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Abstract:
Introduction: Preparation capacity in the course of time
does not mean low confidence about important events that
will occur in the future. The aim of this study was to
evaluate the effect of long preparation and handedness on
the neuropsychological performance (ie, reaction time).
Methods: The method of this study was semiexperimental which was performed by a self-made
software. The participants were 40 of Shahid Chamran
University female students who were chosen for sampling
and were included in two groups of left and right
handedness. Edinburgh Handedness Inventory was
administered to them. Repeated measure analysis of
variance and Bonferroni post hoc test intergroup for data
analysis were used. Findings: The findings demonstrated
that very short (0/5 seconds) and very long (3/5 seconds)
foreperiods would result in the increase of the reaction
time, and that left-handed individuals were associated with
shorter reaction times compared to their right-handed
counterparts. Conclusion: Sustainable pattern of right and
left hands to control the movement and the deployment
strategies are different. Apparently, the cause of these
differences is that different motor components specifically
processed in two cerebral hemispheres. Moreover, it is
better to prepare people for performing different skills
from while avoiding too short and too long foreperiodes.
KeyWord: Preparation, Handedness, Simple Reaction Time,
Choice Reaction Time.

E-mail: s.rezaiimanesh@gmail.com

98

:چکیده
 ظرفیت آمادهسازی در طول زمان به معنی عدم کاهش اطمینان در:مقدمه
 هدف این پژوهش. است،مورد وقایع مهمی که در آینده رخ خواهد داد
بررسی تأثیر آمادهسازی زمانی و دست برتری برکنش عصب ـ
 روش اجرای این تحقیق نیمه: روش.روانشناختی (زمان واکنش) بود
 شرکتکنندگان.تجربی بود که بهوسیله نرمافزار محقق ساخته انجام گرفت
 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز بودند44 این پژوهش
که بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب و در دو گروه دست برتری چپ
 پرسشنامه دست برتری ادینبورگ در مورد آنها اجرا.و راست قرا گرفتند
 دادهها با استفاده از طرح تحلیل واریانس درونگروهی با اندازهگیری.شد
تکراری و نیز از آزمون تعقیبی بونفرونی برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده
) و خیلی4/1(  نتایج نشان داد که پیش دورههای خیلی کوتاه: یافتهها.شد
) باعث افزایش زمان واکنش میگردد و نیز چپدستان زمان9/1( بلند
 الگوی پایدار: نتیجهگیری.واکنش کوتاهتری نسبت به راستدستان داشتند
دست راست و چپ برای کنترل حرکت و بهکارگیری استراتژی کنترل
 احتمالاً علت این تفاوتها این است که مؤلفههای.حرکت متفاوت هستند
.حرکتی مختلف در دو نیمکرهی مغزی بهصورت اختصاصی پردازش میشوند
همچنین جهت آمادهسازی افراد برای اجرای مهارتهای مختلف بهتر
.است از پیش دورههای خیلی کوتاه و خیلی بلند اجتناب کرد
 زمان، زمان واکنش ساده، دست برتری، آمادهسازی:واژگان کلیدی
.واکنش انتخابی

 سمیه رضایی منش:*نویسنده مسئول
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مقدمه
یکی از بهترین روشهای بررسی رفتار انسان،

