
  

 

 روانشناسیعصب  پژوهشی ـفصلنامه علمی 

 5935 تابستان (،5)پیاپی  ،دوم، شماره دومسال 
Neuropsychology 

Vol. 2, No.2, (Series 5), Summer 2016 

در  یدارید ـ یداریو شن یداریشن ـ یداریدوگانه د یفبر تناوب تکل ینتمر یرتأث
 شناختیروان پاسخییدوره ب

 2د جلیلوندمحم، 1فررها رستمی*

 ایران. شوشتر. .دانشگاه آزاد واحد شوشتر بدنیتربیتکارشناس ارشد . 1
 ایران. شوشتر. .دانشگاه آزاد واحد شوشتر بدنیتربیتاستادیار  .2

 (22/20/50ـ تاریخ پذیرش:  22/20/50)تاریخ وصول: 

The Effect of Exercise on Visual-Auditory and Auditory-Visual 

Dual Frequency Assignment in Psychological Refectory Period 
*Raha Rostamifar1, Mohammad Jalilvand2 

1. M.A of Physical Education, Islamic Azad University, Shooshtar, Iran. 

2. Assistant Professor of Physical Education, Islamic Azad University, Shooshtar, Iran. 

Received: (Jul. 23, 2016)                     Accepted: (Aug. 14, 2016) 
 

 

 چکیده

 یفبر تناوب تکل ینتمر یرتأث یبررسهدف از تحقیق حاضر  مقدمه:

 پاسخییدر دوره ب یدارید ـ یداریو شن یداریشن ـ یداریدوگانه د

 81 تا 51 بدین منظور از میان کلیه دانشجویان :روش. بود شناختیروان

صورت هدفمند انتخاب و بهنفر  55سال شهرستان خرمشهر تعداد 

 ـ یداریشن یفبا تکل ین، تمرینفر 55سه گروه دفی در صورت تصابه

 یبندو گروه کنترل دسته یداریشنـ  یدارید یفبا تکل ینتمر یداری،د

شنیداری ـ  کنندگان آزمون تکلیف دوگانه دیداریاز تمامی شرکت شدند.

و  55ارائه دو محرک  ینب یفواصل زماندیداری به عمل آمد. ـ  و شنیداری

 ینیبرنامه تمر ( بود.یاد)فاصله ز یههزارم ثان 551و  951 )فاصله کم( 551

با  یکوشش 1بلوک  58که هر جلسه شامل  بودروز  5جلسه در  5شامل 

و فاصله  ارائه شد آزمونهمانند پیش یداریشن ـ یداریدوگانه د یفتکل

نتایج آزمون تحلیل واریانس  :هایافته .ها دو دقیقه بوداستراحت بین بلوک

ها( با تکرار سنجش عامل آخر و آزمون )پیچیدگی محرک 5( در )گروه 8

ها و نشان داد که در تمامی توالی محرک کوواریانستی مستقل و تحلیل 

در هر چهار فاصله زمانی بین گروه آزمایش و کنترل اختلاف معناداری 

داری بین ارائه محرک اول دیداری نسبت به وجود دارد ولی تفاوت معنی

 یفتکل ینتمرنتایج نشان داد که  :گیرینتیجهجود ندارد. شنیداری و

به  یازپاسخ موجب کاهش ن ـ محرک یسازگار یشافزا یقدوگانه از طر

 یفانجام تکل یبرا که توجه یازموردن یتتوجه شده و با کاهش ظرف

یدوره ب یبر الگو تواندیم ،است یرپذدو محرک امکان زمانهمپردازش 

با فاصله  یدارید ـ یداریشن یزو ن یداریشن ـ یدارید شناختیروان پاسخی

 مثبت داشته باشد. یرتأث وزیادکم یزمان
 

، پردازش شناختیروانپاسخی تکلیف دوگانه، دوره بی :یدیواژگان کل

 .، الگوی دیداری، الگوی شنیداریزمانهم

 

Abstract 

Introduction: The aim of this study was to investigate effect 

of exercise on visual-auditory and auditory-visual dual 

frequency assignment in psychological refectory period. 

Method: 45 students from 18 to 28 years were chosen through 

purposive sampling from Khorramshahr and were randomly 

divided into three groups: practicing with task visual-auditory, 

task auditory-visual and control group, each group consisted 

of 15 people. The dual task test visual-audio and audio-visual 

was done with all subjects. The interval between the two 

stimuli was 50 and 75 (short distance) 200 and 250 ms (long 

distance) (Generally 8 trial visual-audio and 8 trial audio-

visual). The training program included 5 sessions in 5 days. 

Each session includes 12 blocks of 8 trials with visual-

auditory double task personification pre-test and the two-

minute rest intervals between blocks. Findings The results of 

ANOVA showed that there was a significant difference 

between the groups in terms of all sequences in all four 

stimulus onsets but there was no significant difference 

between the display of the visual stimulus presentation and 

auditory presentations. Conclusion: Double Task Practice by 

increasing the stimulus-response compatibility reduces the 

need for attention and reducing the required attention capacity 

which is possible for the two stimuli at the same processing 

can have positive effect on psychological refectory period as 

well as the task of visual-auditory and auditory- visual with an 

interval of high and low. 

