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 :چكيده
محرك اول بر  معنايي تسهيل و تداخل هدف از اين مطالعه بررسي :مقدمه

از . ظرفيت پردازش اطالعاتي انسان محدود است. بوددوم  زمان واكنش
هاي بررسي اين محدوديت انجام تكليف در شرايط تحريك دوگانه راه

نفر از دانشجويان  17براي دستيابي به اهداف اين مطالعه  :روش. است

صورت در سال به 45/23±54/1پسر دانشگاه شهيد چمران با ميانگين سني 
اثر كنندگان آزمون تكليف دوگانه از شركت. دسترس انتخاب شدند
-دوره بي بردستگاه تكليف دوگانه اثر استروپ استروپ با استفاده از 

، 50اين آزمون شامل چهار فاصله زماني . گرفته شدشناختي  پاسخي روان
هزارم ثانيه بين دو محرك در سه حالت خنثي، همخوان  900و  300، 100

نتايج آزمون تحليل  :يافته ها. و ناهمخوان براي محرك اول و دوم بود

نشان داد كه ) <05/0P(گيري مكرر با سطح معناداري واريانس اندازه

هاي خنثي و ناهمخوان اول همخوان نسبت به محرك تسهيل در محرك
نياز به . واكنش به محرك دوم همخوان و خنثي شدباعث كاهش زمان 

محرك دوم در وضعيت تغيير فرايندهاي توجه در تكليف دوگانه 
بر  يدار تقدم محرك اول همخوان و خنثناهمخوان، باعث عدم تأثير معني

شود ها پيشنهاد ميبا توجه به اين يافته: نتايج .محرك دوم ناهمخوان شد

دوگانه با ظرفيت پردازشي باال يا تقسيم توجه  يفزمان تكال كه از انجام هم

، حداقل زمان الزم همچنين. اجتناب نمود ،انددر تكاليفي كه خودكار نشده
 100 ،آغاز فرايندهاي تسهيل و تداخل معنايي ها جهتبراي نمايش محرك

 .هزارم ثانيه است
 

 .تكليف دوگانه، زمان واكنش، توجه، توجه انتخابي :يديواژگان كل

 

Abstract: 

Introduction: Thus, this study was aimed to investigate 
the first stimulus simplification and significant interference 
on the second reaction time. Dual stimulus task is an 
appropriate way to investigate humans’ limited capacity of 
information processing. Methods: The participants 
included 17 male students of Shahid Chamran University 
whose age average was 23.45±1.54. All of them performed 
a dual task test within four intervals of 50, 100, 300, 900 
ms between asynchronous onset of two stimuli under 
congruent and incongruent and neutral conditions. 
Findings: The results of ANOVA with repeated measure at 
the significance level of P˃0.05 indicated that 
simplification of the first congruent stimulus, compared to 
incongruent and neutral stimuli; reduces the reaction time 
for second congruent and neutral stimuli. The required 
change of attention processes in dual task with second 
incongruent stimulus causes on significant effect of first 
congruent and neutral stimulus precedence over second 
incongruent stimulus. Conclusion: The findings suggest 
that simultaneous performance of dual tasks with high 
information processing capacity or divided attention 
among non-automatized tasks should be avoided. 
Moreover, for intial of simplification processes and 
significant interference at leat 100 ms be required. 
 
KeyWord: Dual Task, Reaction Time, Attention, Selective 
Attention. 
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 مقدمه