تفکیکشده موردبررسی قرارگرفته است (آلان و

مطالعه چگونگی پاسخ به محرکها است؛ این

گیبون .)1331،6وظیفه مهم حس بینایی شناسایی

مطالعات نشاندهنده فرآیندهای پردازش اطلاعات

ساختار فیزیکی محیط ،بازیابی و حرکت اشیا در

و شروع اجرای پاسخ است .کنشوری 1عصب ـ

محیط است .طبق نظریه شناسایی سیگنال ،افراد

روانشناختی( 2زمان واکنش) ،به فاصله زمانی

پیوسته بمباران اطلاعاتی میشوند ،اما نمیتوانند و

ارائه غیره منتظره محرک تا شروع پاسخ گفته می-

نباید تمام محرکهای رسیده را در لحظه پردازش

شود .زمان واکنش دارای دو بخش پیش حرکتی

کنند .آنچه اهمیت دارد توجه به محرکها و

که فرایندهای شناختی ،ادراکی و تصمیمگیری در

نشانههای مربوط به اجرای تکلیف است

آن درگیرند و بخش حرکتی ،شامل درگیر شدن

(ابوطالبیان الیادرانی و نزاکت الحسینی.)1931 ،

عضلات خاصی در اجرای عمل است (شلتون و

زمان واکنش بینایی از عوامل تأثیرگذار بر توانایی

کمار 9و کلونیوز و دیدرسچ .)2414 ،4فاصله

ادراکی ورزشکاران است (زرکو.)2447 ،7

زمانی از لحظه ارائه محرک تا زمان پاسخ دادن به

پژوهشگران در تحقیقات مربوط به کنترل

حرکت ،نشاندهنده سرعت جریان فرایندهای

حرکتی برای نامیدن آنچه بین اقدام به انجام کار و

عصبی ،شناختی و فرایندهای مربوط به محرک در

شروع عمل اتفاق میافتد از واژه آمادهسازی

سیستم حسی آزمودنی ایجاد میشود (چیتیبابو،1

استفاده میکنند .آمادهسازی ،زمانی است که

 .)2414روش اندازهگیری زمان واکنش علاوه بر

توسط یک سیگنال هشداردهنده ،قبل از محرک

کاربردهای متعدد در ورزش برای بررسی تأثیر

ضروری ارائه میشود .منظور از آمادهسازی در

انواع بیماریهای عصبی و صدمات و همچنین

اینجا ،آمادهسازی خاص دستگاه حرکتی است که

زمان موردنیاز برای برنامهریزی و تولید حرکات

فقط قبل از آغاز عمل فعال میشود (توماسچک،

سریع استفادهشده است .برای مثال شاخص زمان

کیزل و هافمن2411 8؛ مگیل .)2411 ،3فاصله

واکنش ساده و انتخابی برای بررسی توانایی

زمانی بین ارائه علامت آمادهباش تا ظهور محرک

بیماران پارکینسونی در آماده شدن برای اجرای

اصلی پیش دوره نام دارد .الگوی پیش دوره ،در

اعمال مختلف بهکاررفته است .توانایی افراد

حوزه روانشناسی بهطور وسیع مورداستفاده

مبتلابه فلج مغزی نیز با استفاده از زمان واکنش

قرارگرفته و دادههای زیادی در توصیف این موضوع
که انسانها چگونه وقایع آینده را پیشبینی میکنند

1. Functions
2. Neuropsychology
3. Shelton & Kumar
4. Colonius & Diederich
5. Chittibabu
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6. Allan & Gibbon
7. Zwierko
8. Thomaschke, Kiesel & Hoffmann
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ارائه گردیده است (شفیعزاده ،فرخی ،نمازی زاده

آزمایش کوتاهترین زمان واکنش در فاصله 4/1

و شیخ.)1939 ،

ثانیه ،طولانیترین زمان واکنش در فاصله  2/1ثانیه

یکی از توضیحات قابلقبول برای اثر پیش

و زمان واکنش متوسط در فاصله  1/1ثانیه بین

دوره بر زمان واکنش مربوط به آمادهسازی زمانی

علامت آمادهباش اول و دوم به دست آمد.

و عدم قطعیت زمان است .آمادهسازی بیشتر برای

پژوهش ریکوین ،برنر و رینگ )1331( 4با عنوان

پاسخ به محرک ضروری ،منجر به  RTکوتاهتری

آمادهسازی برای عمل به این نتیجه رسید که زمان

میشود .سطح آمادهسازی قبل از محرک ضروری،

واکنش با افزایش طول پیش دوره ثابت افزایش

بستگی به طول پیش دوره دارد ،وقتی پیش دوره

یافت ولی در پیش دورههای متغیر با افزایش طول

به شکل تصادفی و متفاوت باشد ،شرکتکنندگان

پیش دوره کاهش یافت .این نوسان در ارتباط بین

برای پاسخ به محرک ضروری کمتر آماده هستند

پیش دوره و زمان واکنش نشاندهنده راهبردهای

و پیشبینی زمانی معمول ًا بسیار ضعیفتر از پیش

متفاوت آمادهسازی برای پاسخ است .پژوهش

دوره ثابت است؛ اما وقتی پیش دوره به شکل

سینکلیر و هاموند )2448( 1با عنوان کاهش

ثابت باشد شرکتکنندگان آمادگی بیشتری برای

بازداری داخل قشری در طول آمادهباش در

ارائه محرک دارند و میتوانند حدس بزنند که

تکلیف زمان واکنش در تمام آزمایشها با پیش

محرک هدف ظاهر خواهد شد (لافلامه ،زاکی،

دوره  4/1نشان داد که در شرایط آمادهباش پیش

گاماچه و گراندین2411 ،1؛ کاردوسولیت ،مامسین

دوره کوتاهتر از حالت غیر آمادهباش بود که این

و گوریا.)2443 ،2

نتیجه مکانیسم بازداری بر قشر حرکتی اولیه است

نتایج پژوهش ژبلیژوا )1369( 9با عنوان تأثیر
علائم آگاهکننده و فاصله بین آنها بر زمان واکنش

که برای پیشگیری از پاسخ نادرست در طول پیش
دوره عمل میکند.

ساده نشان داد زمانی که هیچ علامت آمادهباشی

شفیعزاده و همکاران ( )1939به بررسی اثر

استفاده نشد زمان واکنش طولانیترین زمان را

پیش دورههای مختلف بر زمان واکنش ساده و سه

داشت ولی وقتی علامت آمادهباش ارائه شد زمان

انتخابی پرداختند .نتایج آنها نشان داد که پیش

واکنش کوتاهتر شد و نیز در تحقیق دیگری که

دوره بیشترین اثر را بر زمان واکنش ساده و

باهدف فاصله بین دو علامت آمادهباش ارائه شد

انتخابی در تکلیف ساده داشت که تأثیر آن ،بر

نشان داد که فاصله کوتاهتر بین دو علامت

زمان واکنش انتخابی ،بیشتر از زمان واکنش ساده

آمادهباش زمان واکنش کوتاهتری داشت .در این

بود.

1. Laflamme, Zakay, Gamache & Grondin
2. Cardoso-Leite, Mamassian & Gorea
3. Geblewiczowa

4. Requin, Brener & Ring
5. Sinclair & Hammond
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موضوع دیگر در پژوهش حاضر مربوط به

چپ و نیمکره چپ برای کنترل دست راست

مبحث ارتباط دست برتری و نیمکرههای چپ و

است .علاوه بر این نیمکره راست رشتههای

راست است و نیز یکی دیگر از شاخصهای

عصبی دراز فراوانی دارد که مناطق بسیار دور از

تخصصی شدن نیمکرهها ،دست برتری 1است.

