رشتههای عصبی بیشتری دارد زمان واکنش
کوتاهتری نسبت به افراد راستدست دارند.

مقدمه
پیرشدن جمعیت و افزایش جمعیت سالمندان به یک پدیده
جهانی تبدیل شده است .سالمندان با گذر عمر شاهد کاهش
تواناییهای جسمی و روانی خویش هستند و انواع بیماریها
و مشکالت روانی آنها را تهدید میکند .بیماریهای جسمی
نظیر ایست قلبی ،مشکالت تنفسی ،پوکی استخوان ،مشکالت
گوارشی ،انواع آسیبهای مغزی و اختالالت روانی نظیر اضطراب،
افسردگی ،بیخوابی و مشکالت جنسی ازجمله مسائل و مشکالت
مرتبط با سالمندی است [.]1
آمارهای جهاني نشان میدهد روزبهروز بر جمعيت سالمندان
افزوده ميشود .بنابراين توجه به مسائل و نیازهای سالمندان
یک ضرورت اجتماعی به حساب میآید .از اینرو شناسايي

عوامل تخریبکننده فعاليت حركتي و شناختی و يافتن راههای
کمککننده به توانايي حركتي و شناختی و سالمت اين قشر از
جامعه اهميت بسزايي دارد [ .]2فرايند پيری یعنی افت عملكرد،
البته تمام دستگاههای بدن با سرعت يكسان افت پيدا نمیکنند.
در دوره سالمندی عالوه بر تغییرات جسمی و حرکتی ،مغز انسان
نیز در قسمتهای مختلف لوبهاي پیشانی  ،آهیانهای ،جداري،
تمپورال و مناطق دیگر دچار کاهش ساختاري خواهد شد .این
کاهش با کاهش طیف وسیعی از فرایندهاي شناختی و کاهش
کنترل اجرایی نظیر زمان واکنش همراه است .زمان واکنش به
عنوان یک مهارت روانی حرکتی و شاخصی مناسب براي سرعت
و کارایی تصمیمگیري تلقی میشود [.]3
زمان واکنش (ساده و انتخابی و افتراقی) شاخص دقیقی برای
سرعت و کارایی تصمیمگیری است و به مدتزمان سپریشده
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بین ارائه محرک حسی و پاسخ رفتاری پس از آن گفته میشود.
زمان واکنش دارای دو بخش پیشحرکتی که فرایندهاي شناختی
و ادراکی و تصمیمگیري در آن درگیرند و بخش حرکتی است که
شامل درگیرشدن عضالت خاصی در اجراي عمل است .با افزایش
سن توانمنديهاي شناختی نظیر زمان واکنش ُکند میشود و با
تخریب و تضعیف نورونها و سلولها و سرعت مسیرهاي عصبی،
توانایی دستگاه عصبی مرکزي در کنترل حرکت کاهش و زمان
پردازش اطالعات افزایش مییابد [.]4
به عبارت دیگر واکنش افراد مسن نسبت به پاسخدهی به
محركهاي محیطی کاهش پیدا میکند .بدیهی است که کاهش
سرعت پردازش ذهنی پیامدهاي آشکاري بر رشد حرکتی خواهد
داشت .سرعت پردازش در بسیاری از عملکردهای شناختی قابل
تشخیص است ،اما ممکن است تکلیفهای پیچیده که شامل
انواع متعدد پردازش اطالعات میشود از کاهش سرعت پردازش
مرتبط با سن آسیب ببینند .با توجه به فرضیه کاهش عمومی،
کاهش عملکرد شناختی از قبیل زمان واکنش ،شامل پسروی در
فرایندهای شناختی و ادراکی و حرکتی است [.]5
اندازهگیری زمان واکنش در بسیاري از مهارتهای ورزشی
یا تمرینهای درمانی میتواند کمککننده باشد .در واقع در
بسیاري از ورزشها سرعت حداکثر یا بهندرت به دست میآید و
یا بهطورکلی موردنیاز است ،اما معموالً داشتن زمان عکسالعمل
کوتاه بسیار حائز اهمیت است و باعث افزایش مهارت ورزشی
میشود [ .]6عالوه بر این ،در بسیاری از بیماران با استفاده از زمان
واکنش میتوان در مورد مسائل و مشکالت شناختی یا میزان
توجه اطالعات مفید و مناسبی به دست آورد.
در محیط آزمایشگاه از این متغیر به عنوان یک روش قابل مشاهده
و عینی براي اندازهگیری سرعت پردازش اطالعات استفاده میشود.
در واقع این داده متغیری بسیار حساس و عینی است که نمایانگر
عملکرد حرکتی و شناختی افراد است و در بسیاري از مطالعات
مربوط به میزان توجه و مشکالت شناختی و کنترل حرکتی استفاده
میشود [ .]7پژوهشگران در تحقیقات مربوط به کنترل حرکتی
برای نامیدن آنچه بین اقدام به انجام کار و شروع عمل اتفاق میافتد
از واژه آمادهسازی 1استفاده میکنند .آمادهسازی زمانی است که
توسط یک سیگنال هشداردهنده قبل از محرک ضروری ارائه
میشود .منظور از آمادهسازی در اینجا آمادهسازی خاص دستگاه
حرکتی است که فقط قبل از آغاز عمل فعال میشود [.]8
الگوی پیشدوره ابزاری باارزش برای دستکاری مقدار
آمادهسازی است .بخش اصلی فرایند آمادهسازی زمانی آغاز
میشود که فرد عالمت آگاهیدهنده را که نشاندهنده ارائه
محرک اصلی است که باید به آن پاسخ دهد شناسایی میکند.
آمادهسازی زمانی نوعی توانایی از پیش فعالشده توسط سیستم
1. Preparation
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ادراکی حرکتی به رویدادی است که وقوع آن در آینده پیشبینی
شده است .آمادهسازی زمانی ،در آغاز میتواند یک نشانه صریح
و ضمنی با نظارت بر گذشت زمان باشد .همچنین ظرفیت
مهمی در زندگی روزمره است ،مثال یک شکارچی در تالش برای