 

Keywords: Double Task, Psychological Refectory Period, 

Same Processing, Visual Pattern, Auditory Pattern. 
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 مقدمه

یکی از اهداف اساسی مطالعات در حیطه ورزش، 

اجرای ورزشکاران است.  به اوج رساندن

های تیمی و گروهی مثل هندبال، بسکتبال، ورزش

فوتبال، هاکی روی یخ و چمن و... مکرراً نیازمند 

و مشترک دو یا چند تکلیف  زمانهماجرای 

اجرای ماهرانه توسط چند بازیکن هستند 

های مهم های مختلفی دارد که یکی از جنبهجنبه

عات بوده و آن، پردازش سریع و دقیق اطلا

 .(5181، 5مگیلشاخص آن زمان واکنش است )

زمان واکنش فاصله زمانی بین ارائه محرک بیرونی 

دهنده زمان صرف تا شروع پاسخ بوده و نشان

شده برای شروع حرکت است و خود حرکت را 

 هر تواندمی آن پاسخ اینکه ضمن ،گیردبرنمی در

 و شناختی مهارت یك واکنش، زمان. باشد حرکتی

 اجرای در مهم عوامل از یکی و حرکتی – روانی

 نقش و است ورزشی هایفعالیت از بسیاری

(. حالتی 8111، 8دارد )کوسینسکی ایکنندهتعیین

از بررسی زمان واکنش انجام تکلیف در شرایط 

است که در آن  زمانهم صورتبهارائه دو محرک 

شوند و دو محرک با توالی نزدیك به هم ارائه می

ر یك از این دو محرک نیاز به پاسخ جداگانه ه

؛ استوربچ و همکاران، 5359 ،9کانمن)دارند 

(. برای درک و شناسایی اطلاعات انتخاب 8155

گیری شروع پاسخ و یا توقف پاسخ و یا تصمیم

که دو محرک با توالی یهنگامالعمل زمان عکس

                                                 
1. Magil 
2. Kosinski 

3. Kahneman 

های سریع نیاز باشد و سریع ارائه شوند به پاسخ

ه محرک دوم نسبت به انجام تکلیف در پاسخ ب

شرایط مجزا کندتر است. این موضوع برای اولین 

موردبررسی قرار  5توسط ولفورد 5395در سال 

 شناختیروانپاسخی گرفت که آن را اثر دوره بی

(. یك مدل بسیار 8111؛ 5315، 6)پاشلر 5نامید

پاسخی مشهور در مورد توضیح دوره بی

است که  5گزاری ظرفیت ، اشتراکشناختیروان

 زمانهمتواند مدعی است، پردازش دو محرک می

دیگر توجه یا منبع عبارتیو موازی انجام شود؛ به

تواند بین دو فرایند پردازش پردازش اطلاعات می

دو محرک به اشتراک گذاشته شود )گان،  زمانهم

( در این مدل بر اساس پیچیدگی محرک، 8115

جه به آن اختصاص داده ظرفیت متفاوتی از تو

شود و به دلیل ظرفیت محدود توجه وقتی می

بیش از یك کار در زمان معین انجام شود ظرفیت 

کمتری به هریك از دو محرک اختصاص داده 

بیند )گوث، ابرا و شود و عملکرد آسیب میمی

دو  زمانهم(. اجرای 1،5355؛ مکلد8156کیگل، 

ه تداخل تکلیف زمان واکنش انتخابی، منجر ب

شود که معمولاً با تفاوت بین تکلیف دوگانه می

های واکنش و میزان خطاهای موجود بین زمان

گیری های تکلیف دوگانه و انفرادی اندازهوضعیت

های تکلیف دوگانه معمولاً با شود. هزینهمی

                                                 
4. Welford 

5. Psychological refectory period (PRP) 

6. Pashler 
7. Capacity-sharing model 

8. McLeod 
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محدودیت پردازش در سیستم شناختی توضیح 

 پاسخیشوند. الگوی دوره بیداده می

ترین الگوها برای آزمون یکی از مهم ناختیشروان

های پردازشی بوده است )فیشر و چنین محدودیت

 (.8155پاسو، 

عوامل متفاوتی موجب تغییر یا اصلاح دوره 

هایی از شوند. متغیرمی شناختیروانپاسخی بی

قبیل، تمرین پیچیدگی محرک اول با پاسخ و 

پاسخ ازجمله این عوامل ـ  سازگاری محرک

تند )باقر زاده، شیخ، شهبازی و طهماسبی، هس

 PRPشده روی (. بسیاری از مطالعات انجام5916

به این نتیجه رسیدند که تداخل تکلیف دوگانه با 

پاسخ تا حد ـ  تمرین زیاد و سازگاری محرک

 PRPشود. یافته و حتی حذف میزیادی کاهش

های فردی بین افراد ازجمله تحت تأثیر تفاوت

گیرد و برتری نیمکره مغزی قرار می بهره هوشی

عوامل (. 5931)فارسی، عبدلی و کاویانی، 

سخی پایاصلاح دوره ب یا ییرموجب تغ یمتفاوت

 یلقباز  یرهایی. متغشودیم یشناختروان

 یپاسخ و سازگار یامحرک  یچیدگیپ ین،تمر

 یتعوامل هستند )اشم ینپاسخ ازجمله اـ  محرک

 (.8115 ی،و ل

 یقدق یتبر ماه یتوجهرات قابلاث ینتمر

 5و پاسو یشرف الگو دارد. یندر ا RT2تأخیر 

 یکاری فاصله زمان( ثابت کردند که دست8155)