هم در مغز را به هم ارتباط میدهد (کوسینسکی،4

بیانشده است که مغز از دو نیمکره چپ و راست

 .)2448نقش تخصصی شدن نیمکره چپ در

تشکیل یافته است .این دو نیمکره با دستهای از

ادبیات علوم اعصاب در کنترل حرکت بهخوبی به

رشته های عصبی به یکدیگر مرتبط هستند.

اثبات رسیده است (گلدنبرگ .)2419 ،1در

بزرگترین این رشتهها جسم پینهای نام دارد.

تکالیفی که با دست راست انجام میگیرد ،قشر

جسم پینهای به دو طرف مغز امکان میدهد با

حرکتی اولیه ی چپ و قسمت قدامی مخچه

سهولت بیشتری تبادل اطلاعات داشته باشند

راست و در تکالیفی که با دست چپ انجام

(محمدی ،گلزاری و اورکی )1934 ،و نیز نشان

میگیرد ،قشر حرکتی اولیهی راست و قسمت

دادهشده است که مناطق حرکتی قشری در نیمکره

قدامی مخچهی چپ درگیر میشود .لذا نتیجه

چپ در هر دو لحاظ ساختاری و عملکردی

گرفتند که در اجرای تکالیف حرکتی با دست برتر

نسبت به نیمکره راست متفاوت است و همچنین

در افراد راستدست ،نیمکره چپ مغز و در افراد

بیانشده حجم ماده شیار مرکزی خاکستری چپ

چپدست ،نیمکره راست مغز فعال میشود

بیش از سمت راست است (نیسیاما .)2414 ،2با

(فرنقی ،بادامی و نزاکت الحسنی .)1934 ،علاوه

توجه به اینکه بدن انسان اندامهای زوج بسیاری

بر این ،برخی از تحقیقات تصویربرداری از مغز

دارد که ازنظر ساختمانی و عملکرد قرینه

راستدستان نشان دادند که وقتیکه حرکتی را با

یکدیگرند و مهمترین این اندامها دستها هستند

دست غیر برترشان انجام میدادند ،قشر حرکتی

که تحت عنوان دست برتر و غیر برتر نامیده می-

در هر دو طرف مغزشان فعال میشود ،اما وقتی

شوند؛ دست برتری بهعنوان اولویت یکدست در

حرکتی را با دست برترشان انجام میدادند ،تنها

اجرای تکالیف عملکردی که با یکدست قابل

نیمکره چپ آنها فعال میشود .این مطلب به

انجام هستند تعریفشده است (وان درن هورن،

اینکه عملکرد نیمکره راست در فعالیتهای

برگر ،لندرز و دی یونگ.)2412 ،9

حرکتی اندام سمت چپ بدن است اشاره میکند

دست چپ و راست توسط نیمکرههای مغز

(کواشیاما ،6و همکاران.)1339 ،

کنترل میشود .نیمکره راست برای کنترل دست
1. Handedness
2. Nisiyama
3. Van der Hoorn, Burger, Leenders & de Jong
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دست برتر ،حرکات را با حلقهی بسته کنترل

چندگانه است و ازآنجاییکه با ژنتیک ارتباط

میکند (کنترل از طریق بازخورد بینایی) و دست

تنگاتنگی دارد که میتواند بر رفتارها و تواناییهای

غیر برتر حرکات را از طریق حلقهی باز کنترل

ویژه فرد تأثیرات متفاوتی داشته باشد که در این

میکند (کنترل پیش خوراندی) .دست چپ به

تحقیق به بررسی تأثیر آن بر آمادهسازی زمانی

زمان بیشتری برای محاسبهی دقیقتر برنامهریزی

پرداختهشده است.

حرکت نیاز دارد و همچنین دست چپ بدون

مطالعات قبلی نشان میدهند که تسلط اندام

حضور بینایی ،حرکت را بهتر از دست راست

هیچ تأثیری بر زمان واکنش دیداری در هر دو

کنترل میکند .دست راست زمان کمتری برای

جنس ندارد .درحالیکه زمان واکنش شنیداری در

برنامهریزی حرکت نیاز دارد؛ اما به ازای دقت

زنان چپدست سریعتر بود (علی پور.)1934،

کمتر (آسایی ،سیگیموری و تانو.)2414 ،1

آقایوسفی ،اورکی و محمدی )1934( ،در پژوهش

استفاده از دست راست و دست چپ و یا با

خود که با هدف بررسی ارتباط سبکهای

یکدیگر بستگی به تکلیف دارد .مشخص کردن

تصمیمگیری با سیستمهای بازداری و فعالسازی

دست برتری ژنتیکی است و ارتباط با تخصصی

و دست برتری بود نتایج نشان داد که سبکهای

شدن نیمکرهها دارد .بیلی )2444( 2در تحقیق

تصمیمگیری با سیستمهای فعالسازی رفتاری

خود بیان کرده است؛ البته در تبیین دست برتری

رابطه دارد که در این تحقیق نشان میدهد که

نظریههای مختلفی وجود دارد ،از نظریههای

فرآیندهای شناختی مانند تصمیمگیری ،تحت تأثیر

9

مستقیم و غیرمستقیم عوامل زیستی و درونزا از

(1381؛  )2442و مک مانوس )1381( 4اشاره

قبیل سیستمهای مغزی ـ رفتاری و برتری نیمکرهای

کرد ،نظریهپردازان دیگر ازجمله باکان )1371( 1و

میباشند .گورسوی )2443( 6در تحقیقی دیگر

کورن ( )1331راستدستی را ویژگی جهانشمول

نشان داد چپدستها یک برتری ذاتی نسبت به

و چندژنی دانسته و چپدستی را نتیجه عوامل

راستدستها در رابطه با مهارتهای حرکتی

خطرزا حاملگی (سن مادر) و تولید (نارس ،با

فضایی دارند و وجود تعداد نسبتاً بالایی از مردان

تأخیر و سخت ،وزن کم) میدانند (به نقل از علی

و زنان ورزشکار چپدست در بالاترین رتبهها

پور و صالح میر امینی)1934 ،؛ و با توجه به

نشاندهنده این برتری درونی است.

