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 چکيده

 کل بدننشانه بر زمان واکنش انتخابی پیش تعیین اثر نوع، صحت و زمان ارائة حاضر، هدف پژوهش

به روش  بدنینفر از دانشجويان دختر رشتة تربیت 16تعداد بازداری بازگشت بود.  برمبنای نظرية

 ةجهته با قابلیت ارائن مطالعه، از دستگاه زمان واکنش هشتانتخاب شدند. در ايدسترس گیری درنمونه

 500و  1000های دورهديداری و شنیداری معتبر و نامعتبر با پیش نشانةنشانه استفاده شد و از پیشپیش

زمان  یبررسب تصادفی استفاده شد. تکلیف موردنشانه و محرک با ترتیثانیه بین پیشمیلی 200و  100 ،

دستة  18کوششی آشنايی و کنندگان يک دستة پنججهت بود. شرکتواکنش انتخابی کل بدن در چهار 

تحلیل  از آمار استنباطی هاآزمون فرضیه برایوششی آزمون را با ترتیب تصادفی انجام دادند. کپنج

 اکنش در شرايط(. مطابق نتايج، زمان وP < 0.05گیری تکراری استفاده شد )واريانس با اندازه

 زمانی محرک و. زمان واکنش بین ناهمنشانه بودمعتبر بهتر از شرايط نامعتبر و بدون پیش نشانةپیش

، شنیداری ديداری معتبر، ديداری نامعتبر نشانةشدر شرايط پی ثانیه،میلی 200و  100 (SOA) پاسخ

ار بود. تفاوت معناد SOAساير سطوح اما بین  معتبر تفاوت معناداری مشاهده نشد؛معتبر و شنیداری نا

ان واکنش در زميداری بهتر از شرايط شنیداری بود، د نشانةزمان واکنش در شرايط پیشبراين، افزون

ی اريط شنیدو در شرايط ديداری معتبر بهتر از شرابود شرايط ديداری نامعتبر بهتر از شنیداری نامعتبر 

ندة ديداری و شنیداری معتبر اين پژوهش تأيیدکنشرايط  آمده دردستمعتبر بود. مطابق نتايج به

 های مختلف هیچ اثر تسهیلی مشاهدهSOAاما در شرايط نامعتبر در  نظرية بازداری بازگشت است؛

 شود.شود و فقط اثر بازداری در زمان واکنش مشاهده مینمی

 

 نشانهزمان واکنش انتخابی، بازداری بازگشت، پیش :واژگان کليدی

                                                           
  Email: Reyhanehnajariyan@yahoo.com                                                        نویسندة مسئول *
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 هقدمم
پردازش سریع و دقیق  ،های مهماین جنبههای مختلفی دارد که یکی از اجرای ماهرانه، جنبه

های (. زمان واکنش در موقعیت1) است( RT)1شاخص آن، زمان واکنش اطالعات است که

، بسیاری از روکنندة موفقیت و شکست فردی یا تیمی شود؛ ازاینتواند تعیینشماری میبی

رساندن اجرای ورزشکاران، به بررسی و شناخت عوامل اثرگذار بر اوجش برای بهپژوهشگران در تال

نفس و حتی اعتمادبهنبود بازداری،  نةتواند نشایزمان واکنش م حدافزایش زیاداز اند.آن پرداخته

تأثیر وراثت )بیشتر زمان واکنش ساده(، زمان واکنش تحتهای عاطفی باشد. برخی اختالل ةنشان

توجه و  2نشاندوره، پیشو پاسخ، زمان پیشدرونی و عوامل محیطی )مانند تعداد محرک  عوامل

محرک، اطالعاتی جزئی یا کامل  ئةکردن پارامتر، قبل از ارانشانه(. در روش پیش2) غیره( است

اند متعددی به این نتیجه رسیده هایشود. پژوهشط یک عالمت ارائه میدرمورد پاسخ موردنظر توس

 و آنباشد تواند تأثیر مثبتی بر زمان واکنش داشته محرک اصلی می نشانه قبل از ارائةارائة پیش که

 4SOAاین اثر بستگی به مدت زمان  ،3(IOR) بازداری بازگشت تر کند؛ اما طبق نظریةرا کوتاه

در  ه و محرک دارد کهنشاناعتبار و صحت پیش ،زمانی شروع نشانه و محرک( و همچنین)غیرهم

(. توالی معمول رویدادها در 3) شودنامیده می «بازداری بازگشت»یا « اثرپس»ادبیات پژوهشی، 

، پس از متغیرSOA بعد از یک  نیاز دارد( که به پاسخگونه است که محرک )ینبدبازداری بازگشت 

شده باشد. هارائ نشانةرک، مشابه یا متفاوت با پیششود و ممکن است محنشانه ظاهر میپیش ارائة

کردن یک رویداد که با دنبال( نشان داد 1984) 5نتایج برگرفته شده از مطالعات پوسنر و کوهن