دوم مؤثر است و  یفدو محرک تنها بر تکل ینب

 یرترموجب پاسخ د یفدو تکل ینکاهش فاصله ب

                                                 
1. Fischer & Plessow 

دوم  یفتکل یدامنه خطا یشبه محرک دوم و افزا

در پژوهشی به بررسی  (8115هانگوی ) شود.می

فردی بر  شناختیروانهای عصب اثر تفاوت

 زمانهمتوانایی اشتراک توجه بین تکالیف 

پرداختند. در این پژوهش تکلیف انفرادی تمرین 

نیز  یشناختروانـ  شد، نمرات آزمون عصب

 PRPآمده نشان داد، دستمحاسبه شد. نتایج به

سرعت  کوتاه مربوط به اجرای بهتر افراد در

پذیری و کارکرد حافظه پردازش، بازداری، انعطاف

بود. گوث و ابرا  شناختیرواندر آزمون عصب 

( در تحقیقی به بررسی مهارت هماهنگی 8155)

بین تکلیفی بعد از تمرین گسترده تکلیف دوگانه 

ها به این نتیجه رسیدند که مهارت پرداختند و آن

اخل هماهنگی بین تکلیفی که موجب کاهش تد

شود بعد از تمرین ترکیبی تکلیف دوگانه می

شود )تکلیف دوگانه + تکلیف انفرادی( کسب می

های خاص تکالیف در الگوی و مستقل از ویژگی

( در 8113) و همکاران آلنتکلیف دوگانه است. 

محرک  یفیتزمان پاسخ انگشت به کی پژوهش

کردند. در  یو لامسه را بررس یداریشن یداری،د

 یداری، مجموعه اعدادو شن یداریحرک دآزمون م

کنندگان به شرکت یداریو شن یداریبه روش د

کنندگان اعداد مربوط بر . شرکتشدنشان داده می

دست راست  یانیرا با انگشت م کلیدصفحه یرو

 ی،. در آزمون محرک لمسدادندفشار میو چپ 

ارتعاش در  یلهوس یك یقاز طر تولیدشدهمحرک 

راست  یپا یادست  سمت راست در مچ

نشان داد که  ایجشده بود. نت یدهکننده پوششرکت

75 



 

 ... پاسخییدر دوره ب یداریـ د یداریو شن یداریـ شن یداریدوگانه د یفبر تناوب تکل ینتمر یرتأث همکاران: الهه بداقی و

  

 

طور به یلمس یهازمان در پاسخ به محرک

محرک  به ترتیب بعدازآن ؛ وکمتر بود دارییمعن

تری یداری زمان پاسخ کوتاهو محرک د یداریشن

 داشتند.

 یرمتغ یك پاسخ،ـ  محرک یسازگار

ین که ب یمهم است که به ارتباط کنندهیلتعد

. گرددیاطلاق م شود،یم یجادو پاسخ ا محرک

 یآمده چنانچه سازگاردستبه هاییافتهطبق 

 یناول باریانآثار ز محرک و پاسخ بالا باشد ینب

 یا یابدیکاهش م RT2و پاسخ آن در  یكتحر

ون سلست و همکاران  .رودیم ینکاملاً از ب

احتمال  ینا یبه بررس ی( در پژوهش5333)

 سخیپااثر دوره بی ین،تمر یاآ کهختند پردا

های کند؟ طبق یافتهیرا حذف م شناختیروان

در  PRPو اثر  RT1 نیبكینزد ها ارتباطآن

که  کندیم یتحما یجهنت یناز ا ینطول تمر

 یندر طول تمر اطلاعات تنگ راه پردازش

همچنین در مطالعه البوغبیش  وجود داشته است.

گوث اما ؛ بود اجتنابابلغیرقتنگ راه  (5935)

( نشان دادند که پس از نُه جلسه 8115و ابرا )

هایی که نیازمند پاسخ با دست تمرین در محرک

دو  زمانهمبودند، جوانان قادر به پردازش 

 محرک یا عبور از مرحله گردن بطری شدند

و ونسلست جانسون  ،روتروفتحقیقات 

 یقراز ط تواندین میتمرنشان داد که  (8115)

نه  باشداثرگذار  کوتاه شدن زمان مرحله

 .یو خودکار یکپارچگی

گرفته انجام یهاگفت اکثر پژوهش توانیم

و عوامل  شناختیروان سخیپادوره بی یبر رو

مثل  یاند که عوامل مختلفمؤثر بر آن نشان داده

 PRPمحرک اول بر  یچیدگیو پ ینتمر

 یلگوعوامل بر ا یناثرگذار هستند و اثرات ا

 یتظرف یتمحدود زا یدوگانه ناش یكتحر

اما ؛ پردازش اطلاعات فرد است یستمتوجه و س

عبور از گردن بطری با تنگ راه پردازش  درباره

. لذا محقق با استاطلاعات تحقیقات متناقض 

انجام این پژوهش در پی پاسخگویی به این 

دوگانه  یفتکل ینتمر یاآسؤالات است که 

پاسخی بر دوره بی یدارید ـ یداریشن

 ینتمر آیا تأثیرگذار است؟ شناختیروان

تنگ راه بر  یداریشن ـ یداریدوگانه د یفتکل

واکنش  آیا تأثیرگذار است؟ پردازش اطلاعات

در محرک اول باعث  شنیداری محرکتر کوتاه

 شناختیروانپاسخی کاهش اثر دوره بی

 ؟شودمی

 