ژنتیکی دست برتری میتوان به نظریه آنت

دیدگاههای متفاوت ،دست برتری نتیجه عوامل

بهطورکلی زمان بهینه انتظار را از روی زمان
واکنش تحقیقات مربوط به آمادهسازی ،میتوان

1. Asai, Sugimori & Tanno
2. Bailey
3. Annett
4. McManus
5. Bakan

مشخص کرد .به لحاظ کاربردی ،این پژوهش
6. Gursoy
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میتواند با مشخص کردن پیش دوره بهینه در

شنیداری است .جهت ارزیابی پایایی این دستگاه

زمان واکنش ساده و انتخابی ،به کاهش زمان

از یک مطالعه راهنما که روی  14شرکتکننده

واکنش و به دنبال آن کاهش زمان اجرا در هنگام

انجام شد ،استفاده گردید و از روش آزمون ـ

فعالیت منجر شود؛ بنابراین این پژوهش در پی

آزمون مجدد پایایی آن  4/84تعیین شد .روایی

بررسی تأثیر آمادهسازی زمانی و دست برتری بر

این ابزار بهوسیله افراد خبره و متخصصین حوزه

کنشوری عصب ـ روانشناختی است.

رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش تعیینشده

روش
روش اجرای این پژوهش از نوع نیمه تجربی
بوده و ازلحاظ هدف ،در زمره پژوهش های
کاربردی است .جامعۀ آماری این پژوهش را
کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران
اهواز در سال تحصیلی  34-31تشکیل دادند .از
بین جامعه آماری موردنظر  44نفر بهصورت
نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه
دست برتری چپ و راست قرار گرفتند .افراد
واجد شرایط بهصورت داوطلبانه در پژوهش
شرکت کردند.

است .همچنین از روش آزمون روایی همزمان با
استفاده از دستگاه سنجش زمان واکنش
 YAGAMI YB –1000استفاده گردید که بین
زمانهای واکنش حاصل از این دو دستگاه،
همبستگی  4/78به دست آمد.
شیوه اجرای آزمون :قبل از اجرای آزمون و
اطمینان کامل از سلامت دیداری و شنیداری و
دست برتری افراد با استفاده از آزمون دست
برتری ادینبورگ 2به تمام شرکتکنندگان یکبار
توضیحات شفاهی همراه با نمایش عملی در مورد
چگونگی اجرای آزمون به آزمودنیها نمایش داده
شد .سپس آنان بهصورت آزمایشی یک بلوک 92

ابزار

کوششی را بهمنظور آشنایی کامل و برطرف کردن

نرمافزار پیش دوره بر زمان واکنش دیداری و

ابهامات احتمالی اجرا کردند و پسازآن آزمون

شنیداری :1محقق به کمک متخصصین نرمافزار

اصلی اجرا شد.

اقدام به طراحی و ساخت نرمافزار جهت انجام

آزمون پیش دوره بر زمان واکنش ساده

آزمون پیش دوره (آمادهسازی زمانی) نمود .این

دیداری دست برتر :قبل از شروع آزمون انگشت

ابزار یک نرمافزار محقق ساخته که دارای قابلیت

اشاره دست راست آزمودنی مماس بر روی کلید

تنظیم پیش دورههای ثابت و متغیر با زمانهای

 Bقرار میگیرد .با زدن کلید شروع آزمون توسط

( )9/1 ،2/1 ،1/1 ،4/1ثانیه و نیز انتخاب زمان

محقق ابتدا شماره  1-2-9برای آمادگی کامل

واکنش ساده و انتخابی بهصورت دیداری و

ظاهر میشوند .پس از ظهور آخرین شماره ()1

1. Software forperiod, auditory and visual reaction time

2. Edinburg

89

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب ـ روانشناسی ،سال دوم ،شماره ( ،1پیاپی  ،)4بهار 1931

بلافاصله یک پیش دوره شنیداری ارائه میشود.

فشار دهد و زمان او برحسب هزارم ثانیه ثبت

فاصله زمانی بین این پیش دوره و ظهور محرکها

خواهد شد .برای دست غیر برتر نیز به همین

در فواصل زمانی ( )9/1 ،2/1 ،1/1 ،4/1است.

شکل با دست چپ اجرا خواهد شد.

بعدازآن محرک اصلی ساده که حرف  Bبر روی
صفحه نمایش ظاهر و آزمودنی باید بلافاصله با
سرعت کلید  Bرا فشار دهد و زمان او با دقت
هزارم ثانیه ثبت خواهد شد .برای دست غیر برتر
نیز به همین شکل و با دست چپ اجرا خواهد
شد.
آزمون پیش دوره بر زمان واکنش انتخابی
دیداری دست برتر :قبل از شروع آزمون انگشت
اشاره آزمودنی مماس و روبروی کلیدهای I-O-P

قرار میگیرد با زدن کلید شروع آزمون توسط
محقق شماره  1-2-9ظاهر میشود .پس از ظهور
آخرین شماره ( )1بلافاصله یک پیش دوره
شنیداری ارائه میشود فاصله زمانی بین پیش
دوره و ظهور محرکها در فواصل زمانی (،4/1
 )9/1 ،2/1 ،1/1است .بعدازآن یکی از حروف I-