تلهانداختن شکارش باشد ،یا یک قهرمان دو سرعت در تالش
برای پیشبینی شروع صدای تپانچه باشد و یا یک راننده در انتظار
برای چراغ سبز باشد [.]9
فاصله زمانی بین ارائه عالمت آمادهباش تا ظهور محرک اصلی
پیشدوره 2نام دارد .الگوی پیشدوره در حوزه روانشناسی بهطور
وسیع استفاده شده است .در توصیف اين موضوع که انسانها
چگونه وقايع آينده را پیشبینی میکنند و با توانايی پیشبینی،
اين وقايع آشکار میشوند دادههای زيادی ارائه شدهاند [.]10، 11
یکی از توضیحات قابل قبول برای اثر پیشدوره بر زمان واکنش
مربوط به آمادهسازی زمانی و عدم قطعیت زمان است .آمادهسازی
بیشتر برای پاسخ به محرک ضروری منجر به  RTکوتاهتری
میشود .سطح آمادهسازی قبل از محرک ضروری بستگی به طول
پیشدوره دارد .وقتی پیشدوره به شکل تصادفی و متفاوت باشد
شرکتکنندگان برای پاسخ به محرک ضروری کمتر آماده هستند
و پیشبینی زمانی معموالً بسیار ضعیفتر از پیشدوره ثابت است؛
اما وقتی پیشدوره به شکل ثابت باشد شرکتکنندگان آمادگی
بیشتری برای ارائه محرک دارند و میتوانند حدس بزنند که
محرک هدف ظاهر خواهد شد [.]12، 13
تومسکه 3و همکاران ( )2011در پژوهشی نشان دادند پیشبینی
زمانی تحت تأثیر آمادهسازی حرکتی و بهبود ادراک و تسهیل
ظرفیتهای شناختی دیگر قرار میگیرد [ .]14شفیعزاده و همکاران
( )2014به بررسی اثر پیشدورههای مختلف بر زمان واکنش ساده
و انتخابی پرداختند .نتایج آنها نشان داد پیشدوره بیشترين اثر را
بر زمان واکنش ساده و انتخابی در تکلیف ساده دارد که تأثیر آن بر
زمان واکنش انتخابی بیشتر از زمان واکنش ساده بود [.]10
پژوهش تسونادا و کاکی )2011( 4با عنوان «پیشبینی وقایع
آینده توانایی تخمین گذر زمان را بهتر میکند» نشان داد توانایی
تخمین گذر زمان در تکلیف زمان واکنش در طول تمرینی که
شرکتکنندگان پیشبینی عالمت را یاد گرفتند بهتر شد .در هر
کوشش یک عالمت آمادهباش قبل از عالمت «رو» با فاصله زمانی
وجود داشت (پیشدوره  2-1ثانیه) .نتایج نشان داد توانایی تخمین
گذر زمان با تمرین تکلیفهای رفتاری که بهطور ضمنی (غیرمستقیم)
مکانیسمهای زمانبندی را به کار میگیرد بهتر میشود [.]15
بدن انسان اندامهای زوج بسیاری دارد که از نظر ساختمانی و
عملکرد با هم قرینه هستند .مهمترین این اندامها دستها هستند
2. Foreperiod
3. Thomaschke
4. Tsunoda & Kakei
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که تحت عنوان دست برتر و غیربرتر نامیده میشوند .دست برتری
به عنوان اولویت یک دست در اجرای تکالیف عملکردی که با یک
دست قابل انجام هستند تعریف شده است [ .]16دست چپ و
راست با نیمکرههای مغز کنترل میشود .نیمکره راست برای
کنترل دست چپ و نیمکره چپ برای کنترل دست راست است.
عالوه بر این ،نیمکره راست رشتههای عصبی دراز فراوانی دارد که
مناطق بسیار دور از هم در مغز را به هم مرتبط میکند .مناطق
حرکتی قشری در نیمکره چپ در ساختار و عملکرد نسبت به
نیمکره راست متفاوت است [.]17
برخی از مطالعات که به بررسی تفاوت دست برتری پرداختهاند
عنوان کردهاند که بازیکنان چپدست احتماالً نوعی برتری
عصبی ذاتی دارند و نشان دادهاند که حجم ماده شيار مرکزی
خاکستری سمت چپ مغز بیش از سمت راست مغز است [.]18
چیتیبابو )۲۰۱۴( 5در تحقیقی درباره مردان هندبالیست نشان
داد تفاوت معناداری بین بازیکنان چپدست و راستدست در
زمان واکنش بینایی وجود دارد ،بهطوریکه چپدستها زمان
واکنش کوتاهتری دارند [.]19
اکنر 6و همکاران ( )2010در تحقیقی به بررسی ورزشکاران
پرداختند و نشان دادند ورزشکاران چپدست بهطور متوسط زمان
واکنش کوتاهتری نسبت به ورزشکاران راستدست دارند [.]20
گورسوی )2009( 7در تحقیقی نشان داد چپدستها نوعی برتری
ذاتی نسبت به راستدستها در رابطه با مهارتهای حرکتی فضایی
دارند .وجود تعداد نسبتاً باالیی از مردان و زنان ورزشکار چپدست
در باالترین رتبهها نشاندهنده این برتری درونی است [.]18
تاکنون چنین تحقیقی روی سالمندان انجام نشده است .با توجه به
اینکه زمان بهینه مورد انتظار برای انجام تکالیف حرکتی و شناختی
را از روی زمان واکنش تحقیقات مربوط به پیشدوره میتوان
مشخص کرد و فرایندهای شناختی همچون زمان واکنش نیز در
دوره سالمندی نقش بسیار پرکاربردی دارد ،اين پژوهش به لحاظ
کاربردی میتواند با مشخصکردن پیشدوره بهینه در زمان واکنش
ساده و انتخابی به کاهش زمان واکنش و به دنبال آن کاهش زمان
اجرا در هنگام فعالیت منجر شود .بنابراین ،هدف اين پژوهش بررسی
اثر طول زمانهای متفاوت پیشدوره بر زمان واکنش ساده و انتخابی
شنیداری سالمندان در دو گروه با دست برتر راست و چپ است.