 روش

با طرح  و یتجرب مهیپژوهش ن نیا یروش اجرا

جامعه آماری این  .است سه گروهی قیتحق

سال شهرستان  81-51تحقیق را کلیه جوانان 

از جامعه آماری دهند. خرمشهر تشکیل می

صورت در دسترس، داوطلبانه نفر به 55مذکور 

عنوان نمونه آماری انتخاب و در و هدفمند به

صورت و بهبندی شدند نفری دسته 55سه گروه 

 گروه، تمرین با تکلیف شنیداری تصادفی در سه

دیداری، تمرین با تکلیف دیداری شنیداری و ـ 
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های ملاک ازجملهگروه کنترل قرار گرفتند. 

ها، صحت و سلامت جسمی و انتخاب آزمودنی

 .روانی و دارای بینایی و شنوایی طبیعی بود

 پاسخیاستروپ در دوره بی اثر دستگاه آزمون: ابزار

ستگاه محقق ساخته که یك د :شناختیروان

قابلیت تنظیم و انتخاب نوع توالی محرک دارای 

صورت همخوان و ناهمخوان اول و دوم به

افزار . این دستگاه داری یك سختاست

 هایدکمه به رنگ دوکلید حاوی صورت صفحهبه

های دیداری و دکمه بالا محرک برایزرد و سبز 

اری های شنیددهی به محرکو پایین برای پاسخ

اس بی  کلید از طریق پورت یو. این صفحهاست

شد. میاینچ وصل  56 تاپ با صفحه مانیتوربه لپ

از یك مطالعه این دستگاه  برای ارزیابی پایایی

از روش  شد وآزمودنی انجام  81راهنما که روی 

تعیین درصد  18آزمون مجدد پایایی آن ـ  آزمون

آزمون  روش از ابزار این روایی ارزیابی برای. شد

 واکنش زمان سنجش دستگاه با زمانهم روایی

 هایزمان بین که گردید استفاده 55111یب یاگامی

 11/1همبستگی  دستگاه، دو این از حاصل واکنش

 .بود

با  کنندگانابتدا شرکت در: روش اجرای پژوهش

و  شدنددوگانه موردنظر آشنا  یفنحوه انجام تکل

 ـیداری شن یفلهای لازم جهت انجام تکآموزش

همه  است. سپس شدهها دادهبه آن دیداری

 هادوگانه را در حالت یفتکال هایآزمودن

 ینب ی. فواصل زمانکردنداجرا  یدارید ـ یداریشن

                                                 
1. YAGAMI YB – 1000 

هزارم  551و  951، 551، 55شامل  دو محرک

 ثانیه انتخاب شد.

ها آزمودنی ابتدا همه: آزمونروش اجرای پیش

ترتیب ذیل انجام های آشنایی را به کوشش

آشنایی در چهار  کوشش 56دادند. پس از 

، 951، 551، 55فاصله زمانی بین دو محرک )

 (، شرایط اجرای آزمون شامل چهار فاصله551

( و 551، 951، 551، 55زمانی بین دو محرک )

 55دیداری، در کوشش ـ  با توالی شنیداری

هرتز  911هزارم ثانیه بین دو محرک شدت 

هزارم ثانیه از  51ک اول و پس از برای محر

تکلیف دیداری دو انتخابی  ظهور محرک اول

ثانیه  8برای محرک دوم ارائه شد. پس از 

هرتز برای محرک اول  111استراحت شدت 

هزارم ثانیه بین دو  551ارائه شد. در فاصله 

برای محرک اول و پس از  911محرک شدت 

یف هزارم ثانیه از ظهور محرک اول تکل 551

دیداری دو انتخابی برای محرک دوم ارائه شد 

هرتز برای  111ثانیه استراحت شدت  8پس از 

محرک اول ارائه شد و تکلیف دیداری دو 

هزارم  551انتخابی برای محرک دوم پس از 

 951از ظهور محرک اول ارائه شد. در فاصله  ثانیه

برای  911هزارم ثانیه بین دو محرک شدت 

هزارم ثانیه از ظهور  951ز محرک اول و پس ا

محرک اول تکلیف دیداری دو انتخابی برای 

ثانیه استراحت  8محرک دوم ارائه شد پس از 

هرتز برای محرک اول ارائه شد و  111شدت 

تکلیف دیداری دو انتخابی برای محرک دوم 
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هزارم ثانیه از ظهور محرک اول  951پس از 