 O-Pبر روی صفحهنمایش ظاهر میشود،
آزمودنی باید بهمحض مشاهده حرف موردنظر را

یافتهها
از میانگین و انحراف معیار بهعنوان آمار توصیفی
استفاده گردید .بعد از بررسی نرمال بودن دادهها
از طریق آزمون شاپیرو ویلکز و نیز همگنی
واریانسها که توسط آزمون لون موردبررسی قرار
گرفت و سطح معنیداری بالای  4/41به دست
آمد ،از یک طرح تحلیل واریانس درونگروهی با
اندازهگیری تکراری برای مشخص نمودن تفاوت-
ها در هر یک از پیش دورههای مختلف و نیز از
آزمون تعقیبی بونفرونی برای مشخص کردن
جایگاه تفاوتهای موجود در پیش دورههای
مختلف استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها با
استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  21انجام گردید.
سطح معنیداری  p>4/41در نظر گرفتهشده
است .نتایج مربوط به میانگین و انحراف معیار
دادهها در جدول شماره یک نشان داده شده است.

با انگشت اشاره به آن حرف با حداکثر سرعت
جدول  .1میانگین و انحراف معیار زمان واکنش دیداری ساده و انتخابی برحسب ثانیه در پیش دورههای مختلف در افراد با دست برتر
پیش دوره  0/5ثانیه

پیش دوره  1/5ثانیه

پیش دوره  2/5ثانیه

پیش دوره  3/5ثانیه

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

میانگین

انحراف

دیداری

راست

0/122

معیار
0/28

0/292

معیار
0/02

0/101

معیار
0/01

0/121

معیار
0/08

ساده

چپ

0/291

0/09

0/270

0/020

0/287

0/020

0/101

0/22

دیداری

راست

0/001

0/71

0/040

0/20

0/047

0/20

0/018

0/08

انتخابی

چپ

0/007

0/49

0/002

0/24

0/014

0/20

0/040

0/22

متغیر

برتری

میانگین

دست
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همانطور که در جدول  1مشاهده میکنید

دست چپ و راست در پیش دوره  1/1ثانیه زمان

در پیش دورههای متفاوت افراد با برتری دست

واکنش سریعتری داشتند ،بعدازاین پیش دوره،

چپ زمان واکنش دیداری ساده و انتخابی

پیش دوره  2/1ثانیه و درنهایت پیش دورههای

سریعتری دارند .علاوه بر این ،افراد با برتری

 4/1و  9/1ثانیه بود.

جدول  .2تحلیل واریانس درونگروهی با اندازهگیری تکراری در زمان واکنش دیداری ساده و انتخابی دست برتر دختران چپدست و
راستدست در زمانهای پیش دورهی مختلف
دست

آزمون

مجموع

درجه آزادی

میانگین مجذورات

عامل

22812/10

0

0900/74

خطا

7918/02

07

209/79

عامل

0220/20

0

2704/07

خطا

0898/22

07

200/47

عامل

0122/00

1/21

2870/44

خطا

20218/42

40/42

010/84

عامل

8022/10

0

1770/00

خطا

1111/90

07

209/14

برتر

چپ

راست

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

F

18/18

سطح

مجذور

معنیداری

اتا

0/0002

0/09

21/47

0/0002

0/41

8/09

0/002

0/19

10/01

0/0002

0/07

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود

کردن جایگاه تفاوتهای موجود در پیش دوره-

بین زمان واکنش ساده و انتخابی دست برتر

های مختلف زمان واکنش ساده و انتخابی دختران

دختران چپدست و راستدست به محرک

با دست برتر چپ از آزمون پیگردی بنفرونی

دیداری در زمانهای پیش دوره مختلف ،تفاوت

استفاده گردید.

معنیداری وجود دارد ( .)p>4/41برای مشخص
جدول  .3یافتههای آزمون بنفرونی بهمنظور بررسی جایگاه تفاوت پیش دورهها در زمان واکنش دیداری ساده دختران با دست برتر چپ
گروه ()I
پیش دوره /0

پیش دوره 2/0
پیش دوره 1/0
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گروه ()J
پیش دوره 2/0
پیش دوره 1/0

تفاوت میانگینها
0/11
0/09

خطای استاندارد
0/22
0/11

سطح معنیداری
*0/002
0/20

پیش دوره 0/0
پیش دوره 1/0
پیش دوره 0/0
پیش دوره 0/0

-0/00
-0/27
-0/01
-0/24

0/12
0/99
0/14
4/11

0/10
*0/001
*0/002
*0/000
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همانطور که در جدول  9مشاهده میشود،

( )P= 4/442و پیش دوره  1/1با پیش دوره 9/1

نتایج آزمون پیگردی بنفرونی نشان داد که بین

( )P=4/441تفاوت معناداری وجود دارد.