روش مطالعه
شرایطی از قبيل انگیزه ،ميزان خواب آزمودنیها در شب قبل
از آزمون و غیره میتواند روی زمان واکنش تأثیر داشته باشد .این
شرایط بهطور کامل توسط محقق قابل کنترل نبود .این تحقیق

از نوع نیمهتجربی و از لحاظ هدف در زمره پژوهشهای کاربردی
است .جامعه آماری شامل تمام سالمندان مرد  60سال و باالتر
ساكن شهر اهواز با میانگین سنی ( )65/38±3/12بودند .در اين
پژوهش مراكز عمومي مختلف كه احتمال حضور سالمندان در
آنجا وجود داشت به عنوان محيط پژوهش در نظر گرفته شد
كه شامل پارکها ،خانههای سالمندان ،كانونهای بازنشستگي،
درمانگاههای عمومي و غیره بود.
از بین جامعه آماری مدنظر  30نفر ( 15نفر راستدست و 15
نفر چپدست) به صورت نمونهگیری هدفمند با توجه به امکانات
تیم تحقیق و محدودیتهای موجود در رابطه با انتخاب دو گروه
با ویژگی دست برتری متفاوت انتخاب شدند و در دو گروه دست
برتری چپ و راست قرار گرفتند .افراد واجد شرایط به صورت
داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند.
ازجمله مالكهاي ورود به مطالعه میتوان به هوشياري كامل،
داشتن توانايي انجام فعاليتهاي روزانه بدون وابستگي به ديگران،
نداشتن سابقه انجام ورزشهاي منظم ،نداشتن اختالل شناختی،
کسب نمره حداقل  25از پرسشنامه ارزیابی مختصر وضعیت
شناختی 8سالمندان اشاره کرد [ .]21معيارهاي خروج از مطالعه
شامل ابتال به اختالالت عضالني اسكلتي محدودكننده ،اختالالت
قلبي و عروقي ،نارسايي قلبي حاد ،فشارخون باال و بيماريهاي
مزمن ناپايدار بود .شركتكنندگان با رضايت آگاهانه و داوطلبانه
در پژوهش شركت كردند .پس از انتخاب آزمودنیها ،آنها در دو
گروه دست برتری چپ و راست قرار گرفتند.
ابزار جمعآوری اطالعات