که )محرکی که نیازمند  نوعی تسهیل در پردازش محرک دیگری ،نشانه( در محیط)پیش خاص

طی ه از موقعیت محیپس از اینکه توج. آیدوجود میاست، به نزدیک به آن موقعیتپاسخ است( 

 دهدکردن مجدد توجه به آن موقعیت و ارائة پاسخ، تأخیری روی میشود، برای معطوفگرفته میباز

نشانة  مانندبازدارنده در یک وضعیت، . اگر محرک به بازداری بازگشت موسوم استکه این تأخیر 

ت نسب به RT صورت هزارم ثانیه( اتفاق بیفتد، دراین 200)کمتر از  کوتاه SOAشده و با دهیجهت

که عالمت یابد؛ اما زمانیدهی شده است، تسهیل میوضعیت محرکی که متفاوت از نشانة جهت

نظر وقوع پیوندد، در این مورد بهشده بهدهیهزارم ثانیه یا بیشتر پس از نشانة جهت 300، بازدارنده

اشت که پاسخ به خواهد دنشانه، اثر مضاعفی شده به پیشدهیکردن پاسخ جهترسد که کاملمی

                                                           
1. Reaction Time 

2. Precue 

3. Inhibition of Return Theory 

4. Stimulus Onset Asynchrony 

5. Posne & kohen 
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نشده، دچار تأخیر دهیجهت ه با زمان واکنش در پاسخ به نشانةشده را در مقایسدهیوضعیت جهت

نخستین بار در  ها است.شت موضوع بحث برانگیزی در پژوهش(. بازداری بازگ4به نقل از ) کندمی

دهی مباحث جهت از آن پس این موضوع درو  را مطرح کردنداین اثر پوسنر و کوهن  1984سال 

نظیر فرایندهای شناختی  های مختلفی از این پدیدهجنبه 1984. از سال شودتوجه مشاهده می

و  بررسی شده است شود،یچه شرایطی این اثر ایجاد م ر، مبنای عصبی آن و نیز اینکه دردرگی

ه عوامل اند کهای مختلف نشان دادهپژوهشبیان داشتند که  (2002)چیل، ماریلو و شاستین 

 ،نشانه، نوع محرک و چگونگی پاسخ به آن و غیرهپیشمختلفی ازجمله نیازهای تکلیف، نوع و اندازة 

ای که درزمینة بازداری بازگشت در مطالعات اولیه .(5)به نقل از  گذارندزداری بازگشت تأثیر میبر با

ها از که در آن های بعدیهشیف اکتشافی مشاهده شد. در پژواین اثر تنها در تکال انجام شده است،

 تری استفاده شد، اثر بازداری بازگشت در تکالیف افتراقیمحرک طوالنی -نشانهفواصل پیش

 700) از با این تفاوت که در این تکالیف، اثر بازداری بازگشت دیرتر )انتخابی( نیز مشاهده شد؛

مطالعات زیادی در  ،های اخیردر سال(. 6) ثانیه( ایجاد شدمیلی 400) تکالیف اکتشافیثانیه( میلی

یا اینکه یک مکانیسم ( 7) بینایی است یا یک اثر حرکتی یک اثر توجه/ IOR رابطه با اینکه آیا

ی و حتی بین حواس المسه، شنوایهایی روی (. پژوهش8،9اند )، بحث کردهزیربنایی چندگانه دارد

محرک را بررسی کرد  نشانة شنیداری وپیش( فاصلة بین 11)(. اشمیت 10) اندچند حس انجام شده

شنیداری نیز افزایش  نشانةنشانة بینایی، در محرک و پیشرک و پیشکه همانند مح و مشاهده کرد

بازداری شنوایی نیز  ه گرفت که در حیطةنتیجشود. وی می RTفاصله موجب کاهش بازداری 

شده در تکالیف مشاهده IORکردند که ( اشاره 12) و همکاران 1احتمال وقوع دارد. ساتلبازگشت 

واسطة کاهش تا زمان ارائة هدف نگهداری شده بود، به تثبیتگذاری پوسنر که در آن نشانه

. با توجه ، موجب شده استندکه با نشانه آغاز شده بودهای بینایی اولیه ( سیگنالSTDمدت )کوتاه

شدن اهداف ضعیفدلیل شده بهگذاریههای نشانشده در موقعیتسخ به اهداف ارائه، پاSTDبه 

موش و روشن به های خانشانهبیان کردند که  (2003) 2آلیفتر شده بود. پرات و مکطوالنی بینایی

نقل به د )نکنایجاد می راIOR ، تسهیل اولیه و متعاقب آن تنهایی ظاهر شوندشرطی که هرکدام به

ای ه الگوی تسهیل اولیه و بازداری ثانویه بربیان کردند ک (13) 3(. پرات و هاریش هورن5از 

یا های خاموش نشانهالعمل با گونه تفاوتی در زمان عکسهیچ شود؛ اماهای روشن مشاهده مینشانه

                                                           
1. Satel 

2. Pratt & Macalif 

3. Pratt & Hirsh horn 
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های روشن اثر دریافتند که نشانه (14) 1(. بیرمنگام و پرات13های خاموش وجود ندارد )بدون نشانه

 2. آدام و پراتکنندخاموش ایجاد می -های روشنبه نشانهتری نسبت بازداری بازگشت کلی بزرگ