زمان واکنش دیداری ساده دختران چپدست در

همچنین بین پیش دورههای  2/1با  9/1نیز تفاوت

پیش دورههای  4/1با پیش دوره 4/441( 1/1

معناداری وجود دارد (.)P= 4/499

= ،)Pدر پیش دوره  1/1با پیش دوره 2/1
جدول  .4یافتههای آزمون بنفرونی بهمنظور بررسی جایگاه تفاوت پیش دورهها در زمان واکنش دیداری انتخابی دختران با دست برتر راست
گروه ()I
پیش دوره 0/0

پیش دوره 2/0

پیش دوره 1/0

گروه ()J
پیش دوره 2/0

تفاوت میانگینها
0/21

خطای استاندارد
1/70

سطح معنیداری
*0/001

پیش دوره 1/0

0/04

0/49

2/00

پیش دوره 0/0
پیش دوره 1/0

-0/20
-0/7

1/77
0/91

*0/002
0/47

پیش دوره 0/0

-0/17

1/88

*0/002

پیش دوره 0/0

-0/10

0/79

*0/002

همانطور که در جدول  4مشاهده میشود،

پیش دورههای خیلی کوتاه ( 4/1ثانیه) و خیلی

نتایج آزمون پیگردی بنفرونی نشان داد که بین

بلند ( 9/1ثانیه) باعث افزایش زمان واکنش

زمان واکنش دیداری انتخابی دختران راستدست

ساده و انتخابی می گردد .نتایج تحقیق حاضر با

در پیش دورههای  4/1با پیش دوره 1/1

یافتههای نارهاره  ،چایترا و مایتری،)2412( 1

( )P=4/442و پیش دوره )P=4/441( 9/1

توسونادا و کاکی ( ،)2411توماس ( )1367که

تفاوت معناداری وجود دارد .همچنین بین پیش

نشان دادند پیش دورههای خیلی طولانی و خیلی

دورههای  1/1با  )P= 4/441( 9/1و پیش دوره

کوتاه بر زمان واکنش تأثیر منفی دارد در یک

 2/1با پیش دوره  )P= 4/441( 9/1نیز تفاوت

راستا است (نارهاره ،چایترا و مایتری2412 ،؛

معناداری وجود دارد.

تسونادا و کاکی 2411 ،2و توماسچک ،کیزل و

نتیجهگیری و بحث
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر آمادهسازی
زمانی و دست برتری بر کنشوری عصب ـ
روانشناختی بود .نتایج این پژوهش نشان داد که

هافمن.)2411 ،
تعیین زمان عکسالعمل و تخمین مهارت
پیشبینی ،یک معیار مهم در تعیین وضعیت عصبی
1. Narhare, Chaitra & Maitri
2. Tsunoda & Kakei
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عضلانی افراد مختلف است .عملکرد موفق در

میتواند بسیار کاربرد داشته باشد (لوس و

مهارتهای ورزشی و حرکات مختلف زندگی

حروفچین.)2411 ،9

روزمره نهتنها به اجرای کارا و مناسب رفتار

پژوهش استینبورن ،رولک ،براتزکه و الریچ،4

حرکتی از سوی فرد ،بلکه به سطح بالایی از

( )2448با عنوان اثر تغییر متوالی علامت آمادهباش

توانایی ادراکی او نیاز دارد (ویلیامز و گرنت،1

شنیداری هر کوشش براثر توالی پیش دوره؛ نشان

 .)1333نتایج اخیر نشان دادند که آمادهسازی

داد زمانی که پیش دوره وجود داشته باشد پاسخ

بیشتر برای پاسخ به محرک ضروری منجر به زمان

دادن سرعت پیدا میکند .این اثر بهوسیله طول

واکنش کوتاهتری میشود و نیز سطح آمادهسازی

پیش دوره در کوشش قبلی تنظیم میشود .این اثر

قبل از محرک ضروری بستگی به طول پیش دوره

توالی پیش دوره از قبل به مکانیسم ردیابی شرطی

دارد (لافلامه و همکاران.)2411 ،

که افراد در آن ارتباط بین محرک آمادهباش و

والکر و هایدن )1399( 2نشان دادند پیش
دورههای خیلی طولانی و خیلی کوتاه بر زمان

محرک اصلی را یاد میگیرند نسبت دادهشده
است.

واکنش تأثیر منفی دارد شاید علت این فرضیه این

تفاوت بین زمان واکنش در پیش دورههای

باشد که وقتیکه پیش دوره خیلی کوتاه باشد

مختلف را شاید بتوان بر اساس نظریه انتظار کمی

آزمودنی زمان کافی برای پردازش اطلاعات و

که بیان میکند طول پیش دورههای خیلی کوتاه و

آمادگی پاسخ را ندارد و هنگامیکه خیلی طولانی

خیلی بلند دارای خطا (واریانس) بیشتری هستند،

باشد به دلیل دقت پیشبینی لحظه ارائه محرک

با این توضیح که هرچقدر زمان آمادگی که در

اصلی همانند سرعت زمان واکنش بهطور پیوسته

اختیار فرد قرار میگیرد غیرقابلپیشبینی ،نامنظم

کاهش وجود داشت.

و بسیار بلند باش ند ،احتمال خطای او در برآورد

پیش دوره خیلی کوتاه زمان خیلی کمی را
برای آماده کردن فرد در اختیار او قرار میدهد

زمان واکنش نیز بالاتر میرود ،توجیه کرد
(شفیعزاده.)1939 ،

همچنین در پیش دوره خیلی بلند فرد نمیتواند

از طرفی نتایج این تحقیق با یافتههای

توجه و آمادگی فیزیکی خود را حفظ کند و

شفیعزاده و همکاران ( )1939و نیز لس استنسن

1

تمرکز او برای انجام مناسب هدف از بین خواهد

( )2443که در تحقیق خود نشان دادند که در

رفت .این حالت بیشتر در مسابقاتی مثل شنا و دو

تکالیف زمان واکنش پیش دورههای مختلف با

سرعت که استارت و شروع آن بسیار مهم است

میانگین یک ثانیه ،زمان واکنشهای کوتاهتری را

1. Williams & Grant
2. Walker & Hayden
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نسبت به پیش دورههای بلندمدت دو ،سه یا چهار