نرمافزار پیشدوره بر زمان واکنش دیداری و شنیداری
محقق به کمک متخصصان نرمافزار اقدام به طراحی و ساخت
نرمافزار نمود .این ابزار یک نرمافزار محققساخته است که قابلیت
تنظیم پیشدورههای ثابت و متغیر با زمانهای ،۲/۵ ،۱/۵ ،۰/۵
 ۳/۵ثانیه و انتخاب زمان واکنش ساده و انتخابی را به صورت
دیداری و شنیداری دارد .به منظور ارزیابی پایایی این دستگاه
از مطالعه راهنما که روی  50شرکتکننده انجام شد استفاده
گردید .از روش آزمون و آزمون مجدد پایایی آن  0/84تعیین شد.
متخصصان حوزه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش روایی این
ابزار را تعیین کردند .همچنین از روش آزمون روایی همزمان با
استفاده از دستگاه سنجش زمان واکنش YAGAMI YB–1000
استفاده شد که بین زمانهای واکنش این دو دستگاه همبستگی
 0/78به دست آمد.
پرسشنامه ارزیابی مختصر وضعیت شناختی

5. Chittibabu
6. Eckner
7. Gursoy

)8. Mini-Mental State Examination (MMSE
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برای ارزیابانی وضعيت شناختي سالمندان از نسخه فارسی
پرسشنامه استاندارد معاينه مختصر وضعيت شناختي فلوستین
( )1975استفاده شد .این پرسشنامه به عنوان يك روش
عملكردي براي درجهبندی سطوح شناختی است که داراي
بخشهای جهتیابی ،ثبت اطالعات ،توجه و محاسبه ،يادآوري
و مهارتهای زباني است كه در آن به هر پاسخ صحيح  1امتياز
تعلق میگیرد .حداكثر نمره كسبشده  30امتياز است .فروغان
( )1385روایی این پرسشنامه را  0/78و پایایی آن را  0/87بیان
کرده است [.]22
روش اجرای تحقیق

قبل از اجرای آزمون و اطمینان کامل از سالمت دیداری و
شنیداری و دست برتری افراد ،از آزمون دست برتری ادینبورگ
[ ]23استفاده شد .به تمام شرکتکنندگان توضیحات شفاهی
داده شد .همچنین چگونگی اجرای آزمون به صورت عملی
نشان داده شد .سپس به منظور آشنایی و برطرفکردن ابهامات
احتمالی یک بلوک را به صورت آزمایشی اجرا کردند .پس از آن
آزمون اصلی اجرا شد.
آزمون پیشدوره بر زمان واکنش ساده شنیداری در دست برتر
آزمودنی روی یک صندلی با فاصله  ۴۰تا  ۵۰سانتیمتری از
صفحهنمایش ثبت رایانه و بهطور مستقیم روبهروی صفحه نمایش
نشستند و انگشت اشاره دست برتر را مماس و روبهروی کلید
 Bصفحهکلید قرار دادند .با زدن کلید شروع آزمون شمارههای
 ۱-۲-۳برای آمادگی کامل آزمودنی روی صفحهنمایش ظاهر
شد .پس از ظهور آخرین شماره ( )۱بالفاصله یک پیشدوره
شنیداری از طریق بلندگو ارائه شد .فاصله زمانی این پیشدوره
و ظهور محرک شنیداری  ۱۰۰۰هرتزی ( ۷۰دسیبل) [ ]24در
فواصل زمانی  ۲/۵ ،۱/۵ ،۰/۵و  ۳/۵و به صورت کام ً
ال تصادفی
بود .سپس محرک اصلی حرف  Bکه همان زمان واکنش ساده
شنیداری است ارائه شد و آزمودنی به محض شنیدن صدای  Bبه
آن کلید پاسخ داد.
آزمون پیشدوره بر زمان واکنش انتخابی شنیداری در
دست برتر
قبل از شروع آزمون انگشت اشاره دست برتر آزمودنی روبهروی
کلیدهای  I-O-Pصفحهکلید که جایگاه نسبتاً مناسبی روی
صفحهکلید دارند و بین بقیه حروف نزدیک به هم کمترین
تداخل را دارند قرار گرفت .با زدن کلید شروع آزمون شمارههای
 ۱-۲-۳برای آمادگی کامل ظاهر شد .پس از ظهور آخرین شماره
( )۱بالفاصله پیشدوره شنیداری توسط بلندگو به صورت کام ً
ال
تصادفی به صدا درآمد .فاصله زمانی بین این پیشدوره و ظهور
محرکها در فواصل زمانی  ۲/۵ ،۱/۵ ،۰/۵و  ۳/۵بود .سپس
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محرک اصلی که یکی از حروف  I-O-Pبه صورت تصادفی بود
ارائه شد .آزمودنی به محض شنیدن حرف مدنظر انگشت اشاره
را با حداکثر سرعت به کلید مدنظر فشار داد و زمان او با دقت
هزارم ثانیه ثبت شد.
تجزیهوتحلیل دادهها