کوتاه و  هایRTتنها با  IOR که انتخابی را بررسی کردند و مشاهده کردندچندRT ، 2005در سال 

(. 15است ) کوتاه IOR شود. شاید دلیل این امر این باشد که عمر بلند مشاهده می هایRTنه با 

که حرکات مشابه یافتند و مشاهده کردند  راIOR ثانیه میلی 900و  SOA300 اوروسین در 

(. اغلب مطالعات 16گیرد )یپاسخ قرار نم-اطمینان از الگوی محرکتأثیر نبود دستیابی تحت

و  اندهای فضایی بینایی استفاده کردهرکاز مح ه انتخابی و بازداری بازگشتشده درزمینة توجانجام

انگشتان زمان واکنش  توجه بر اند و بیشتردن کلید درنظر گرفتهداهای قراردادی را مانند فشارپاسخ

که در دنیای واقعی پیرامون ما بسیاری از ارتباطات حالی(؛ در10،17،18متمرکز شده است )

د و در بسیاری از نوجود دار ها مانند شنوایی، بویایی و غیرهادراکی نسبت به انواع محرک -حرکتی

توجه به اهمیت زمان واکنش  با ،همچنین ان واکنش کل بدن نیاز است.بود زمحرکات ورزشی به به

بررسی اثر  تواند باحاضر می ای، پژوهشهای در سطح حرفهدر موفقیت ورزشی ورزشکاران در رقابت

 ،مختلف هایSOAنشانه بر زمان واکنش انتخابی کل بدن در پیش نوع، صحت و زمان ارائة

به بررسی بازداری  زمان واکنش ورزشکاران فراهم کند. این پژوهشبود برای بهرا ای رویکردهای تازه

انتخابی کل بدن و تفاوت حس بینایی و حس شنوایی در زگشت در یک تکلیف زمان واکنش چندبا

 پردازد.ایجاد بازداری بازگشت می

 

 پژوهش روش
متر، دامنة سانتی 150-170قد  دامنة سال، 20-25سنی  دانشجو با دامنة 16شامل نمونة پژوهش 

گیری دردسترس از ، با روش نمونه42-02( BMI)3بدن  کیلوگرم و دامنة شاخص تودة 50-70وزن 

گونه هیچ کنندگانشرکت .بدنی دانشگاه الزهرا )س( انتخاب شدندجامعة دانشجویان دختر تربیت

ز پس اها . آنی بودندآسیب و شکستگی در اندام تحتانی و تنه نداشتند و دارای دید و شنوایی طبیع

توضیحات کامل در رابطه با آن، رضایت خود را برای شرکت در  آشنایی با روند پژوهش و ارائة

 پژوهش اعالم کردند.

ساالر جهتة ساخت شرکت دانشابزار مورداستفاده در این پژوهش، دستگاه زمان واکنش هشت

هار جهت اصلی آن استفاده شد. فقط از چ هشنشانه بود که در این پژوشپی ایرانیان با قابلیت ارائة

                                                           
1. Birmangam & pratt 

2. Adam & Pratt 

3. Body Mass Index 
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صورت شنیداری ای تغییر دادیم که قابلیت ارائة محرک بهگونهافزار این دستگاه را بهافزار و سختنرم

صورت شنیداری را داشت و در آن نوع محرک و صورت بینایی و چه بهنشانه چه بهو ارائة پیش

، چنیننه به صورت معتبر و نامعتبر و همنشاصحت پیشنشانه به صورت بینایی یا شنیداری، پیش

تنظیم بود. قابلثانیه( میلی 1000و 500 ،200، 100نشانه و محرک )پیش فاصلة زمانی بین ارائة

. برای یافتن پایایی ابزار از روش بدنی و مربیان رسیدایی دستگاه به تأیید اساتید تربیتروایی محتو

 89/0د که همبستگی بین دو آزمون با روش همبستگی پیرسون آزمون مجدد استفاده ش-آزمون

 حاصل شد.

 ی مقدماتیالعهها، مطاها و تعداد نمونهعداد کوششاجرا، ت قبل از شروع پژوهش، برای بررسی شیوة

ا هندهکنبررسی انجام شد. قبل از انجام تکلیف به شرکتروی پنج نفر از اعضای جامعة مورد

ای کوششی برکنندگان در یک دستة پنج. تمام شرکتانجام کار داده شد اطالعاتی درمورد نحوة

فی انجام ا ترتیب تصادکوششی آزمون را بدستة پنج 18، آشنایی با تکلیف قرار گرفتند و سپس

ة نشانپیش امعتبر،ننشانة بینایی بینایی معتبر، پیش نشانةها عبارت بود از: پیشوششک دادند. دستة

نشانه( در شمختلف و کنترل )بدون پی SOAشنیداری نامعتبر در چهار  نشانةپیش شنیداری معتبر،

و  یناییبهای نشانهمحرک و پیش عی بر آن شد که اثر ترتیب ارائةحالت بینایی و شنیداری. س