ماهرانه ي ترين عوامل اجراي يكي از مهم

گيري در شرايط ويژه  تصميم .گيري است تصميم

سرعت و با ضريب اطمينان بسيار باال  بايستي به

زمان واكنش نشان دهنده بسيار مهم . دانجام شو

گيري و كارايي آن است كه به  سرعت تصميم

فاصله زماني بين ارائه غيرمنتظره محرك تا شروع 

1Fاشميت ولي(شود پاسخ گفته مي

انجام ). 2015، 1

تكليف در شرايط دوگانه موجب ايجاد دشواري 

لوگان و ( شودگيري ميدر فرايند تصميم

2Fگاردون

پاسخي لگوي دوره بيا. )2001، 2

3Fشناختي روان

ابزار تحقيقاتي غالب در مطالعه  3

4Fهاي دوگانهتكليف

در اين الگو محرك . است 4

متغير از فاصله زماني بين  هايمرحلهاول و دوم با 

5Fدو محرك

استوربچ، شوتز و (شود ارائه مي 5

6Fشوبرت

و بر اولويت انجام تكليف اول ) 2015، 6

ختالل در تكليف شاخص اصلي ا. شودتأكيد مي

شناختي است  پاسخي رواندوگانه الگوي دوره بي

كه در آن زمان واكنش به تكليف دوم با كاهش 

اين اختالل با  .شودفاصله بين دو محرك بيشتر مي

شروع پردازش دقيق اجزاي تكليف در نظريه 

7Fگردن بطري

8Fفيشر و پلسو(شود توضيح داده مي 7

8 ،

9Fولفورد مدل تك كانالي). 2015

ترين مدل قوي 9

                                                
1 Schmidt & Lee 
2 Logan & Gordon 
3 . psychological refractory period 
4 . dual task 
5 stimulus onset asynchrony 
6 Strobach, Schütz & Schubert 
7 Bottle neck thorey 
8 Fischer & Plessow 
9 Single channel welford 

شناختي است  پاسخي روانهاي دوره بيتحقيق در

كه در اين مدل بر اساس مراحل پردازش 

اطالعات انساني جايگاهي به نام گردن بطري قرار 

زمان دو تكليف  اين گردنه مانع پردازش هم و دارد

). 2016رايمر، استوربچ و شوبرت، (شود مي

10Fكرياك

ان را حركات پيگردي انس 1948در سال  10

متوجه شد كه اصالح  همطالعه نمود در اين مطالع

هاي جدا از هم انجام حركات انسان تنها در فاصله

هاي گزارش داد كه اساساً فرمان لذاشود مي

بر طبق . در انسان متناوب استحركات اصالح 

ايده تناوب مركزي را ) 1948(كرياك ها اين يافته

وجود مكانيسم  به دليل ايدهدر اين  .پيشنهاد نمود

تك كانالي در برخي از مراحل پردازش اطالعات 

زمان پردازش  طور هم توانند بهدو محرك نمي

اري ظرفيت ذگاز سوي ديگر مدل اشتراك. شوند

تواند مدعي است كه پردازش دو محرك مي

به عبارتي ديگر . زمان و موازي انجام شود هم

دو  تواند بينتوجه يا منبع پردازش اطالعات مي

زمان دو محرك به اشتراك  فرايند پردازش هم

11Fگان(گذاشته شود 

در اين مدل بر ). 2005، 11

اساس پيچيدگي محرك، ظرفيت متفاوتي از توجه 

12Fمكلود(شود به آن اختصاص داده مي

به ). 1991، 12

رستمي و جليلوند، (دليل ظرفيت محدود توجه 

در زمان معين  تكليفوقتي بيش از يك ) 1395

يك از دو  د ظرفيت كمتري به هرانجام شو

                                                
10 Craik 
11 Guan 
12 MacLeod 
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شود و عملكرد آسيب اختصاص داده مي تكليف

آزمون  با توجه به اينكه حالت ناهمخوان. بيندمي

استروپ به ظرفيت بيشتري از منابع توجه و 

13Fو كلود آرمسترانگ(حافظه كاري نياز دارد 

1 ،

در شرايط تكليف (لذا براي تكليف ديگر  ،)1988

اثر .ماندتري باقي ميظرفيت محدود) دوگانه

توسط جان ريدلي  1935استروپ در سال 

هاي  معرفي شده است كه يكي از يافته14F2 استروپ

به  كه استمشهور در روانشناسي شناختي 

از جمله . شود صورت گسترده از آن استفاده مي

فرايندهاي شناختي كه بيشتر در اجراي اين اثر 

15Fموردتوجه است، توجه انتخابي

16Fو بازداري 3

-مي 4

اين اثر نقص در اين دو عملكرد را مورد . باشدمي

17Fكاپالو(دهد ارزيابي قرار مي

). 2010و همكاران،  5

از اثر استروپ براي بررسي پردازش اطالعات در 

 .شوددو سطح خودكار و كنترل شده استفاده مي

اثر استروپ توانايي توجه انتخابي به رنگ ظاهري 

شود را  ي نميكه به معني آن توجه  كلمه در حالي

اين كار به فرايند كنترل  .كند گيري مي اندازه

و فرايند خودكار ) گذاري رنگ كلمه نام(

تداخل خواندن كلمه . شود معطوف مي) خواندن(

اساساً . نامند گذاري رنگ را اثر استروپ مي با نام

كننده بتواند نام  مدتي وقت الزم است تا شركت

ه تشخيص دهد، رنگي را كه كلمه با آن نوشته شد

كه رنگ جوهر به كاربرده شده و نام رنگ  چرا

                                                
1 Armstrong & Cloud 
2  John Ridley Stroop 
3 Selective Attention 
4 inhabination 
5 Kapoula 

يكي از ). 1991مكلود، ( كلمه باهم يكسان نيستند

گذاري رنگ جوهر  هاي تكليف استروپ نامحالت

مثالً كلمه قرمز (در شرايط ناهمخوان . كلمه است

كلمه (در مقايسه با شرايط همخوان ) با رنگ سبز

. يابد ش افزايش ميزمان واكن) قرمز با رنگ قرمز

ها  هايي كه كوشش قبلي آن اثر تداخل در كوشش

كه متعارض بوده در مقايسه با كوشش قبلي 

18Fبدلي(تر است  كوچك متعارض نيستند

6 ،2010(. 