از میانگین و انحرافمعیار به عنوان آمار توصیفی استفاده شد.
بعد از بررسی عادیبودن دادهها از طریق آزمون شاپیرو ویلکز ،از
یک طرح تحلیل واریانس درونگروهی با اندازهگیری تکراری برای
مشخصکردن تفاوتها در هر یک از پیشدورههای مختلف و نیز
از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مشخصکردن جایگاه تفاوتهای
موجود در پیشدورههای مختلف استفاده شد .دادهها با استفاده
از نسخه  21نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل و سطح معناداری
 P>0/05در نظر گرفته شد.

یافتهها

ابتدا اطالعات توصیفی دادهها درباره زمان واکنش ساده و
انتخابی در زمانهای مختلف پیشدوره و در دو گروه راستدست
و چپدست بیان شد .جدول شماره  1نتایج مربوط به میانگین و
انحرافمعیار زمان واکنش ساده و انتخابی را در پیشدورههای
مختلف نشان میدهد .همانطور که در جدول شماره  1آمده
است ،در پیشدورههای مختلف سالمندان با برتری دست چپ
زمان واکنش شنیداری ساده و انتخابی سریعتری دارند.
به منظور بررسی زمان واکنش شنیداری ساده و انتخابی در
دو گروه دست برتر چپ و راست در زمانهای مختلف پیشدوره
از آزمون تحلیل واریانس درونگروهی با اندازهگیری تکراری
استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره  2آمده است .همانطور
که در جدول شماره  2ذکر شده است بین زمان واکنش ساده و
ی دست برتر سالمندان چپدست و راستدست به محرک
انتخاب 
شنیداری در زمانهای مختلف پیشدوره تفاوت معناداری وجود
دارد (.)P>0/05

به منظور یافتن تفاوتهای موجود در پیشدورههای مختلف از
آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 3
آمده است .همانطور که در جدول شماره  3مشاهده میشود ،نتایج
آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد بین زمان واکنش شنیداری ساده
سالمندان چپدست در تمام پیشدورهها غیر از پیشدوره  0/5و
 )P=0/46( 1/5تفاوت معنادار وجود دارد (.)P>0/05

به منظور یافتن تفاوتهای موجود در پیشدورههای مختلف از
آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره
 4آمده است .همانطور که در جدول شماره  4مشاهده میشود،
نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد بین زمان واکنش شنیداری
سالمندان راستدست در تمام پیشدورهها غیر از پیشدوره 0/5
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تأثیر طول پیشدوره و دست برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی سالمندان

جدول  .1میانگین و انحرافمعیار زمان واکنش شنیداری ساده و انتخابی برحسب ثانیه در پیشدورههای مختلف در افراد با دست برتر.
برتری
دست

متغیر

زمان واکنش
شنیداری ساده
زمان واکنش
شنیداری انتخابی

پیشدوره  0/5ثانیه

پیشدوره  1/5ثانیه

پیشدوره  3/5ثانیه

پیشدوره  2/5ثانیه

میانگین

انحرافمعیار

میانگین انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

میانگین

انحرافمعیار

0/32

0/213

0/26

راست

0/289

0/49

0/294

0/11

0/223

0/285

0/14

چپ

0/325

0/14

0/359

0/35

0/293

0/16

0/44

راست

0/448

0/03

0/426

0/10

0/385

0/19

0/407

0/35

چپ

0/547

0/33

0/594

0/16

0/504

0/27

0/489

جدول  .2تحلیل واریانس درونگروهی با اندازهگیری تکراری در زمان واکنش شنیداری ساد ه و انتخابی دست برتر سالمندان چپدست و راستدست در زمانهای
پیشدوره مختلف.
دست برتر