نتایج دیگر این پژوهش نشان داد که افراد با

ثانیه ایجاد میکند ،ناهمخوان است .نتایج آنها

دست برتری چپ دارای زمان واکنش سریعتری

نشان داد که در شرایط آمادهباش پیش دوره،

نسبت به افراد راستدست هستند .این نتایج با

کوتاهتر از حالت غیر آمادهباش بود که این نتیجه

یافتههای اکنر ،کاتجر و ریچاردسون )2414( ،1که

مکانیسم بازداری بر قشر حرکتی اولیه است که

نشان دادند ورزشکاران چپدست بهطور متوسط

برای پیشگیری از پاسخ نادرست در طول پیش

زمان واکنش کوتاهتری نسبت به ورزشکاران

دوره عمل میکند .احتمالاً دلیل این مغایرت را

راستدست دارند و نیز لوفینگ 2و همکاران

بتوان در ویژگی سنی آزمودنیها توجیه کرد که در

( )2412که در تحقیق خود مزیت عملکرد

تحقیقات اشارهشده از آزمودنیهای جوان

بازیکنان تنیس غیرحرفهای را در چپدستان

استفادهشده بود ولی در تحقیق حاضر از سالمندان

نسبت به راستدستان نشان دادند ،همخوانی دارد.

استفاده گردید و در تحقیقات مختلفی نشان داده

در تکالیفی که با دست راست انجام میگیرد،

شده که فرایندهای شناختی و پردازشی سالمندان

قشر حرکتی اولیۀ چپ و قسمت قدامی مخچۀ

متفاوت است (پاینه و ایساکس .)2442 ،همچنین

راست و در با تکالیفی که دست چپ انجام

دلیل دیگر ناهمخوانی را میتوان در نحوه ظهور

میگیرد ،قشر حرکتی اولیۀ راست و قسمت قدامی

محرکها دانست ،به طوری که در تحقیق حاضر

مخچۀ چپ درگیر میشود .لذا ،محققین نتیجه

از متغیرهای پیش دوره بهطور کاملاً تصادفی و

گرفتند که در اجرای تکالیف حرکتی با دست برتر

بهصورت متغیر استفاده شد ولی در تحقیقات

در افراد راستدست ،نیمکره چپ مغز و در افراد

ذکرشده ،نحوه ظهور محرکها ،ثابت بود.

چپدست ،نیمکره راست مغز فعال میشود و

پژوهش والکر و هایدن ( )1399با موضوع

ازآنجاییکه نیمکره راست رشتههای عصبی دراز

زمان مطلوب برای نگهداری حالت آمادگی

فراوانی است که مناطق بسیار دور از هم را در

دوندگان سرعت بین علامت رو بود .این پژوهش

مغز را به هم ارتباط میدهد .این عقیده برای

پیش دورههای  1/8 ،1/6 ،1/4 ،1/2 ،1و  2ثانیه را

محققان معمول شده که دست چپ درگیر در

بررسی کردند .نتایج نشان داد پیش دوره  1/4و

روابط فضایی باید زمان عکسالعمل سریعتری

 1/6ثانیه مطلوبترین زمان را بین علامت آماده و

داشته باشد (کوسینسکی .)2448 ،در بیشتر

شروع داشت .نتایج نشان داد تمایل برای

آزمایشهایی که با استفاده از موس کامپیوتر

کوتاهترین و بلندترین زمان پیش دوره کمترین

انجامشده است ،نشان دادند که افراد راستدست

مطلوبیت را داشت.
1. Eckner, Kutcher & Richardson
2. Loffing
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با دست راستشان اجرای سریعتری داشتند ،اما

انتخاب پاسخ ،مربوط به مرحله انتخاب پاسخ

افراد چپدست به همان اندازه با هر دودست

است .همچنین این مطلب را میتوان همراستا با

سریع بودند .بااینحال ،زمان واکنش با استفاده از

تئوری پردازش اطلاعات به غیرقابل مشخص

دست برتر نسبت به دست غیر برتر بسیار کمتر

بودن دو مرحله شناسایی محرک و انتخاب پاسخ

بود (پترز و ایوانوف .)1333 ،1حکیمی کلخوران،

از مراحل سهگانه پردازش اطلاعات زمان واکنش

خدا پناهی و حیدری ( )2411در پژوهشی باهدف

انتخابی نسبت به زمان واکنش ساده دانست.

