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Objectives Cognitive functions such as reaction time undergo change with aging. Given the importance 
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 com-
pared 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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اهداف با افزایش سن در عملکرد شناختی نظیر زمان واکنش تغییراتی رخ می دهد. با توجه به اهمیت آماده سازی در پاسخ به زمان واکنش 
در موقعیت های گوناگون زندگی، هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر پیش دوره های مختلف 0/5، 1/5، 2/5 و 3/5 ثانیه و دست برتری 

بر زمان واکنش شنیداری ساده و انتخابی است.
مواد و روش ها این تحقیق از نوع نیمه تجربی است که با نرم افزار محقق ساخته که روایی و پایایی آن تأیید شده است انجام گرفت. جامعه 
آماری این تحقیق شامل تمام سالمندان شهر اهواز بود که از بین آن ها 30 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه 
دست برتری چپ و راست قرار گرفتند. آزمون زمان واکنش به صورت ساده و انتخابی با پیش دوره های مختلف به صورت متغیر از هر فرد 

گرفته شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس درون گروهی تجزیه وتحلیل شد و سطح معناداری P<0/05 در نظر گرفته شد.
دارد  وجود  معناداری  تفاوت  انتخابی  و  ساده  واکنش  زمان  بین  نیز  و  مختلف  پیش دوره های  بین  داد  نشان  نتایج  یافته ها 
)P<0/05(. پیش دوره های خیلی کوتاه )0/5 و 1/5( باعث افزایش زمان واکنش می شود. همچنین مشخص شد افراد چپ دست 

زمان واکنش کوتاه تری نسبت به افراد راست دست دارند.
نتیجه گیری به دلیل اینکه فرایندهای پردازش شناختی در سالمندان کندتر صورت می گیرد، به منظور آماده سازی افراد سالمند برای 
اجرای مهارت های مختلف بهتر است از پیش دوره های خیلی کوتاه اجتناب کرد. همچنین احتماالً افراد چپ دست به دلیل برتری عصبی 
ذاتی ناشی از حجم ماده شیار مرکزی خاکستری مغز و درگیری بیشتر نیم کره راست مغز که رشته های عصبی بیشتری دارد زمان واکنش 

کوتاه تری نسبت به افراد راست دست دارند.

کلیدواژه ها: 
آماده سازی، دست 

برتری، زمان واکنش، 
سالمند

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

مقدمه

پیرشدن جمعیت و افزایش جمعیت سالمندان به یک پدیده 
جهانی تبدیل شده است. سالمندان با گذر عمر شاهد کاهش 
بیماری ها  انواع  و  روانی خویش هستند  و  توانایی های جسمی 
و مشکالت روانی آن ها را تهدید می کند. بیماری های جسمی 
نظیر ایست قلبی، مشکالت تنفسی، پوکی استخوان، مشکالت 
گوارشی، انواع آسیب های مغزی و اختالالت روانی نظیر اضطراب، 
افسردگی، بی خوابی و مشکالت جنسی ازجمله مسائل و مشکالت 

مرتبط با سالمندی است ]1[. 

آمارهای جهاني نشان می دهد روزبه روز بر جمعیت سالمندان 
نیازهای سالمندان  و  به مسائل  توجه  بنابراین  افزوده مي شود. 
شناسایي  این رو  از  می آید.  حساب  به  اجتماعی  ضرورت  یک 

عوامل تخریب کننده فعالیت حرکتي و شناختی و یافتن راه های 
کمک کننده به توانایي حرکتي و شناختی و سالمت این قشر از 
جامعه اهمیت بسزایي دارد ]2[. فرایند پیری یعنی افت عملکرد، 
البته تمام دستگاه های بدن با سرعت یکسان افت پیدا نمی کنند. 
در دوره سالمندی عالوه بر تغییرات جسمی و حرکتی، مغز انسان 
نیز در قسمت های مختلف لوب هاي پیشانی ، آهیانه ای، 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 تصمیم گیري تلقی می شود ]3[. 

زمان واکنش )ساده و انتخابی و افتراقی( شاخص دقیقی برای 
سرعت و کارایی تصمیم گیری است و به مدت زمان سپری شده 
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بین ارائه محرک حسی و پاسخ رفتاری پس از آن گفته می شود. 
زمان واکنش دارای دو بخش پیش حرکتی که فرایندهاي شناختی 
و ادراکی و تصمیم گیري در آن درگیرند و بخش حرکتی است که 
شامل درگیرشدن عضالت خاصی در اجراي عمل است. با افزایش 
سن توانمندي هاي شناختی نظیر زمان واکنش ُکند می شود و با 
تخریب و تضعیف نورون ها و سلول ها و سرعت مسیرهاي عصبی، 
توانایی دستگاه عصبی مرکزي در کنترل حرکت کاهش و زمان 

پردازش اطالعات افزایش می یابد ]4[. 