ن دو هزارم ثانیه بی 551ارائه شد. در فاصله 

برای محرک اول و پس از  911محرک شدت 

هزارم ثانیه از ظهور محرک اول تکلیف  551

دیداری دو انتخابی برای محرک دوم ارائه شد 

هرتز برای  111ثانیه استراحت شدت  8پس از 

محرک اول ارائه شد و تکلیف دیداری دو 

هزارم  551انتخابی برای محرک دوم پس از 

ارائه شد. در بلوک  ثانیه از ظهور محرک اول

دوم جمعاً هشت کوشش انجام شد. لازم به 

های به ذکر است که اجرایی نیمی از آزمودنی

های دیداری از طریق فشار دادن دکمه محرک

های شنیداری از با دست راست و محرک

طریق فشار دادن دکمه از طریق دست چپ 

جواب دادند و نصف دیگر با دست چپ به 

 هایو دست راست به محرکهای دیداری محرک

شنیداری پاسخ داند. فاصله استراحت بین 

ها فاصله بین کوشش ؛ ودقیقه بود 8ها بلوک

(. 5315ثانیه بود )پاشلر،  8در هر بلوک 

های ها در فاصلههمچنین ترتیب ظهور محرک

زمانی بین دو محرک تصادفی بود. همچنین 

صورت تصادفی ترتیب توالی محرک نیز به

شد. لازم به ذکر است که اجرایی نیمی  تنظیم

های دیداری از طریق های به محرکاز آزمودنی

های فشار دادن دکمه با دست راست و محرک

فشار دادن دکمه از طریق شنیداری از طریق 

دست چپ جواب دادند و نصف دیگر با دست 

های دیداری و دست راست به چپ به محرک

فاصله بین پاسخ داند.  های شنیداریمحرک

ها فاصله بین کوشش ؛ ودقیقه است 8ها بلوک

(. 5315ثانیه بود )پاشلر،  8در هر بلوک 

های ها در فاصلههمچنین ترتیب ظهور محرک

زمانی بین دو محرک تصادفی بود همچنین 

صورت تصادفی ترتیب توالی محرک نیز به

مثال ممکن است کوشش عنوانتنظیم شد )به

شد اما در کوشش دوم اول محرک دیداری با

 ممکن است محرک شنیداری باشد(.

در گروه اول برنامه تمرینی : های تمرینکوشش

روز )با اختلاف حداقل یك  5جلسه در  5شامل 

 58که هر جلسه شامل  استروز بین جلسات( 

ـ  کوششی با تکلیف دوگانه دیداری 1بلوک 

شنیداری برای گروه اول ارائه شد. شیوه ارائه 

 هایای تمرینی همانند کوششهکوشش

ها آزمون بود. فاصله استراحت بین بلوکپیش

های تمرینی دو دقیقه بود. گروه کنترل کوشش

 و جلسه اکتساب نیپس از آخررا انجام ندادند. 

 کنندگاندقیقه استراحت شرکت 51بعد از 

کردند. آزمون اجرا آزمون اکتساب را مشابه پیش

از آزمون ساعت  58بعد از  یادداریآزمون 

 انجام شد.اکتساب 

 

 هایافته

شاپیرو ـ  از هاداده طبیعی بودن از اطمینان جهت

 که داد آزمون نشان این شد. نتایج استفاده ویلك

 15/1 از ترها بزرگداده تمام در معناداری سطح

 .است
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 شناختیروانپاسخی دوگانه در دوره بی هایتوزیع میانگین و انحراف معیار زمان واکنش دوم توالی مختلف تکلیف. 1جدول 

 کوشش

 زمان
هزارم  02فاصله زمانی 

 ثانیه بین دو محرک

هزارم  50فاصله زمانی 

 ثانیه بین دو محرک

 222فاصله زمانی 

هزارم ثانیه بین دو 

 محرک

 202فاصله زمانی 

هزارم ثانیه بین دو 

 محرک

 میانگین گروه
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار
 انگینمی

انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

  ـ دیداری

 شنیداری

 65/553 85/599 98/558 61/669 95/553 15/559 53/55 58/116 آزمایش

 86/555 65/698 58/585 56/151 55/555 15/359 15/555 81/5555 کنترل

 ـ شنیداری

 دیداری

 39/513 81/558 95/515 55/695 91/585 61/555 35/585 55/515 آزمایش

 65/515 15/518 53/511 96/159 31/551 85/513 55/558 15/5111 کنترل

 

های از آزمون تحلیل برای تحلیل داده

با  8)گروه( × 5واریانس مرکب )فواصل زمانی(

استفاده شد.  سنجش مکرر بر عامل دوم

فرض اول این آزمون برابری ماتریس پیش

. با توجه به عدم سطح استکوواریانس 

(، ماتریس =159/1P)آزمون باکس  داریمعنی

فرض دوم . پیشاستها برابر کوواریانس داده

. برای استاین آزمون اصل تقارن مرکب 

برقراری این اصل از آزمون کرویت موخلی 

دار بودن با توجه به عدم معنیاستفاده گردید. 

 های، شاخص(=55/1P)آزمون کرویت موخلی 

(F)   .مربوط به اثر فرض کرویت گزارش شد

علاوه بر این پیش از بررسی اثرهای بین 

های خطا از گروهی، برای برابری واریانس

آزمون لون استفاده گردید. نتایج این آزمون 

 هاییك از عاملبرای هیچ Fنشان داد که آزمون 

، 51P=53/1دار نبود )گروهی معنیدرون

55/1=55P ،11/1=811P ،158/1=851P بنابراین )

های مفروضه همگنی واریانس در بین گروه

 متغیر مستقل برقرار بود.