ر( کنندگان )نُه نفکه نیمی از شرکتگونهسد؛ بدینحداقل براری با روش همترازسازی متقابل بهشنید

های کوشش یداری و نیمی دیگر، ابتدا در دستةشن ،های بینایی و سپسکوشش در دستةابتدا 

ی ها روکنندهصورت بود که ابتدا، شرکت، بینایی آزمون شدند. روش اجرا بدینشنیداری و سپس

فته بود، گرها قرار نمقابل آه صفر مرکز مانیتوری که درو ب گرفتندقرار می مربع صفر مرکز صفحه

مدت نشانه بهعنوان پیش( به1،3،5،7نایی، یکی از اعداد )های بیکوشش شدند. در دستةمیخیره 

 ن اعداداز همی شامل یکی نشانه، محرک کهپیش شد. پس از ارائةانیتور ظاهر میثانیه در ممیلی 80

، 100ی )زمان لةنشانه و محرک، چهار فاصن پیشزمانی بی شد. فاصلةرائه میصورت تصادفی ابود، به

رک یا ند. ارائة محشدصورت تصادفی ارائه میهبثانیه( در نظر گرفته شد که میلی 1000، 500 ،200

ی نشانههای پیشکه در کوششمفهومنشده بود؛ بدیننشانهصورت پیششده یا بهنشانهصورت پیشبه

د ت از عدفاوحرک متی نامعتبر، منشانههای پیشنشانه و در کوششمعتبر، محرک همان عدد پیش

مکن به ترین زمان مها باید بالفاصله پس از مشاهدة محرک، در کوتاهکنندهنشانه بود. شرکتپیش

اه، صورت پرش اشتبها ثبت شود. درتا زمان واکنش آن کردندپا پرش میصورت جفتهمان سمت به

 .شدشد و آن کوشش تکرار میبت نمیها ثزمان واکنش آن
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شده از شد و به صدای پخشانیتور خیره میهای شنیداری، فرد به صفر مرکز مکوشش در دستة

شد و فرد می رائهانشانه عنوان پیش( ازطریق اسپیکر به1،3،5،7کرد. یکی از اعداد )اسپیکر گوش می

محرک که  ،SOA پس از گذشت یکی از فواصل زمانی داد.و حرکتی انجام نمی دادبه آن گوش می

پا در مربع صورت جفتبه کننده در پاسخ به محرک صوتیشد و شرکتمعتبر بود، ارائه میمعتبر یا نا

، مطالعه رهای مزاحم بر نتایجثیر متغیناپذیربودن تأگرفت. با توجه به اجتنابقرار میشده ارائه

ین شده در اند. یکی از این متغیرهای کنترلشد که متغیرهای مزاحم کنترل شوکان سعی امتاحد

ک وی یشت و برای کنترل آن رفضایی است که در شرایط دیداری وجود دا طالعه متغیر حافظةم

و روی  شدمیشد، رسم به همان صورتی که در حالت دیداری نشان داده میمکان هر عدد  A4 برگة

است، ه در مرکز برگکه ر شد به مربع صفخواسته می شد و از وییشگر مقابل فرد قرار داده مینما

 شده از اسپیکر گوش دهد.ه شود و به صدای پخشخیر

ش روع کوششای قبل از ثانیهداد، تأخیری سهکننده به یک کوشش پاسخ میپس از اینکه هر شرکت

ای بین نیهثا 30 واکنش افراد، فاصلة بعدی وجود داشت. برای جلوگیری از تأثیر خستگی بر زمان

، چنیننشانه و محرک در هر مکان و همیشدن پشها درنظر گرفته شد. ترتیب ظاهردستة کوشش

محرک نشانة لة زمانی پیشبود و ترتیب ارائة فاصتصادفی صورت نیمهنشانه و محرک بهاعتبار پیش

(SOAو دستة کوشش )بینی زمان و شها قادر به پیکننده، شرکترواین؛ ازصورت تصادفی بودها به

 مکان محرک نبودند.

از آمار مختلف،  هایSOAنشانه در پیش ی و متقابل نوع، صحت و زمان ارائةلبررسی آثار اصبرای 

با تکرار سنجش  2(3*2با تکرار سنجش و تحلیل واریانس) 1سویهیک تحلیل واریانساستنباطی 

اس.پی.اس.اس  افزارشد و نرمبررسی  P ≤ 0.05شد. نتایج پژوهشی در سطح معناداری  استفاده

 .شد کار بردهبه 20نسخة 

 

 نتايج
یط ن واکنش مربوط به شرا، باالترین میانگین زماشمارة یک آمده در جدولدستطبق نتایج به

به شرایط  ترین میانگین زمان واکنش مربوطو پایین SOA1000 شنیداری نامعتبر در  نشانةپیش

 .است SOA100 دیداری معتبر در  شانةنپیش

 
 

                                                           
1. Oneway Anova  

2. ANOVA (3*2) 
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مطالعه داری در گروه موردت شنیداری و دي)ثانیه( در حال کنشهای توصیفی متغیر زمان واآماره -1جدول 

 (میانگین± عیارانحراف م)