چپ

راست

مجموع
مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

عامل

20456/23

3

6815/74

خطا

3978/01

57

69/78

عامل

5783/13

3

1927/67

خطا

6802/11

57

119/33

عامل

4981/33

3

1660/44

خطا

12608/41

57

221/20

عامل

9432/60

3

3144/2

خطا

6094/90

57

106/92

آزمون

زمان واکنش
ساده
زمان واکنش
انتخابی
زمان واکنش
ساده
زمان واکنش
انتخابی

F

سطح
معناداری

مجذور اتا

97/71

0/0001

0/64

16/15

0/0001

0/39

7/50

0/001

0/23

29/40

0/48

0/0001

جدول  .3یافتههای آزمون بنفرونی به منظور بررسی جایگاه تفاوت پیشدورهها در زمان واکنش شنیداری سالمندان با دست برتر چپ.
گروه ()I

پیشدوره 0/5

پیشدوره 1/5
پیشدوره 2/5

گروه ()J

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

پیشدوره 1/5

-0/05

3/18

0/46

پیشدوره 2/5

0/12

3/58

*0/009

پیشدوره 3/5

0/18

3/25

*0/0001

پیشدوره 2/5

-0/14

3/48

*0/02

پیشدوره 3/5

-0/28

3/59

*0/01

پیشدوره 3/5

-0/18

4/54

*0/30

* در سطح کمتر از  P≤0/05معنادار است.

و  )P=1/00( 2/5و نیز پیشدوره  1/5و  )P=0/47( 2/5تفاوت
معنادار وجود دارد (.)P>0/05

بحث

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر پیشدورههای مختلف و دست
برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی شنیداری در سالمندان بود.
نتایج نشان داد پیشدورههای خیلی کوتاه ( 0/5ثانیه) و خیلی بلند
( 3/5ثانیه) باعث افزایش زمان واکنش ساده و انتخابی میشود.
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جدول  .4یافتههای آزمون بنفرونی به منظور بررسی جایگاه تفاوت پیشدورهها در زمان واکنش شنیداری سالمندان با دست برتر راست.
گروه ()I

پیشدوره 0/5

پیشدوره 1/5
پیشدوره 2/5

گروه ()J

تفاوت میانگینها

خطای استاندارد

سطح معناداری

پیشدوره 1/5

0/04

3/62

1/00

پیشدوره 2/5

0/16

2/44

*0/0001

پیشدوره 3/5

-0/18

2/38

*0/002

پیشدوره 2/5

-0/8

3/66

*0/001

پیشدوره 3/5

-0/19

2/44

*0/001

پیشدوره 3/5

-0/32

3/56

0/47

*در سطح کمتر از  P≤0/05معنادار است.