 

 دیداری ـ نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب در عامل دوم تکلیف دوگانه شنیداری .2جدول 

 مجذور اتا داریسطح معنی Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی ذوراتمجموع مج منبع تغییرات

 5/1 1115/1 86/99 56/653815 9 63/5355615 گیریزمان اندازه

 55/1 1115/1 55/56 51/355166 5 51/355166 گروه

 15/1 15/1 53/9 51551 9 15/851551 گروه× زمان 

 

آزمون تحلیل واریانس مرکب نشان داد؛ اثر های مربوط به یافته 8با توجه به جدول 
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دار بود. همچنین گیری معنیاصلی زمان اندازه

دار شد. علاوه بر این، اثر اصلی گروه معنی

دار گیری با گروه نیز معنیتعامل زمان اندازه

 گیریبود. به دلیل اینکه اثر تعاملی )زمان اندازه

نظر دار بود، از اثرات اصلی صرفگروه( معنی× 

 گردید.

یك طرح تحلیل واریانس در ادامه از 

گیری تکراری روی عامل گروهی با اندازهدرون

گیری برای مشخص نمودن تأثیر مراحل اندازه

ـ  توالی تکلیف دوگانه دیداریهر یك از 

های زمانی متغیر بین دو شنیداری در فاصله

استفاده  شناختیروانپاسخی بی محرک بر دوره

دار بودن آزمون شد. با توجه به عدم معنی

، (Pآزمایش=16/1، کنترل=53/1)کرویت موخلی 

مربوط به آزمون فرض  (F) هایشاخص

 کرویت گزارش شد.

 

  ـ تکلیف دوگانه شنیداریهای تمرینی در عامل دوم گیری مکرر هر یك از گروهنتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه .3جدول 

 دیداری
 مجذور اتا داریسطح معنی Fمقدار  میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات گروه

 5/1 1115/1 15/56 61/955155 9 15/355555 آزمایش

 56/1 1115/1 19/81 13/519596 9 65/5851651 کنترل

 

گروهی اریانس دروننتایج آزمون تحلیل و

گیری تکراری روی عامل مراحل با اندازه

( نشان 185/1داری )با سطح معنی گیریاندازه

دیداری  ـ توالی تکلیف دوگانه شنیداریداد؛ که 

های زمانی متغیر بین دو محرک بر در فاصله

های گروه بازی شناختیروانپاسخی دوره بی

 ،2η، 1115/1=p=5/1تأثیر داشت )ای رایانه

15/56=58،9F.)  نتایج آزمون پیگردی بونفرونی

نشان داد که بین فاصله زمانی متغیر بین دو 

هزارم ثانیه  55هزارم ثانیه با  51محرک 

(3/1P=تفاوت معنی ) داری وجود نداشت اما

( و =1115/1P)هزارم ثانیه  811های در فاصله

 داریتفاوت معنی( =P 1115/1هزارم ثانیه ) 851

فاصله زمانی متغیر بین دو بود. همچنین بین 

هزارم ثانیه  811هزارم ثانیه با  55محرک 

(115/1 P= و )851 ( 118/1هزارم ثانیهP= )

داری وجود شد. علاوه بر این، بین تفاوت معنی

هزارم  811فاصله زمانی متغیر بین دو محرک 

( تفاوت =81/1P)هزارم ثانیه  851ثانیه با 

 داری وجود نداشت.معنی

گروهی نتایج آزمون تحلیل واریانس درون

گیری تکراری روی عامل مراحل با اندازه

تکلیف دوگانه گیری نشان داد که اندازه

های زمانی متغیر دیداری در فاصله ـ شنیداری

 شناختیروانپاسخی بین دو محرک بر دوره بی

ای تأثیر دارد های رایانهدر گروه بدون بازی
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(56/1=2η ،1115/1=p ،19/81=58،9F نتایج .)

آزمون پیگردی بونفرونی نشان داد که بین 

هزارم  51فاصله زمانی متغیر بین دو محرک 

هزارم  811(، =115/1P)هزارم ثانیه  55ثانیه با 

هزارم ثانیه  851( و =P/ 115)ثانیه 

(1115/P=تفاوت معنی )جود دارد. داری و

فاصله زمانی متغیر بین دو محرک همچنین بین 

( و =P 3/1)هزارم ثانیه  811هزارم ثانیه با  55

داری ( تفاوت معنی=5/1Pهزارم ثانیه ) 851

فاصله زمانی وجود ندارد. علاوه بر این، بین 

 851هزارم ثانیه با  811متغیر بین دو محرک 

داری وجود نی( تفاوت مع=5/1P)هزارم ثانیه 

های بین دو ندارد. برای مشخص کردن تفاوت

گروه در درون هر فاصله زمانی از آزمون تی 

های این آزمون در مستقل استفاده گردید. یافته

 شده است.ارائه 5جدول 

 

 دیداریـ  نتایج آزمون تی مستقل بین گروهی در عامل دوم تکلیف دوگانه شنیداری .2جدول 

 متغیر
دو  فاصله بین

 محرک

تفاوت 

 هامیانگین

تفاوت خطای انحراف 

 استاندارد

درجه 

 آزادی
T 

    سطح

 داریمعنی

 