به  پاسخ دهی  به  نسبت  افراد مسن  واکنش  دیگر  عبارت  به 
محرک هاي محیطی کاهش پیدا می کند. 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 تکلیف های پیچیده که شامل 
انواع متعدد پردازش اطالعات می شود از کاهش سرعت پردازش 
مرتبط با سن آسیب ببینند. با توجه به فرضیه کاهش عمومی، 
کاهش عملکرد شناختی از قبیل زمان واکنش، شامل پس روی در 

فرایندهای شناختی و ادراکی و حرکتی است ]5[.

مهارت های ورزشی  از  بسیاري  در  واکنش  زمان  اندازه گیری 
در  واقع  در  باشد.  کمک کننده  می تواند  درمانی  تمرین های  یا 
بسیاري از ورزش ها سرعت حداکثر یا به ندرت به دست می آید و 
یا به طورکلی موردنیاز است، اما معموالً داشتن زمان عکس العمل 
کوتاه بسیار حائز اهمیت است و باعث افزایش مهارت ورزشی 
می شود ]6[. عالوه بر این، در بسیاری از بیماران با استفاده از زمان 
واکنش می توان 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 اندازه گیری سرعت پردازش اطالعات استفاده می شود. 
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 
می شود ]7[. پژوهشگران در تحقیقات مربوط به کنترل حرکتی 
برای نامیدن آنچه بین اقدام به انجام کار و شروع عمل اتفاق می افتد 
از واژه آماده سازی1 استفاده می کنند. آماده سازی زمانی است که 
ارائه  ضروری  محرک  از  قبل  هشداردهنده  سیگنال  یک  توسط 
می شود. منظور از آماده سازی در اینجا آماده سازی خاص دستگاه 

حرکتی است که فقط قبل از آغاز عمل فعال می شود ]8[.

مقدار  دست کاری  برای  باارزش  ابزاری  پیش دوره  الگوی 
آغاز  زمانی  آماده سازی  فرایند  اصلی  بخش  است.  آماده سازی 
ارائه  نشان دهنده  که  را  آگاهی دهنده  عالمت  فرد  که  می شود 
محرک اصلی است که باید به آن پاسخ دهد شناسایی می کند. 
آماده سازی زمانی نوعی توانایی از پیش فعال شده توسط سیستم 

1. Preparation

ادراکی حرکتی به رویدادی است که وقوع آن در آینده پیش بینی 
شده است. آماده سازی زمانی، در آغاز می تواند یک نشانه صریح 
ظرفیت  همچنین  باشد.  زمان  گذشت  بر  نظارت  با  ضمنی  و 
مهمی در زندگی روزمره است، مثال یک شکارچی در تالش برای 
تله انداختن شکارش باشد، یا یک قهرمان دو سرعت در تالش 
برای پیش بینی شروع صدای تپانچه باشد و یا یک راننده در انتظار 

برای چراغ سبز باشد ]9[. 

فاصله زمانی بین ارائه عالمت آماده باش تا ظهور محرک اصلی 
پیش دوره2 نام دارد. الگوی پیش دوره در حوزه روان شناسی به طور 
وسیع استفاده شده است. در توصیف این موضوع که انسان ها 
چگونه وقایع آینده را پیش بینی می کنند و با توانایی پیش بینی، 
این وقایع آشکار می شوند داده های زیادی ارائه شده اند ]11 ،10[. 
یکی از توضیحات قابل قبول برای اثر پیش دوره بر زمان واکنش 
مربوط به آماده سازی زمانی و عدم قطعیت زمان است. آماده سازی 
کوتاه تری   RT به  منجر  محرک ضروری  به  پاسخ  برای  بیشتر 
می شود. سطح آماده سازی قبل از محرک ضروری بستگی به طول 
پیش دوره دارد. وقتی پیش دوره به شکل تصادفی و متفاوت باشد 
شرکت کنندگان برای پاسخ به محرک ضروری کمتر آماده هستند 
و پیش بینی زمانی معموالً بسیار ضعیف تر از پیش دوره ثابت است؛ 
اما وقتی پیش دوره به شکل ثابت باشد شرکت کنندگان آمادگی 
بزنند که  دارند و می توانند حدس  ارائه محرک  برای  بیشتری 

محرک هدف ظاهر خواهد شد ]13 ،12[. 