 ديداری شرايط موردمطالعة
 )انحراف معیار

 میانگین( ±
 شنیداری شرايط موردمطالعة

 )انحراف معیار

 میانگین( ±

    دیداری معتبر در نشانةپیش

SOA100  
83/0±15/0 

 شنیداری معتبر در نشانةپیش

 SOA100 
13/0±11/1 

  دیداری نامعتبر در نشانةپیش

SOA100 
07/0±91/0 

شنیداری نامعتبر  نشانةپیش

  SOA100  در
14/0±25/1 

    دیداری معتبر در نشانةپیش

SOA200 
13/0±89/0 

 شنیداری معتبر در نشانةپیش

 SOA200 
14/0±10/1 

   دیداری نامعتبر در نشانةپیش

SOA200 
10/0±99/0 

شنیداری نامعتبر  شانةنپیش

 SOA200  در
13/0±23/1 

    دیداری معتبر در نشانةپیش

SOA500  
17/0±17/1 

 شنیداری معتبر در نشانةپیش

 SOA500 
14/0±25/1 

  دیداری نامعتبر در نشانةپیش

SOA500  
08/0±20/1 

شنیداری نامعتبر نشانة پیش

 SOA500  در
14/0±40/1 

   دیداری معتبر در نشانةپیش

SOA1000  
13/0±71/1 

 شنیداری معتبر در نشانةپیش

 SOA1000 
10/0±83/1 

  دردیداری نامعتبر  نشانةپیش

SOA1000  
11/0±72/1 

شنیداری نامعتبر  نشانةپیش

 SOA1000  در
12/0±86/1 

دیداری در حالت  نشانةپیش

 کنترل
36/0±08/1 

شنیداری در حالت  نشانةپیش

 کنترل
16/0±05/1 

 32/1±10/0 شنیداری معتبر نشانةپیش 15/1±11/0 دیداری معتبر انةنشپیش

 43/1±11/0 شنیداری نامعتبر نشانةپیش 20/1±11/0 دیداری نامعتبر نشانةپیش
 

بودن توزیع در هریک از فرض طبیعیهای مختلف، ابتدا پیشدر وضعیت RTتحلیل وبرای تجزیه

مطابق  ،سپس. (P < 0.05)یید شد تأ 1ویلک -ن شاپیروسطوح متغیرهای مستقل با استفاده از آزمو

اثر  ، )P  =0.001  و F(1,15) = 17.27 و 2η = 0.53)نشانه نتایج تحلیل واریانس، اثر اصلی نوع پیش

و اثر متقابل نوع و اعتبار   ) = 0.00P  و F(4,12)=  75.30 و 2η=  .810) نشانهاصلی اعتبار پیش

، بین زمان واکنش در درنتیجه معنادار شد؛  ) = 20.0P  و F(4,12)=  135. و 2η=  .420) نشانهپیش

                                                           
1. Shapiro Wilk Test 
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معتبر، نامعتبر و  نشانةین زمان واکنش در شرایط پیشدیداری و شنیداری و ب نشانةشرایط پیش

ها مشخص شد که زمان واکنش در میانگین تفاوت معنادار وجود دارد. با مقایسة نشانهبدون پیش

برای  1تعقیبی بونفرونی نتایج آزمون زمان واکنش در شرایط شنیداری است.از  شرایط دیداری کمتر

اری نامعتبر )میانگین زمان زمان واکنش در شرایط دیدکه نشانه نشان داد اثر اصلی اعتبار پیش

( و زمان 43/1 ± 11/0 اری نامعتبر )میانگین زمان واکنش:( بهتر از شنید20/1 ± 11/0 واکنش:

( بهتر از شرایط شنیداری 15/1 ± 11/0 یداری معتبر )میانگین زمان واکنش:یط دواکنش در شرا

 ( است.32/1 ± 10/0زمان واکنش:  میانگینمعتبر )
 

 نشانهبرای اثر اصلی اعتبار پیشبونفرونی  نتايج مقايسة چندگانة -2جدول

 داریامعن تفاوت میانگین نشانهانواع پیش
 000/0 08/0 تبرمع -نامعتبر

 028/0 -16/0 نشانهن پیشبدو -برمعت
 000/0 25/0 نشانهدون پیشب -نامعتبر

 
دیداری معتبر، دیداری  نشانةین زمان واکنش در شرایط پیشبررسی تفاوت ب ، برایهمچنین

طرفه با های مختلف، از تحلیل واریانس یکSOAنامعتبر، شنیداری معتبر و شنیداری نامعتبر با 

فاکتورها محاسبه شد و برای آزمون فرض برابری واریانس  2نلوآزمون . تکرار سنجش استفاده شد

. نتایج تحلیل واریانس با تکرار سنجش (< P 0.05ها رعایت شده بود )فرض برابری واریانسپیش

تفاوت مختلف  هایSOAدیداری معتبر با  نشانةزمان واکنش در شرایط پیشنشان داد که بین 

دار، در با توجه به مشاهدة اثر معنا. ) = 010.0P  و F(3,13)=  66.961) شودداری مشاهده میمعنا