 

 ـ تکلیف شنیداری

 دیداری

 1115/1 -35/5 51 55/58 -61/858 هزارم ثانیه 51

 1115/1 -35/5 51 31/95 -56/511 هزارم ثانیه 55

 1115/1 -35/5 51 58/83 -38/555 هزارم ثانیه 811

 115/1 -65/9 51 66/59 -56/561 هزارم ثانیه 851

 

و آماره آزمون تی مستقل  5با توجه جدول 

 51( در فاصله زمانی 1585/1داری )با سطح معنی

هزارم ثانیه  55(، =P 1115/1هزارم ثانیه )

(1115/1 P= ،)811 ( 1115/1هزارم ثانیه P= و )

داری ( تفاوت معنی=P 115/1هزارم ثانیه ) 851

 های آزمایشی و کنترل وجود داشت.بین گروه

 

 و بحث گیرینتیجه

 ینتمر یرتأثهدف از انجام این تحقیق بررسی 

و  یداریشنـ  یداریدوگانه د یفبر تناوب تکل

 پاسخییدر دوره ب یدارید ـ یداریشن

 ینتمرنشان داد که  بود. نتایج شناختیروان

در مرحله  یداریدوگانه با محرک اول د یفتکل

 پاسخییبر دوره ب و یادداری آزمونپس

اما این تأثیر باعث ؛ تأثیر دارد شناختیروان

حذف کلی تنگ راه در مراحل پردازش 

ها با نتایج اطلاعات پاسخ نشد. این یافته

(، سانگلاس و 8111های پاشلر )پژوهش

(، هازلتاین، تیگو و لوری 8115همکاران )

( و هانگوی 8118(، تومبو و چولکوثر )8118)

خوانی دارد. بر اساس این مطالعات هم ،(8115)

های اولویت نابرابر تمرین تحت دستورالعمل
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تکالیف )اولویت پاسخ با یك تکلیف( و 

های حرکتی مشابه بر حل درگیری پردازنده

 تداخل تکلیف دوگانه اثر دارد.

هایی که از اثر تمرین در دوره از مدلیکی 

کند مدل تأخیر پاسخی حمایت میبی

استراتژیك است. در این مدل فرض بر این 

توانند در است که افراد پس از تمرین کافی می

پذیری کنترل مراحل پردازش دو تکلیف انعطاف

مثال افراد با توجه به عنوانداشته باشند. به

توانند طباق میاهمیت تکلیف، آموزش و ان

تکلیف دوم را به تعویق بیندازند یا آن را ادامه 

دهند. مدل تأخیر استراتژیك پاسخ قادر است 

تأخیر در پاسخ دوم را همانند تأخیر در پاسخ 

خوبی شده در ادبیات تحقیق را بهاول مشاهده

حال این مدل از مدل گردن توضیح دهد. بااین

دل امکان بطری متفاوت است؛ زیرا در این م

پردازش موازی تا مرحله انتخاب پاسخ وجود 

های متعددی برای حمایت از دیدگاه دارد. یافته

مدل تأخیر استراتژیك پاسخ در تمرین دوره 

وجود دارد )گلاس و  شناختیروانپاسخی بی

(. طبق مدل تأخیر استراتژیك 8111همکاران، 

و  شناختیروانپاسخی پاسخ کاهش اثر دوره بی

 حذف کامل تنگ راه قابل توجیه است.عدم 

 یفتکل ینتمردیگر نتایج نشان داد که 

در مرحله  شنیداریدوگانه با محرک اول 

 پاسخییبر دوره ب و یادداری آزمونپس

ها با نتایج . این یافتهتأثیر دارد شناختیروان

 یدشد یناثر تمرکه ( 8111) کوسینسکی

 و یداریبر زمان واکنش د یسواردوچرخه

قرار دادند و نتیجه  موردبررسییداری را شن

 ییراتدرصد تغ ی،در گروه تجربگرفتند که 

و زمان  یداریشن یزمان واکنش انتخاب یانگینم

 طوربهبا گروه کنترل  یسهدر مقا یچیدهواکنش پ

و نیز با پژوهش کارلین و  کمتر بود دارییمعن

است. طبق نتایج  خوانهم ،(5361کریستنبام )

که موجب  مهارت هماهنگی بین تکلیفی، هاآن

شود بعد از کاهش تداخل تکلیف دوگانه می

تمرین ترکیبی )محرک اول شنیداری و محرک 

شود و مستقل از دوم دیداری( کسب می

های خاص تکالیف در الگوی تکلیف ویژگی

 دوگانه است.

توجهی بر ماهیت دقیق تمرین اثرات قابل

این نتایج با در این الگو دارد.  RT2تأخیر 

 ،(5355های گودستنبرگ و استلماچ )یافته

جلسه تمرینی  15ها از آن همخوان است.

دقیقه الگوی  95استفاده کردند که در هر جلسه 

شد. تحریك دوگانه توسط آزمودنی تحریك می

طور ها دریافتند که در این دوره، تأثیر بهآن

کامل از بین نرفت. پیشنهاد این است که تنگ 

ه ممکن است یك ساختار واقعی و اساسی در را

 سیستم پردازش اطلاعات داشته باشد.