تومسکه3 و همکاران )2011( در پژوهشی نشان دادند پیش بینی 
تسهیل  و  ادراک  بهبود  و  حرکتی  آماده سازی  تأثیر  تحت  زمانی 
ظرفیت های شناختی دیگر قرار می گیرد ]14[. شفیع زاده و همکاران 
)2014( به بررسی اثر پیش دوره های مختلف بر زمان واکنش ساده 
و انتخابی پرداختند. نتایج آن ها نشان داد پیش دوره بیشترین 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[. 

وقایع  »پیش بینی  عنوان  با   )2011( کاکی4  و  تسونادا  پژوهش 
آینده توانایی تخمین گذر زمان را بهتر می کند« نشان داد توانایی 
که  تمرینی  در طول  واکنش  زمان  تکلیف  در  زمان  گذر  تخمین 
شرکت کنندگان پیش بینی عالمت را یاد گرفتند بهتر شد. در هر 
کوشش یک عالمت آماده باش قبل از عالمت »رو« با فاصله زمانی 
وجود داشت )پیش دوره 1-2 ثانیه(. نتایج نشان داد توانایی تخمین 
گذر زمان با تمرین تکلیف های رفتاری که به طور ضمنی )غیرمستقیم( 

مکانیسم های زمان بندی را به کار می گیرد بهتر می شود ]15[.

بدن انسان اندام های زوج بسیاری دارد که از نظر ساختمانی و 
عملکرد با هم قرینه هستند. مهم ترین این اندام ها دست ها هستند 

2. Foreperiod
3. Thomaschke
4. Tsunoda & Kakei
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که تحت عنوان دست برتر و غیربرتر نامیده می شوند. دست برتری 
به عنوان اولویت یک دست در اجرای تکالیف عملکردی که با یک 
دست قابل انجام هستند تعریف شده است ]16[. دست چپ و 
برای  نیم کره راست  نیم کره های مغز کنترل می شود.  با  راست 
کنترل دست چپ و نیم کره چپ برای کنترل دست راست است. 
عالوه بر این، نیم کره راست رشته های عصبی دراز فراوانی دارد که 
مناطق بسیار دور از هم در مغز را به هم مرتبط می کند. مناطق 
حرکتی قشری در نیم کره چپ در ساختار و عملکرد نسبت به 

نیم کره راست متفاوت است ]17[. 

برخی از مطالعات که به بررسی تفاوت دست برتری پرداخته اند 
برتری  نوعی  احتماالً  چپ دست  بازیکنان  که  کرده اند  عنوان 
عصبی ذاتی دارند و نشان داده اند که حجم ماده شیار مرکزی 
خاکستری سمت چپ مغز بیش از سمت راست مغز است ]18[. 
چیتی بابو5 )2014( در تحقیقی درباره مردان هندبالیست نشان 
داد تفاوت معناداری بین بازیکنان چپ دست و راست دست در 
زمان واکنش بینایی وجود دارد، به طوری که چپ دست ها زمان 

واکنش کوتاه تری دارند ]19[.

بررسی ورزشکاران  به  و همکاران )2010( در تحقیقی  اکنر6 
پرداختند و نشان دادند ورزشکاران چپ دست به طور متوسط زمان 
واکنش کوتاه تری نسبت به ورزشکاران راست دست دارند ]20[. 
گورسوی7 )2009( در تحقیقی نشان داد چپ دست ها نوعی برتری 
ذاتی نسبت به راست دست ها در رابطه با مهارت های حرکتی فضایی 
دارند. وجود تعداد نسبتاً باالیی از مردان و زنان ورزشکار چپ دست 

در باالترین رتبه ها نشان دهنده 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 
می توان  پیش دوره  به  مربوط  تحقیقات  واکنش  زمان  روی  از  را 
مشخص کرد و فرایندهای شناختی همچون زمان واکنش نیز در 
دوره سالمندی نقش بسیار پرکاربردی دارد، این پژوهش به لحاظ 
کاربردی می تواند با مشخص کردن پیش دوره 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 این پژوهش بررسی 
اثر طول زمان های متفاوت پیش دوره بر زمان واکنش ساده و انتخابی 

شنیداری سالمندان در دو گروه با دست برتر راست و چپ است.