 ارائه شده است.های چندگانة بونفرونی جدول شمارة سه، نتایج مقایسه
 

 بونفرونی در شرايط ديداری معتبر نتايج مقايسة چندگانة -3جدول 

SOA داریامعن تفاوت میانگین 

 000/1 -053/0 یهثانمیلی 200 -ثانیهمیلی100
 001/0 -33/0 یهثانمیلی 500 -ثانیهمیلی100
 001/0 -87/0 نیهثامیلی 1000 -ثانیهمیلی100

 001/0 -28/0 یهثانمیلی 500 -ثانیهمیلی200

 001/0 -82/0 نیهثامیلی 1000 -ثانیهمیلی200

 001/0 -53/0 نیهثامیلی 1000 -ثانیهمیلی500

                                                           
1. Bonferroni Post Hoc Test 

2. Leven Test 
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  SOA  تبر در سطوح دیداری مع نشانةواکنش در شرایط پیش زمان دهد کهنتایج جدول نشان می

شاهده عنادار میر سطوح تفاوت مدر سا ؛ اماهم تفاوت معناداری ندارند با ،ثانیهمیلی 200و  100

 شود.می

یداری د انةنشزمان واکنش در شرایط پیشنتایج تحلیل واریانس با تکرار سنجش نشان داد که بین 

با . ) = 100.0P  و F(3,13)=  628.22) شودداری مشاهده میتفاوت معنامختلف  هایSOAنامعتبر با 

ده شارائه نی های چندگانة بونفرودار، در جدول شمارة چهار، نتایج مقایسهتوجه به مشاهدة اثر معنا

 است.

 رايط ديداری نامعتبربونفرونی در ش نتايج مقايسة چندگانة -4جدول

SOA یدارامعن میانگین تفاوت 
 07/0 -07/0 ثانیهمیلی 200 -ثانیهمیلی100
 001/0 -29/0 ثانیهمیلی 500 -ثانیهمیلی100
 001/0 -80/0 ثانیهمیلی 1000 -ثانیهمیلی100

 001/0 -21/0 ثانیهمیلی 500 -ثانیهمیلی200

 001/0 -72/0 ثانیهمیلی 1000 -ثانیهمیلی200

 001/0 -51/0 ثانیهمیلی 1000 -ثانیهمیلی500

 

 SOAمعتبر در سطوح دیداری نا نشانةزمان واکنش در شرایط پیش دهد کهنتایج جدول نشان می

شاهده عنادار مدر سایر سطوح تفاوت م ؛ اماهم تفاوت معناداری ندارند با ،ثانیهمیلی 200و  100

 شود.می

یداری شن انةنششط پیزمان واکنش در شراینتایج تحلیل واریانس با تکرار سنجش نشان داد که بین 

با  .) = 010.0P  و F(13,3)=  493.87) شودداری مشاهده میتفاوت معناهای مختلف SOAمعتبر با 

های )آزمون های چندگانة بونفرونی، در جدول شمارة پنج، نتایج مقایسهدارتوجه به مشاهدة اثر معنا

 ارائه شده است.تعقیبی( 
 

 بونفرونی در شرايط شنیداری معتبر نتايج مقايسة چندگانة -5جدول 

SOA داریامعن تفاوت میانگین 

 000/1 005/0 انیهثمیلی 200-ثانیهمیلی100
 006/0 -13/0 انیهثمیلی 500-ثانیهمیلی100
 001/0 -72/0 ثانیهمیلی 1000 -ثانیهمیلی100

 01/0 -14/0 ثانیهمیلی 500 -ثانیهمیلی200

 001/0 -73/0 انیهثمیلی 1000 -ثانیهمیلی200

 001/0 -58/0 ثانیهلیمی1000-ثانیهمیلی500
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     عتبر در سطوحشنیداری م نشانةزمان واکنش در شرایط پیش دهد کهنتایج جدول نشان می

SOA 100  ار وت معناددر سایر سطوح تفا ؛ اماهم تفاوت معناداری ندارند با ،ثانیهمیلی 200و

 د.وشمیمشاهده 
مختلف  هایSOAشنیداری نامعتبر با  نشانةاکنش در شرایط پیشزمان واد که بین نتایج نشان د

ر معنادار، با توجه به مشاهدة اث .) = 010.0P  و F(3,13)=  116.23) شودداری مشاهده میتفاوت معنا

 ست.ارائه شده ا های تعقیبی()آزمون های چندگانة بونفرونینتایج مقایسهدر جدول شمارة شش، 
 

 

 رايط شنیداری نامعتبرشبونفرونی در  نتايج مقايسة چندگانة -6ل جدو

SOA داریامعن تفاوت میانگین 

 000/1 02/0 ثانیهمیلی200 -ثانیهمیلی100

 01/0 -14/0 ثانیهمیلی500 -ثانیهمیلی100

 001/0 -61/0 ثانیهمیلی1000 -ثانیهمیلی100

 001/0 -16/0 ثانیهمیلی 500 -ثانیهمیلی200

 001/0 -63/0 ثانیهمیلی1000 -ثانیهمیلی200

 001/0 -46/0 ثانیهمیلی1000 -ثانیهمیلی500

 