همچنین نتایج این قسمت از تحقیق تا 

که در  ،(5939) ینارمنجهای حدودی با یافته

محرک اول  یچیدگیو پ یناثر نوع تمر یقیتحق

ی را اجتماع شناختیروانپاسخی بر دوره بی

 هانندهکشرکت نشان دادند، همخوان است.
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و  یانفراد یندر دو گروه تمر یتصادف طوربه

. دشدن یمتقس یرگروهز 8و سپس در  یاجتماع

آشنا شدند. سپس  یفابتدا همه با تکل

را در دو نوبت اجرا کردند، پس از  آزمونپیش

کردند و پس از استراحت  یناستراحت، تمر

آزمون، انجام را مشابه با پیش آزمونپسمجدد، 

( SOAمحرک )ارائه دو  یصله زمانفا که دادند

، آمدهدستبه یجنتا اساس براجرا ثابت بود.  یط

پاسخی بر دوره بی اولمحرک  یچیدگیپ

 یننداشت، اما تمر داریمعنیاثر  شناختیروان

 شناختیروانپاسخی بر دوره بی داریمعنیاثر 

 ینداشت. تمر یچیدهبا محرک اول ساده و پ

پاسخی ی اثر دوره بیدارمعنی طوربه یاجتماع

 یانفراد ینرا کاهش داد اما تمر شناختیروان

 داری نداشت.اثر معنی

دیگر نتایج این تحقیق نشان داد که در 

تمرین تکلیف دوگانه بین اینکه ارائه محرک 

صورت دیداری باشد یا شنیداری، تفاوتی اول به

وجود ندارد.  شناختیروانپاسخی در دوره بی

( که 5315های پاشلر )یافتهاین نتایج با 

های اجرای تکلیف دوگانه در محدودیت

وسیله تمرین سالان جوان و مسن را بهبزرگ

های قرار دادند، یافته موردبررسیتکلیف دوگانه 

( که در پژوهشی 5333ون سلست و همکاران )

آیا تمرین،  کهبه بررسی این احتمال پرداختند 

ی را حذف شناختروانسخی پااثر دوره بی

ها نشان کند، همخوان است. نتایج تحقیق آنمی

کننده کاهش چشمگیری در شرکت 6داد هر 

جلسه تمرین  96تداخل تکلیف دوگانه در طول 

ای از اثر از خود نشان دادند. یك نفر هیچ نشانه

PRP نفر  5که بعد از تمرین نشان نداد، درحالی

باط ناچیزی را نشان دادند. ارت PRP دیگر اثر

در طول تمرین از  PRP و اثر RT1بین نزدیك

کند که تنگ راه پردازش این نتیجه حمایت می

در طول تمرین وجود داشته است. در کلی بین 

ها تفاوت معناداری مشاهده نحوه ارائه محرک

 نشد.

با افزایش فاصله بین دو محرک تأخیر در 

 دهندهنشانتر شد. این کاهش پاسخ دوم کوتاه

بودن سیستم پردازشی اطلاعات انسان محدود 

اما با افزایش فاصله بین دو محرک ؛ است

سیستم پردازش اطلاعات انسانی زمانی بیشتری 

را برای پردازش محرک دوم دارند. این یافته 

تنگ راه در مراحل پردازش  دهندهنشان

زیرا افزایش فاصله بین دو ؛ اطلاعات است

ده شدن محرک باعث پردازش محرک اول و آما

مراحل پردازش اطلاعات برای پردازش محرک 

دوم است. کاهش زمان واکنش به محرک دوم 

افزایش فاصله بین دو محرک با نتایج  درنتیجه

( و گیوگا و همکاران 5935مطالعه البوغبیش )

 در یك راستا است. ،(8156)

تمرین تکلیف دوگانه از طریق افزایش 

یاز به پاسخ موجب کاهش نـ  سازگاری محرک

توجه شده و با کاهش ظرفیت موردنیاز توجه 

دو محرک  زمانهمبرای انجام تکلیف پردازش 

 پاسخیالگوی دوره بیبر تواند ، میاستپذیر امکان
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 یداری و نیز شنیداریشنـ  یدارید شناختیروان

مثبت  تأثیر ادیوزکم یبا فاصله زمان دیداریـ 

قیق، تمرین های تحداشته باشد. با توجه به یافته

باعث کاهش اثر گردن بطری در پردازش 

دو محرک شد اما تمرین باعث حذف  زمانهم

کامل گردن بطری در مراحل پردازش اطلاعات 

نشد؛ بنابراین گردن بطری در مراحل پردازش 

ناپذیر است. از طرفی تأثیر اطلاعات اجتناب

پاسخی تمرین تکلیف دوگانه بر الگوی دوره بی

در شرایطی که بین اینکه محرک  شناختیروان

اول دیداری یا شنیداری باشد، تفاوتی  شدهارائه

وجود ندارد. با توجه عدم دسترسی تیم 

شود پیشنهاد می FMRIتحقیقاتی به دستگاه 

 شناختیروانپاسخی های بعدی دوره بیمطالعه

 انجام شود. FMRIبا دستگاه 
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