روش  مطالعه

شرایطی از قبیل انگیزه، میزان خواب آزمودنی ها در شب قبل 
از آزمون و غیره می تواند روی زمان واکنش تأثیر داشته باشد. این 
شرایط به طور کامل توسط محقق قابل کنترل نبود. این تحقیق 

5. Chittibabu
6. Eckner
7. Gursoy

از نوع نیمه تجربی و از لحاظ هدف در زمره پژوهش های کاربردی 
است. جامعه آماری شامل تمام سالمندان مرد 60 سال و باالتر 
ساکن شهر اهواز با میانگین سنی )3/12±65/38( بودند. در این 
پژوهش مراکز عمومي مختلف که احتمال حضور سالمندان در 
آنجا وجود داشت به عنوان محیط پژوهش در نظر گرفته شد 
که شامل پارک ها، خانه های سالمندان، کانون های بازنشستگي، 

درمانگاه های عمومي و غیره بود. 

از بین جامعه آماری مدنظر 30 نفر )15 نفر راست دست و 15 
نفر چپ دست( به صورت نمونه گیری هدفمند با توجه به امکانات 
تیم تحقیق و محدودیت های 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 مالک هاي ورود به مطالعه می توان به هوشیاري کامل، 
داشتن توانایي انجام فعالیت هاي روزانه بدون وابستگي به دیگران، 
نداشتن سابقه انجام ورزش هاي منظم، نداشتن اختالل شناختی، 
کسب نمره حداقل 25 از پرسش نامه ارزیابی مختصر وضعیت 
شناختی8 سالمندان اشاره کرد ]21[. معیارهاي خروج از مطالعه 
شامل ابتال به اختالالت عضالني اسکلتي محدودکننده، اختالالت 
قلبي و عروقي، نارسایي قلبي حاد، فشارخون باال و بیماري هاي 
مزمن ناپایدار بود. شرکت کنندگان با رضایت آگاهانه و داوطلبانه 
در پژوهش شرکت کردند. پس از انتخاب آزمودنی ها، آن ها در دو 

گروه دست برتری چپ و راست قرار گرفتند.

ابزار جمع آوری اطالعات

نرم افزار پیش دوره بر زمان واکنش دیداری و شنیداری

محقق به کمک متخصصان نرم افزار اقدام به طراحی و ساخت 
نرم افزار نمود. این ابزار یک نرم افزار محقق ساخته است که قابلیت 
تنظیم پیش دوره های ثابت و متغیر با زمان های 0/5، 1/5، 2/5، 
3/5 ثانیه 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 50 شرکت کننده انجام شد استفاده 
گردید. از روش آزمون و آزمون مجدد پایایی آن 0/84 تعیین شد. 
متخصصان حوزه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش روایی این 
ابزار را تعیین کردند. همچنین از روش آزمون روایی هم زمان با 
 YAGAMI YB–1000 استفاده از دستگاه سنجش زمان واکنش
استفاده شد که بین زمان های واکنش این دو دستگاه همبستگی 

0/78 به دست آمد.

پرسش نامه ارزیابی مختصر وضعیت شناختی

8. Mini-Mental State Examination (MMSE)

تأثیر طول پیش دوره و دست برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی سالمندان
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فارسی  نسخه  از  سالمندان  شناختي  وضعیت  ارزیابانی  برای 
پرسش نامه استاندارد معاینه مختصر وضعیت شناختي فلوستین 
روش  یک  عنوان  به  پرسش نامه  این  شد.  استفاده   )1975(
داراي  که  است  شناختی  سطوح  درجه بندی  براي  عملکردي 
بخش های جهت یابی، ثبت اطالعات، توجه و محاسبه، یادآوري 
و مهارت های زباني است که در آن به هر پاسخ صحیح 1 امتیاز 
تعلق می گیرد. حداکثر نمره کسب شده 30 امتیاز است. فروغان 
)1385( روایی این پرسش نامه را 0/78 و پایایی آن را 0/87 بیان 

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 
]23[ استفاده شد. به تمام شرکت کنندگان توضیحات شفاهی 
عملی  صورت  به  آزمون  اجرای  چگونگی  همچنین  شد.  داده 
نشان داده شد. سپس به منظور آشنایی و بر طرف کردن ابهامات 
احتمالی یک بلوک را به صورت آزمایشی اجرا کردند. پس از آن 

آزمون اصلی اجرا شد.