 SOAمعتبر در سطوح دیداری نا نشانةزمان واکنش در شرایط پیش دهد کهنتایج جدول نشان می

ده شاهعنادار مدر سایر سطوح تفاوت م ؛ اماهم تفاوت معناداری ندارند با ،ثانیهمیلی 200و  100

 د.وشمی
 

 گيریبحث و نتيجه
معتبر کمتر از شرایط  نشانةکه زمان واکنش در شرایط پیش حاضر نشان داد های پژوهشیافته

 نشانةنشانه کمتر از شرایط پیشیشنامعتبر است و زمان واکنش در شرایط بدون پ نشانةپیش

(، کوتر و 20نتزش و لئوتولد )(، ج19معتبر است. روزنبام ) نشانةمعتبر و بیشتر از شرایط پیشنا

( نیز اشاره کرده 22(، شجاعی )21به نقل از آنسون و همکاران ) (، رکویین و استلمچ2000ویکنز )

نشانه نشانه کمتر از زمان واکنش در شرایط بدون پیشبودند که زمان واکنش در شرایط حضور پیش

که زمان الزم برای . با توجه به اینهستند خوانآمده همدستخواهد بود که این مطالعات با نتایج به

مورد یک پاسخ با میزان اطالعاتی که باید برای دستیابی به این تصمیم پردازش گیری درتصمیم

کند و تردید اولیه تر، یک بیت اطالعات را ارائه میهر پارام نشانة( و پیش4ارتباط خطی دارد ) شود،

عاتی را که باید پردازش شود میزان اطال انة هر پارامترنشپیشرساند، بنابر قانون هیک، نصف میرا به

بودن اطالعات که احتمال درست یا نادرست(. وقتی4دهد )نتخابی را کاهش میا RTنتیجه و در
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کند، احتمال سازی در این شرایط را کنترل میآماده قبلی وجود دارد، عامل مهمی که زمان

حیح بودن اطالعات قبلی احتمال ص ک موقعیت دوانتخابی، اگرت. در یبودن اطالعات قبلی اسصحیح

بودن اطالعات قبلی گیرد؛ اما اگر احتمال صحیحرا نادیده می پنجاه باشد، اجراکننده آنفقط پنجاه

سمت تولید آن پاسخ جهت خواهد داد. در رابطه با سازی خود را بهاجراکننده آماده درصد باشد، 80

   SOAدر مختلف مشاهده شد که SOAهای بینایی و شنیداری در زمان زمان واکنش در شرایط

بینایی و شنیداری معتبر  نشانةثانیه، بین زمان واکنش در هرکدام از شرایط پیشمیلی 200و  100

 هایSOAاما در شرایط بینایی معتبر و شنیداری معتبر در  معتبر تفاوت معناداری وجود ندارد؛و نا

 (، چیک و همکاران10کالین )های پژوهشو با نتایج  اری بازگشت تأیید شدلف، نظریة بازدمخت

بازداری  (، همخوان است. مطابق نظریة24لوپیناز و همکاران ) ( و23پوسنر و همکاران )(، 17)

موقعیت  صورت اگر هدف دراینثانیه باشد، درمیلی 300کمتر از  SOAهرگاه  ،بازگشت

تر است و موجب اثر نشانة معتبر(، زمان واکنش به آن کوتاهیششده ارائه شود )پگذارینشانه

یابد. برای توجیه ثانیه باشد، زمان واکنش افزایش میمیلی 300از  تربیشSOA  شود. اگرتسهیلی می

 ةوسیلبازداری بازگشت بهتوان به توجیه حسی بازداری اشاره کرد. مطابق این فرضیه، این اتفاق می

دست میت خود را پس از پردازش کامل ازقبلی اه ةنشان ،شود که به موجب آند میانتقال توجه ایجا

سخیر توجه به ، تIORپیشنهاد کردند که مکانیسم زیربنایی ( 23پوسنر و همکاران ). (4) دهدمی

است به یعنی فرد مایل  آن موقعیت است؛شده و بازداری از بازگشت توجه به گذاریموقعیت نشانه

ی ادراکی تأثیر فرایندهاشده توجه کند. بازداری توجه تحتی غیر از نشانة ارائهموقعیت جدید

توان یگری که از این نتایج مید گیرد. نتیجةدر آن موقعیت قرار میشده های ارائهتشخیص سیگنال

های در مواجهه با محرک بلکه ،های بیناییتنها در محرکاین است که بازداری بازگشت نه گرفت

ی بازگشت بدون بازدار که نشان داد 1998ال که اشمیت در سطورهمان افتد وی نیز اتفاق میشنوای

 صرف بینایی نیست ظهار کرد که بازداری بازگشت پدیدةتوان امی دهد،داد بینایی نیز روی میدرون

نایی یط بیآمده در شرادست(. مطابق نتایج به5به نقل از احتمال وقوع دارد ) و در حالت شنوایی نیز

کند که این افزایش نامعتبر زمان واکنش افزایش پیدا می نشانةو شنیداری نامعتبر، با ارائة پیش