تعیین رابطه دست برتری با تواناییهای دیداری ـ

همچنین این نتیجه نشان میدهد بهاحتمالزیاد،

فضایی و انعطافپذیری شناختی به مرحله اجرا

تأثیر پیچیدگی تکلیف ،بهاندازه تأثیر تعداد محرک

پرداخت نتایج نشان داد که افراد چپ برتر در

ـ پاسخ (قانون هیک ـ هایمن) نیست .به بیانی

تواناییهای دیداری ـ فضایی عملکرد بهتری

دیگر چون بر اساس قانون هیک ـ هایمن ،افزایش

نسبت به افراد راست برتر دارند .گزارششده که

تعداد محرک ـ پاسخ ،زمانی که تعداد محرک ـ

 24درصد تنیس بازان حرفه ای در دو جنس

پاسخ از یک پاسخ به دو یا چند محرک افزایش

چپ دست هستند .همین شیوع زیاد چپدستی در

مییابد ،زمان واکنش بیشترین افزایش را دارد

حرفهایهای رشته کریکت و بیسبال نیز

(استینبورن و همکاران2448 ،؛ به نقل از شفیع

گزارششده است که علت آن را استعداد عالی

زاده و همکاران.)1939 ،

چپدستان در مهارتهای فضایی ـ بینایی میدانند
(علی پور و کلانتریان.)1931 ،

یافتههای اخیر شواهد عصبشناختی را تأیید
میکند .تلفیق پیشبینی زمانی و فعالسازی

دیگر نتایج نشان داد که زمان واکنش انتخابی

تحریک ستون فقرات موجب فعالسازی حرکات

نسبت به زمان واکنش ساده دارای تأخیر بیشتری

نهان در پاسخ عضلات مرتبط است .به نظر

در پاسخ است .علت این افزایش زمان واکنش را

میرسد ماهیت اثر پیشبینی زمانی در فعالسازی

میتوان بر اساس اجزای بیشتر موجود در زمان

ستون فقرات بهشدت به روش تجربی مربوط

واکنش انتخابی نسبت به زمان واکنش ساده

است (توماسچک ،کیزل و هافمن.)2411 ،

دانست که بهنوعی زمان پردازش مرکزی را بیشتر

پژوهش نجاتی ،ایزدی نجفآبادی و انتظاری

موردتوجه قرار میدهد .این اجزای بیشتر ،به زمان

( )1931باهدف تفاوت عملکرد نیمکرههای مغزی

بیشتری برای مراحل آمادهسازی و برنامهریزی

جهت بررسی عملکرد نیمکرههای مغزی نشان داد

پاسخ نیازمند است که احتمالاً بیشترین زمان

که احتمالاً مناطق مغزی مربوط به یادگیری

صرف شده بین دو مرحله شناسایی محرک و

حرکتی با هر دودست با یکدیگر همپوشانی دارد.

1 . Peters & Ivanoff
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نتیجهگیری :بهطورکلی میتوان گفت که

چپدست یک وابستگی به انتقال اطلاعات بین

احتمالاً ،افراد وقتیکه برای انجام فعالیتها از

نیمکره مقابل رادارند .همچنین جهت آمادهسازی

دست خود استفاده میکنند ،نیمکره راست آنها

افراد برای اجرای مهارتهای مختلف بهتر است

فعال میشود ،افزایش فعالیت نیمکره راست باعث

از پیش دورههای خیلی کوتاه و خیلی بلند

میشود تعادل نیمکره به سمت تفکر واگرا و

اجتناب کرد.

رمزگذاری نامتعارف برود که این برای حل مسائل
خلاقیت میتواند مفید باشد .افراد چپدست به
دلیل درگیری بیشتر نیمکره راست مغز که دارای
رشتههای عصبی بیشتری است زمان واکنش
کوتاهتری نسبت به افراد راستدست دارند.

تقدیر و تشکر
از کلیه شرکتکنندگان در این پژوهش که
صمیمانه با ما همکاری نمودهاند کمال تقدیر و
تشکر به عمل میآید.

درنتیجه میتوان گفت که افراد راستدست و
منابع
ابوطالبیان الیادرانی ،س؛ نزاکت الحسینی ،م و

شفیعزاده ،ع؛ فرخی ،ا؛ نمازی زاده ،م و شیخ ،م

بادامی ،ر (« .)1931تأثیر تمرین با محرکهای

(« .)1939تأثیر طول زمان پیش دوره بر زمان

بینایی بر زمان واکنش انتخابی تکواندوکاران

واکنش ساده و انتخابی تکلیف ساده و

مرد» .رفتار حرکتی .شماره  .29ص .73-36

پیچیده» .نشریه رفتار حرکتی .شمارهی ،16

آقایوسفی ،ع؛ اورکی ،م و محمدی ،ر (.)1934

ص .198-121

«رابطه سیستمهای مغزی بازداری و فعالسازی

علی پور ،ا و صالح میر حسنی و« .)1934( .دست

رفتاری ( )BIS/BASبا سبکهای تصمیم-

برتری و هوش( :کلامی و عملی) و خرده

گیری :نقش تعدیلکننده دست برتری».

مقیاسهای

و

فصلنامه علمی ـ پژوهشی عصب روانشناسی.

راستدستها» .فصلنامه روانشناسی تربیتی7 .

.)2( 1

(.)21

آن

بین

چپدستها

حکیمیکلخوران ،م؛ خدا پناهی ،م و حیدری ،م

علی پور ،ا و کلانتریان ،ش (« .)1931بررسی

(« .)1934رابطه دست برتری با تواناییهای

ارتباط دست برتری با پیشرفت تحصیلی دانش

انعطافپذیری

آموزان دوره راهنمایی» .مجله روانشناسی

دیداری

ـ

فضایی

و

شناختی» .مجله علوم رفتاری.83-89 ،)1(1 .

مدرسه .دورهی  ،1شماره  .1ص .7-26
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.»میزان انتقال اطلاعات در بین دو نیمکره مغز

 «اثر نامتقارن بودن نیمکرههای.)1934(  م،علیپور

. پژوهشی عصب روانشناسی-فصلنامه علمی

مغزی در حافظههای سیاهوسفید کوتاهمدت

.)9( 1

 گروه. پایاننامه کارشناسی ارشد.»دانشجویان

 مفاهیم و. یادگیری حرکتی.)2411(  ر،مگیل
، محمدکاظم واعظ موسوی، ترجمه.کاربردها
 انتشارات: تهران.)1986( .معصومه شجاعی
.حنانه
 ز، س و انتظاری،نجاتی و؛ ایزدی نجفآبادی
 «بررسی مقایسه یادگیری حرکتی.)1931(
صریح و ضمنی دست غالب و غیر غالب در

، پژوهشکده علوم شناختی و مغز.»جوانان
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