آزمون پیش دوره بر زمان واکنش ساده شنیداری در دست برتر

آزمودنی روی یک صندلی با فاصله 40 تا 50 سانتی متری از 
صفحه  نمایش ثبت رایانه و به طور مستقیم روبه روی صفحه نمایش 
نشستند و انگشت اشاره دست برتر را مماس و روبه روی کلید 
B صفحه کلید قرار دادند. با زدن کلید شروع آزمون شماره های 
3-2-1 برای آمادگی کامل آزمودنی روی صفحه نمایش ظاهر 
بالفاصله یک پیش دوره  از ظهور آخرین شماره )1(  شد. پس 
شنیداری از طریق بلندگو ارائه شد. فاصله زمانی این پیش دوره 
و ظهور محرک شنیداری 1000 هرتزی )70 دسی بل( ]24[ در 
فواصل زمانی 0/5، 1/5، 2/5 و 3/5 و به صورت کاماًل تصادفی 
بود. سپس محرک اصلی حرف B که همان زمان واکنش ساده 
شنیداری است ارائه شد و آزمودنی به محض شنیدن صدای B به 

آن کلید پاسخ داد.

در  انتخابی شنیداری  واکنش  زمان  بر  پیش دوره  آزمون 
دست برتر

قبل از شروع آزمون انگشت اشاره دست برتر آزمودنی روبه روی 
روی  مناسبی  نسبتاً  جایگاه  که  صفحه کلید   I-O-P کلیدهای 
کمترین  هم  به  نزدیک  حروف  بقیه  بین  و  دارند  صفحه کلید 
تداخل را دارند قرار گرفت. با زدن کلید شروع آزمون شماره های 
3-2-1 برای آمادگی کامل ظاهر شد. پس از ظهور آخرین شماره 
)1( بالفاصله پیش دوره شنیداری توسط بلندگو به صورت کاماًل 
تصادفی به صدا درآمد. فاصله زمانی بین این پیش دوره و ظهور 
بود. سپس  و 3/5  زمانی 0/5، 1/5، 2/5  فواصل  در  محرک ها 

محرک اصلی که یکی از حروف I-O-P به 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.

تجزیه وتحلیل داده ها

از میانگین و انحراف معیار به عنوان آمار توصیفی استفاده شد. 
بعد از بررسی عادی بودن داده ها از طریق آزمون شاپیرو ویلکز، از 
یک طرح تحلیل واریانس درون گروهی با اندازه گیری تکراری برای 
مشخص کردن تفاوت ها در هر یک از پیش دوره های مختلف و نیز 
از آزمون تعقیبی بونفرونی برای مشخص کردن جایگاه تفاوت های 
موجود در پیش دوره های مختلف استفاده شد. داده ها با استفاده 
معناداری  و سطح  تجزیه وتحلیل   SPSS نرم افزار  نسخه 21  از 

P>0/05 در نظر گرفته شد.

یافته ها 

و  ساده  واکنش  زمان  درباره  داده ها  توصیفی  اطالعات  ابتدا 
انتخابی در زمان های مختلف پیش دوره و در دو گروه راست دست 
و چپ دست بیان شد. جدول شماره 1 نتایج مربوط به میانگین و 
انحراف معیار زمان واکنش ساده و انتخابی را در پیش دوره های 
مختلف نشان می دهد. همان طور که در جدول شماره 1 آمده 
است، در پیش دوره های مختلف سالمندان با برتری دست چپ 

زمان واکنش شنیداری ساده و انتخابی سریع تری دارند. 

به منظور بررسی زمان واکنش شنیداری ساده و انتخابی در 
دو گروه دست برتر چپ و راست در زمان های مختلف پیش دوره 
تکراری  اندازه گیری  با  درون گروهی  واریانس  تحلیل  آزمون  از 
استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 2 آمده است. همان طور 
که در جدول شماره 2 ذکر شده است بین زمان واکنش ساده و 
انتخابی  دست برتر سالمندان چپ دست و راست دست به محرک 
شنیداری در زمان های مختلف پیش دوره تفاوت معناداری وجود 

 .)P>0/05( دارد

به منظور یافتن تفاوت های موجود در پیش دوره های مختلف از 
آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 3 
آمده است. همان طور که در جدول شماره 3 مشاهده می شود، نتایج 
آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد بین زمان واکنش شنیداری ساده 
سالمندان چپ دست در تمام پیش دوره ها غیر از پیش دوره 0/5 و 

 .)P>0/05( تفاوت معنادار وجود دارد )P=0/46( 1/5

به منظور یافتن تفاوت های موجود در پیش دوره های مختلف از 
آزمون تعقیبی بنفرونی استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 
4 آمده است. همان طور که در جدول شماره 4 مشاهده می شود، 
نتایج آزمون تعقیبی بنفرونی نشان داد بین زمان واکنش شنیداری 
سالمندان راست دست در تمام پیش دوره ها غیر از پیش دوره 0/5 



533

زمستان 1395، دوره 11، شمارة 4

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

بحث 

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر پیش دوره های مختلف و دست 
برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی شنیداری در سالمندان بود. 
نتایج نشان داد پیش دوره های خیلی کوتاه )0/5 ثانیه( و خیلی بلند 
)3/5 ثانیه( باعث افزایش زمان واکنش ساده و انتخابی می شود. 