نتایج تحقیق حاضر با یافتههای نارهاره 9و همکاران (،)۲۰۱۲
توسونادا و همکاران ( ،)2011استینبرن 10و همکاران ( )2008که
نشان دادند پیشدورههای خیلی طوالنی و خیلی کوتاه بر زمان
واکنش تأثیر منفی دارد همراستا است [.]15، 25، 26
پیشدوره خیلی کوتاه زمان خیلی کمی را برای آمادهکردن فرد در
اختیار او قرار میدهد .در پیشدوره خیلی بلند فرد نمیتواند توجه
و آمادگی فیزیکی خود را حفظ کند و تمرکز او برای انجام مناسب
هدف از بین میرود .این حالت بیشتر در مسابقاتی مثل شنا و دو
سرعت که شروع آن بسیار مهم است میتواند کاربرد داشته باشد.
سالمندي دورهای از مراحل رشدی زندگی فرد است که طی آن
بیشتر ارگانها ،اندامها و عملکردهاي فیزیولوژیکی بدن ب ه مرور
زمان دچار انحطاط و زوال میشود و به دنبال این فرآیندها ،افت
قابلتوجهی در اجراي مهارتهاي شناختی نظیر زمان واکنش
در سالمندان دیده میشود .با ورود به دوره سالمندی حساسیت
نورونهای حسی دریافتکننده و انتقالدهنده کاهش پیدا
میکند و میزان پاسخ فرد به وقایع و اتفاقات محیطی بر اثر ابهام
در سیگنالها برای پردازش به مغز ،دچار اختالل میشود .تعیین
زمان عکسالعمل و تخمین مهارت پیشبینی ،معیار مهمی در
تعیین وضعیت عصبی عضالنی افراد مختلف است .عملکرد موفق
در مهارتهاي ورزشی و حرکات مختلف زندگی روزمره نهتنها به
اجراي کارا و مناسب رفتار حرکتی از سوی فرد ،بلکه به سطح
باالیی از توانایی ادراکی او نیاز دارد [.]27
نتایج این تحقیق با یافتههای شفیعزاده و همکاران ()2014
و لساستنسن )2009( 11که در تحقیق خود نشان دادند در
تکالیف زمان واکنش پیشدورههای مختلف با میانگین  1ثانیه،
زمان واکنشهای کوتاهتری را نسبت به پیشدورههای بلندمدت
 2یا  3یا  4ثانیه ایجاد میکند [ ]10، 28همخوان نیست .نتایج
9. Narhare
10. Steinborn
11. Leth-Steensen
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آنها نشان داد در شرایط آمادهباش ،پیشدوره کوتاهتر از حالت
غیرآمادهباش است که این نتیجه مکانیزم بازداری در قشر حرکتی
اولیه است که برای پیشگیری از پاسخ نادرست در طول پیشدوره
عمل میکند .احتماالً دلیل این مغایرت را بتوان در ویژگی سنی
آزمودنیها توجیه کرد .در تحقیقات اشاره شده که از آزمودنیهای
جوان استفاده شده بود ،ولی در تحقیق حاضر از سالمندان
استفاده شد .تحقیقات مختلفی نشان دادهاند فرایندهای شناختی
و پردازشی سالمندان متفاوت است [.]4
دلیل دیگر ناهمخوانی را میتوان در نحوه ظهور محرکها دانست.
در تحقیق حاضر از متغیرهای پیشدوره بهطور تصادفی و به صورت
متغیر استفاده شد ،ولی در تحقیقات ذکرشده نحوه ظهور محرکها
ثابت بود .تفاوت بین زمان واکنش در پیشدورههای مختلف را شاید
کمی توجیه کرد .این نظریه بیان میکند
بتوان بر اساس نظریه انتظار ّ
طول پیشدورههای خیلی کوتاه و خیلی بلند خطای (واریانس)
بیشتری دارد .همچنین هرچه زمان آمادگی که در اختیار فرد قرار
میگیرد غیرقابلپیشبینی و نامنظم و بسیار بلند باشد ،احتمال
خطای او در برآورد زمان واکنش نیز بیشتر میشود [.]10
در ارتباط با پیشدوره و زمان واکنش دو دیدگاه متفاوت وجود
دارد .زمانی که پیشدورهها به صورت تصادفی و متغیر ارائه شوند
کوتاهترین طول پیشدوره باعث افزایش زمان واکنش میشود.
زمانی که پیشدورهها به صورت ثابت ارائه شوند پیشدورههای
کوتاه منجر به کاهش زمان واکنش میشود [ .]29طبق نظریه
فرسودگي سلولها ،همراه با فرایند سالمندی ،سلولها و بافتها
و اندامها با تنشزاهاي داخلي و خارجي آسيب ميبينند .بنابراين
از لحاظ فيزيولوژيكي تغييرات بهوجودآمده در دستگاه عصبي
مركزي مرتبط با سن نظير كاهش تعداد سلولهای مغز و جريان
خون و اکسیژنرسانی به مغز ميتواند در همه جنبهها بهویژه
در اجزاي مركزي فرايند زمان واكنش زیانبخش باشد ،چرا كه
كيفيت عملكرد مغز تحت تأثير مقدار خون و اکسیژنرسانی و
مواد غذايي دريافتي قرار دارد .از طرفی شرايط و نيازهاي خاص
يك تكليف ،سرعت عكسالعمل و تصميمگيري را در افراد سالمند
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بهبود ميبخشد.]30[ .
نتایج نشان داد زمان واکنش انتخابی نسبت به زمان واکنش
ساده تأخیر بیشتری در پاسخ دارد .زمان واکنش شاخص
دقیقی برای سرعت و کارایی تصمیمگیری است و به مدتزمان
سپریشده بین ارائه محرک حسی و پاسخ رفتاری پس از آن
گفته میشود .علت این افزایش زمان واکنش را میتوان بر اساس
اجزای بیشتر موجود در زمان واکنش انتخابی نسبت به زمان
واکنش ساده دانست که به نوعی زمان پردازش مرکزي را بیشتر
مورد توجه قرار میدهد .این اجزای بیشتر به زمان بیشتری برای
مراحل آمادهسازی و برنامهریزی پاسخ نیازمند است که احتماالً
بیشترین زمان صرفشده بین دو مرحله شناسایی محرک و
انتخاب پاسخ مربوط به مرحله انتخاب پاسخ است.
همچنین این مطلب را میتوان با نظریه پردازش اطالعات
همراستا دانست .در این نظریه به غیر قابل مشخصبودن
دو مرحله شناسایی محرک و انتخاب پاسخ از مراحل سهگانه
پردازش اطالعات زمان واکنش انتخابی نسبت به زمان واکنش
ساده اشاره دارد .همچنین این نتیجه نشان میدهد به احتمال
زیاد تأثیر پیچیدگی تکلیف به اندازه تأثیر تعداد محرک پاسخ
(قانون هیک هایمن) نیست .به بیانی دیگر بر اساس قانون هیک
هایمن افزایش تعداد محرک پاسخ زمانی که تعداد محرک پاسخ
از یک پاسخ به دو یا چند محرک افزایش مییابد ،زمان واکنش
نیز بیشترین افزایش را دارد [.]10