 یعنی هیچ گونه اثر تسهیلی مشاهده نشد و بیشتر و مشهودتر است؛ ،تربزرگSOA زمان واکنش در 

 ده بودند که مقدارها به این نتیجه رسیکه آن( 25) این یافته با نتایج پژوهش رجیو و همکاران

IORگونه اثر تسهیلی برای هیچ ی روشن و خاموش به یک اندازه بود، اماهاهر دو نوع نشانه در

( و 26)ماروف و همکاران (؛ اما با مطالعات 25خوانی دارد )هم ،کدام از دو نشانه مشاهده نشدهیچ

ره کردند که تسهیل زمانی خود اشا هایها در پژوهشآن .خوان استناهم( 27کولی و همکاران )
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، (. در الگوی نشانه و هدف26،27افتد که هدف تا زمان ارائة پاسخ فرد روشن باقی بماند )فاق میات

یک انتقال  ،یکی اینکه های سیستم عصبی پیشنهاد شده است.رونوکلی دو نوع فعالیت در نطوربه

های هدف وجود دارد رونوسمت نار بهدشده ازطریق محل نشانههای فعالورونرونده در مسیر نپیش

فعالیت  ،دیگر اینکهکند. طور تدریجی تغییر میهو سطح نسبی فعالیت بین دو گروه عصبی ب

در  ،و سپس شودطور تدریجی به صفر نزدیک میهب ،انددار فعال شدههایی که در مسیر نشانهورونن

 نشانه درپیش ، با ارائةدهدیج نشان میکه نتاطور(. همان28د )یابش میمسیر هدف دوباره گستر
SOA یم ادعا کنیم که با افزایش فاصلة زمانی توانیابد؛ بنابراین، میزمان واکنش افزایش می ،ترگربز

طور هب ،انددار فعال شدههایی که در مسیر نشانهرونونشانه و محرک، فعالیت نپیش بین ارائة

که این خود باعث  یابدر مسیر هدف دوباره گسترش مید ،و سپس شودتدریجی به صفر نزدیک می

 شود.افزایش زمان واکنش می

کنش زمان وا ر ازبیانگر این بود که زمان واکنش افراد در پاسخ به شرایط دیداری کمت نتایج پژوهش 

نش در زمان واک نشانه معتبر و نامعتبر،طور در شرایط پیشها در شرایط شنیداری است و همینآن

 کنشبودن زمان وار شرایط شنیداری است. شاید بیشتریط دیداری کمتر از زمان واکنش دشرا

ماره شنیدن ، فرد باید بعد از شدر این پژوهش، جوی بینایی باشد؛ زیراوشنیداری مربوط به جست

که در زمان صورتیکرد؛ دربه همان سمت پرش می کرد و سپس،آن را در تصویر مقابل پیدا می

تری جوی بینایی کموکرد و جستشماره و جهت پرش را مشاهده می ایی، فرد مستقیماًواکنش بین

مسئله  اری کمتر بود. برای کنترل ایناسخ در محرک شنیدپ-سازگاری محرک ،واقعشد. درانجام می

 اده شود. جای شماره استفهای مختلف بهآینده از فلش و نام جهت هایبهتر است در پژوهش

از تر تبر بهمع نشانةکه زمان واکنش در شرایط پیشید این است ایج پژوهش حاضر مؤ، نتکلیطوربه

نش در زمان واک ،چنیناست. همنشانه نامعتبر و بدون پیش نشانةزمان واکنش در شرایط پیش

وهش پژ ، اینشرایط دیداری کمتر از شرایط شنیداری است. در شرایط دیداری و شنیداری معتبر

چ اثر تسهیلی هی ،های مختلفSOاما در شرایط نامعتبر در  بازداری بازگشت است؛ ریةنظ تأییدکنندة

 شود.شود و فقط اثر بازداری در زمان واکنش مشاهده میمشاهده نمی
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Abstract 
The purpose of this study was the determination of the effect of type, accuracy 

and time in offering the precue on selective reaction time of body based on 

Inhibition of return theory. In this study, according to the available sampling16 

students of physical education at Alzahra University were selected. In this study 

the Eight-way system reaction time with the ability to provide precue was used 

and valid and invalid visual and hearing precue with pre-period 100,200,500 and 

1000 ms between precue and stimulus were used randomly. Participants 

performed one category of 5trial to learn the task and 18Categories of 5trial tests 

in random order. Findings showed that the time of reaction in the valid precue 

was better than invalid and without precue. Reaction time between 100and 200 

ms SOA: there were not significant differences in the valid and invalid vision 

precue and valid and invalid hearing precue but there was a significant difference 

among the other SOA levels. There was a significant difference between the 

reaction in the vision and hearing precue. The time of the reaction in the vision 

precue was better than hearing precue. The time of the reaction in the invalid 

vision was better than the invalid hearing and the time of the reaction of the valid 

vision was better than valid hearing. This study confirmed inhibition of return 

theory in valid hearing and visual precues but just the inhibition effect was seen 

in the reaction time in invalid precues in different SOAs. 
 

Keywords: Precue, Selective Reaction Time, Inhabition of Return Theory 
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