جدول 1. میانگین و انحراف معیار زمان واکنش شنیداری ساده و انتخابی برحسب ثانیه در پیش دوره های مختلف در افراد با دست برتر.

برتری متغیر
دست

پیش دوره 3/5 ثانیهپیش دوره 2/5 ثانیهپیش دوره 1/5 ثانیهپیش دوره 0/5 ثانیه

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگین

زمان واکنش 
شنیداری ساده

0/2890/490/2940/110/2230/320/2130/26راست
0/3250/140/3590/350/2930/160/2850/14چپ

زمان واکنش 
شنیداری انتخابی

0/4480/030/4260/100/3850/190/4070/44راست
0/5470/330/5940/160/5040/270/4890/35چپ

جدول 2. تحلیل واریانس درون گروهی با اندازه گیری تکراری در زمان واکنش شنیداری ساده  و انتخابی دست برتر سالمندان چپ دست و راست دست در زمان های 
پیش دوره مختلف.

مجموع آزموندست برتر
سطح Fمیانگین مجذوراتدرجه آزادیمجذورات

مجذور اتامعناداری

چپ

زمان واکنش 
ساده

20456/2336815/74عامل
97/710/00010/64

3978/015769/78خطا

زمان واکنش 
انتخابی

5783/1331927/67عامل
16/150/00010/39

6802/1157119/33خطا

راست

زمان واکنش 
ساده

4981/3331660/44عامل
7/500/0010/23

12608/4157221/20خطا

زمان واکنش 
انتخابی

9432/6033144/2عامل
29/400/00010/48

6094/9057106/92خطا

تأثیر طول پیش دوره و دست برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی سالمندان

جدول 3. یافته های آزمون بنفرونی به منظور بررسی جایگاه تفاوت پیش دوره ها در زمان واکنش شنیداری سالمندان با دست برتر چپ.

)I( گروه)J( سطح معنا داریخطای استانداردتفاوت میانگین هاگروه

پیش دوره 0/5

0/053/180/46-پیش دوره 1/5

*0/123/580/009پیش دوره 2/5

*0/183/250/0001پیش دوره 3/5

پیش دوره 1/5
*0/143/480/02-پیش دوره 2/5

*0/283/590/01-پیش دوره 3/5

*0/184/540/30-پیش دوره 3/5پیش دوره 2/5

* در سطح کمتر از P≤0/05 معنادار است. 
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 ،)2012( همکاران  و  نارهاره9  یافته های  با  حاضر  تحقیق  نتایج 
توسونادا و همکاران )2011(، استینبرن10 و همکاران )2008( که 
نشان دادند پیش دوره های خیلی طوالنی و خیلی کوتاه بر زمان 

واکنش تأثیر منفی دارد هم راستا است ]26 ،25 ،15[.

پیش دوره خیلی کوتاه زمان خیلی کمی را برای آماده کردن فرد در 
اختیار او قرار می دهد. در پیش دوره خیلی بلند فرد نمی تواند توجه 
و آمادگی فیزیکی خود را حفظ کند و تمرکز او برای انجام مناسب 
هدف از بین می رود. این حالت بیشتر در مسابقاتی مثل شنا و دو 

سرعت که شروع آن بسیار مهم است می تواند کاربرد داشته باشد.