راﺳﺖدﺳﺖ نیمکره ﭼﭗ ﻣﻐﺰ و در اﻓﺮاد ﭼﭗدﺳﺖ نیمکره راﺳﺖ
ﻣﻐﺰ ﻓﻌﺎل میشود .از آنجایی که نیمکره راست رشتههای عصبی
دراز فراوانی دارد مناطق بسیار دور از هم را در مغز به هم مرتبط
میکند ،این عقیده برای محققان معمول شده است که دست
چپ درگیر در روابط فضایی باید زمان عکسالعمل سریعتری
داشته باشد [.]17، 21

نتیجهگیری نهایی
به دلیل اینکه فرایندهای پردازش شناختی در سالمندان کندتر
صورت میگیرد به منظور آمادهسازی افراد سالمند برای اجرای
مهارتهای مختلف بهتر است از پیشدورههای خیلی کوتاه
اجتناب کرد .همچنین احتماالً افراد چپدست به دلیل برتری
عصبی ذاتی ناشی از حجم ماده شیار مرکزی خاکستری مغز و
درگیری بیشتر نیمکره راست مغز که رشتههای عصبی بیشتری
دارد زمان واکنش کوتاهتری نسبت به افراد راستدست دارند.
تشکر و قدردانی

از تمامی شرکتکنندگان که ما را در اجرای این پژوهش یاری کردند
تقدیر و تشکر میکنیم .پژوهش حاضر حامی مالی نداشته است.

نتایج دیگر این پژوهش نشان داد افراد با دست برتری چپ زمان
واکنش سریعتری نسبت به افراد راستدست دارند .این نتایج با
یافتههای اکنر و همکاران ( )2010که نشان دادند ورزشکاران
چپدست بهطور متوسط زمان واکنش کوتاهتری نسبت به ورزشکاران
راستدست دارند [ ،]20لوفینگ و همکاران ( )2012که در تحقیق
خود مزیت عملکرد بازیکنان تنیس آماتور را در چپدستان نسبت
به راستدستان نشان دادند [ ،]31چیتیبابو ( )2014که نشان
داد هندبالیستهای چپدست زمان واکنش کمتری نسبت به
راستدستان دارند [ ]19و فرنقی و همکاران ( )2015که در بررﺳﻲ
اﺛﺮ دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮی و دو روش ﺗﻤﺮﻳﻦ آﺷﻜﺎر و ﭘﻨﻬﺎن ﺑﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ
و سنجش دقت و زمان عکسالعمل نشان دادند افراد چپدست زمان
واکنش کمتری دارند [ ]32همخوانی دارد.
در ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ ﻛﻪ با دﺳﺖ راﺳﺖ اﻧﺠﺎم میشود ﻗﺸﺮ ﺣﺮﻛﺘﻲ اولیه
ﭼﭗ و ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ مخچه راﺳﺖ و در ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻲ ﻛﻪ با دﺳﺖ ﭼﭗ
اﻧﺠﺎم میگیرد ﻗﺸﺮ ﺣﺮﻛﺘﻲ اولیه راﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ مخچه
ﭼﭗ درﮔﻴﺮ میشود .در بسیاری از عوامل رفتاری یا ادراکی عدم
تقارن برتری جانبی مغزی با عدم تقارن عملکرد در ارتباط است.
بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که انجام تکالیف و فرمولهای
حرکتی مربوط به هر دو سمت بدن در نیمکره چپ قرار دارد.
محققان دریافتند در اﺟﺮاي ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ در اﻓﺮاد
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