سالمندي دوره ای از مراحل رشدی زندگی فرد است که طی آن 
بیشتر ارگان ها، اندام ها و عملکردهاي فیزیولوژیکی بدن به  مرور 
زمان دچار انحطاط و زوال می شود و به دنبال این فرآیندها، افت 
قابل  توجهی در اجراي مهارت هاي شناختی نظیر زمان واکنش 
در سالمندان دیده می شود. با ورود به دوره سالمندی حساسیت 
پیدا  کاهش  انتقال دهنده  و  دریافت کننده  حسی  نورون های 
می کند و میزان پاسخ فرد به وقایع و اتفاقات محیطی بر اثر ابهام 
در سیگنال ها برای پردازش به مغز، دچار اختالل می شود. تعیین 
زمان عکس العمل و تخمین مهارت پیش بینی، معیار مهمی در 
تعیین وضعیت عصبی عضالنی افراد مختلف است. عملکرد موفق 
در مهارت هاي ورزشی و حرکات مختلف زندگی روزمره نه تنها 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 یافته های شفیع زاده و همکاران )2014( 
در  دادند  نشان  تحقیق خود  در  که   )2009( و لس استنسن11 
تکالیف زمان واکنش پیش دوره های مختلف با میانگین 1 ثانیه، 
زمان واکنش های کوتاه تری را نسبت به پیش دوره های بلندمدت 
2 یا 3 یا 4 ثانیه ایجاد می کند ]28 ،10[ همخوان نیست. نتایج 

9. Narhare
10. Steinborn
11. Leth-Steensen

آن ها نشان داد در شرایط آماده باش، پیش دوره کوتاه تر از حالت 
غیرآماده باش است که این نتیجه مکانیزم بازداری در قشر حرکتی 
اولیه است که برای پیشگیری از پاسخ نادرست در طول پیش دوره 
عمل می کند. احتماالً دلیل این مغایرت را بتوان در ویژگی سنی 
آزمودنی ها توجیه کرد. در تحقیقات اشاره شده که از آزمودنی های 
سالمندان  از  حاضر  تحقیق  در  ولی  بود،  شده  استفاده  جوان 
استفاده شد. تحقیقات مختلفی نشان داده اند فرایندهای شناختی 

و پردازشی سالمندان متفاوت است ]4[. 

دلیل دیگر ناهمخوانی را می توان در نحوه ظهور محرک ها دانست. 
در تحقیق حاضر از متغیرهای پیش دوره به طور تصادفی و به صورت 
متغیر استفاده شد، ولی در تحقیقات ذکرشده نحوه ظهور محرک ها 
ثابت بود. تفاوت بین زمان واکنش در پیش دوره های مختلف را شاید 
بتوان بر اساس نظریه انتظار کّمی توجیه کرد. این نظریه بیان می کند 
)واریانس(  بلند خطای  و خیلی  کوتاه  پیش دوره های خیلی  طول 
بیشتری دارد. همچنین هرچه زمان آمادگی که در اختیار فرد قرار 
می گیرد غیرقابل پیش بینی و نامنظم و بسیار بلند باشد، احتمال 

خطای او در برآورد زمان واکنش نیز بیشتر می شود ]10[.

در ارتباط با پیش دوره و زمان واکنش دو دیدگاه متفاوت وجود 
دارد. زمانی که پیش دوره ها به صورت تصادفی و متغیر ارائه شوند 
کوتاه ترین طول پیش دوره باعث افزایش زمان واکنش می شود. 
زمانی که پیش دوره ها به صورت ثابت ارائه شوند پیش دوره های 
کوتاه منجر به کاهش زمان واکنش می شود ]29[. طبق نظریه 
فرسودگي سلول ها، همراه با فرایند سالمندی، سلول ها و بافت ها 
و اندام ها با تنش زاهاي داخلي و خارجي آسیب مي بینند. بنابراین 
از لحاظ فیزیولوژیکي تغییرات به وجودآمده در دستگاه عصبي 
مرکزي مرتبط با سن نظیر کاهش تعداد سلول های مغز و جریان 
خون و اکسیژن رسانی به مغز مي تواند در همه جنبه ها به ویژه 
در اجزاي مرکزي فرایند زمان واکنش زیان بخش باشد، چرا که 
کیفیت عملکرد مغز تحت تأثیر مقدار خون و اکسیژن رسانی و 
مواد غذایي دریافتي قرار دارد. از طرفی شرایط و نیازهاي خاص 
یک تکلیف، سرعت عکس العمل و تصمیم گیري را در افراد سالمند 

جدول 4. یافته های آزمون بنفرونی به منظور بررسی جایگاه تفاوت پیش دوره ها در زمان واکنش شنیداری سالمندان با دست برتر راست.

)I( گروه)J( سطح معناداریخطای استانداردتفاوت میانگین هاگروه

پیش دوره 0/5

0/043/621/00پیش دوره 1/5

*0/162/440/0001پیش دوره 2/5

*0/182/380/002-پیش دوره 3/5

پیش دوره 1/5
*0/83/660/001-پیش دوره 2/5

*0/192/440/001-پیش دوره 3/5

0/323/560/47-پیش دوره 3/5پیش دوره 2/5

*در سطح کمتر از P≤0/05 معنادار است. 



535

زمستان 1395، دوره 11، شمارة 4

بهبود مي بخشد. ]30[.

نتایج نشان داد زمان واکنش انتخابی نسبت به زمان واکنش 
شاخص  واکنش  زمان  دارد.  پاسخ  در  بیشتری  تأخیر  ساده 
دقیقی برای سرعت و کارایی تصمیم گیری است و به مدت زمان 
سپری شده بین ارائه محرک حسی و پاسخ رفتاری پس از آن 
گفته می شود. علت این افزایش زمان واکنش را می توان 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 می دهد. این اجزای بیشتر به زمان بیشتری برای 
مراحل آماده سازی و برنامه ریزی پاسخ نیازمند است که احتماالً 
و  محرک  شناسایی  مرحله  دو  بین  زمان صرف شده  بیشترین 

انتخاب پاسخ مربوط به مرحله انتخاب پاسخ است. 

اطالعات  پردازش  نظریه  با  را می توان  این مطلب  همچنین 
مشخص بودن  قابل  غیر  به  نظریه  این  در  دانست.  هم راستا 
دو مرحله شناسایی محرک و انتخاب پاسخ از مراحل سه گانه 
پردازش اطالعات زمان واکنش انتخابی نسبت به زمان واکنش 
ساده اشاره دارد. همچنین این نتیجه نشان می دهد 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 می یابد، زمان واکنش 

نیز بیشترین افزایش را دارد ]10[.

نتایج دیگر این پژوهش نشان داد افراد با دست برتری چپ زمان 
با  نتایج  این  دارند.  افراد راست دست  به  واکنش سریع تری نسبت 
ورزشکاران  دادند  نشان  که   )2010( همکاران  و  اکنر  یافته های 
چپ دست به طور متوسط زمان واکنش کوتاه تری نسبت به ورزشکاران 
راست دست دارند ]20[، لوفینگ و همکاران )2012( که در تحقیق 
خود مزیت عملکرد بازیکنان تنیس آماتور را در چپ دستان نسبت 
نشان  که   )2014( چیتی بابو   ،]31[ دادند  نشان  راست دستان  به 
به  نسبت  کمتری  واکنش  زمان  چپ دست  هندبالیست های  داد 
راست دستان دارند ]19[ و فرنقی و همکاران )2015( که در بررسي 
اثر دست برتری و دو روش تمرین آشکار و پنهان بر یادگیري حرکتي 
و سنجش دقت و زمان عکس العمل نشان دادند افراد چپ دست زمان 

واکنش کمتری دارند ]32[ همخوانی دارد. 

در تکالیفي که با دست راست انجام می شود قشر حرکتي اولیه 
چپ و قسمت قدامي مخچه راست و در تکالیفي که با دست چپ 
انجام می گیرد قشر حرکتي اولیه راست و قسمت قدامي مخچه 
چپ درگیر می شود. 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 فرمول های 
حرکتی مربوط به هر دو سمت بدن در نیم کره چپ قرار دارد. 
محققان دریافتند در اجراي تکالیف حرکتي با دست برتر در افراد 

راست دست نیم کره چپ مغز و در افراد چپ دست نیم کره راست 
مغز فعال می شود. از آنجایی که نیم کره راست رشته های عصبی 
دراز فراوانی دارد مناطق بسیار دور از هم را در مغز به هم مرتبط 
می کند، این عقیده برای محققان معمول شده است که دست 
چپ درگیر در روابط فضایی باید زمان عکس العمل سریع تری 

داشته باشد ]21 ،17[.

نتیجه گیری نهایی 

به دلیل اینکه فرایندهای پردازش شناختی در سالمندان کندتر 
صورت می گیرد به منظور آماده سازی افراد سالمند برای اجرای 
کوتاه  خیلی  پیش دوره های  از  است  بهتر  مختلف  مهارت های 
اجتناب کرد. همچنین احتماالً افراد چپ دست به دلیل برتری 
عصبی ذاتی ناشی از حجم ماده شیار مرکزی خاکستری مغز و 
درگیری بیشتر نیم کره راست مغز که رشته های عصبی بیشتری 

دارد زمان واکنش کوتاه تری نسبت به افراد راست دست دارند.

تشکر و قدردانی

از تمامی شرکت کنندگان که ما را در اجرای این پژوهش یاری کردند 
تقدیر و تشکر می کنیم. پژوهش حاضر حامی مالی نداشته است.

تأثیر طول پیش دوره و دست برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی سالمندان
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