بسياري از توضيحات اثر استروپ بر سرعت 

. نسبي پردازش اطالعات دو محرك متكي است

يك محرك را به طور  بعداگر آزمودني دو 

مان پردازش كند يكي از اين دو بعد باعث ز هم

شود؛ مخصوصاً اگر ايجاد تداخل در ديگري مي

پردازش اين دو بعد خيلي سريع باشد يكي از 

19Fدانبر(ها ناديده گرفته خواهد شد  آن

و مكلود،  7

گذاري معنايي  كه پردازش نام ياز آن جاي). 1984

گذاري رنگ جوهر كلمه  كلمه از پردازش نام

اين افت باعث كاهش  ،كندافت ميتر  سريع

مطالعات ). 1991مكلود، (شود تداخل معنايي مي

فاصله زماني بين دو ويژگي يك محرك استروپ 

20Fبراي اولين بار توسط داير

انجام  1971در سال  8

ميلي  500الي  0(هاي طوالني داير فاصله. شد

هاي همخوان داير حالت .را به كاربرد) هزارم ثانيه

ن را به وسيله ظاهر شدن كلمه به رنگ و ناهمخوا

فاصله زماني قبل از ظاهر  10الي  1مشكي در 

. شدن همان كلمه به صورت رنگي را بررسي كرد

                                                
6 Baddeley 
7 Dunbar 
8 Dyer 
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كنندگان در اين تكليف بايد رنگ جوهر را شركت

 26نتايج اين تحقيق تسهيل . گذاري كنند نام

 76ثانيه براي حالت همخوان و تداخل  ميلي

 داير .لت ناهمخوان را نشان دادثانيه در حا ميلي

نشان داد كه تداخل با كاهش فاصله بين  )1971(

 حدوديابد و در دو ويژگي يك محرك كاهش مي

21Fماگن و كوهن. رسدثانيه به اوج مي ميلي 50

1 

در يك تكليف دوگانه با تكليف اول ) 2002(

و ) هرتز 900و  300(ن شنيداري با تفاوت در تُ

 ت همخوان و ناهمخوانتكليف دوم در دو حال

-اثر استروپ به بررسي اثر استروپ در دوره بي

فاصله زماني بين . شناختي پرداختند پاسخي روان

همانند . دو محرك بر محرك اول اثري نداشت

تكاليف معمولي زمان واكنش با كاهش فاصله 

هاي حالت. يابدزماني بين دو محرك، افزايش مي

زمان پاسخ همخوان اثر استروپ باعث كاهش 

البوغبيش و . حالت ناهمخوان شدبه نسبت 

نشان داند كه ظرفيت منابع ) 1396(همكاران 

با افزايش پيچيدگي محرك . توجه محدود است

ظرفيت بيشتري از منابع توجه براي پردازش 

مورد نيازاست اين افزايش پيجيدگي  محرك

محرك باعث افزايش در زمان واكنش و افت اجرا 

22Fتقسيم توجه.شودليف دوگانه ميدر شرايط تك

در  2

در زندگي روزمره و  در شرايط تكليف دوگانه

به  .هاي ورزشي غيرقابل اجتناب استفعاليت

ممكن است هنگام عبور از چهارراه  :عنوان مثال

                                                
1 Magen & Cohen 
2 Divided attention 

قرمز را رد  احتراز از تهديد خودروي كه چراغ

زيرا فرايندهاي ذهني  كرده است ناكام بمانيد

. محرك چراغ سبز است مشغول تجزيه و تحليل

خودروها ناشي از ناكامي در تقسيم  اغلب تصادف

23Fاسترنبرگ(توجه است 

در  ).2016و استرنبرگ،  3

24Fجانزيك(مطالعات مشابه اثر استروپ هيجاني 

و  4

وانمنن، (كلمه -يا تداخل تصوير) 2014همكارن، 

25Fريجن و بوست

اما . بررسي شده است) 2009، 5

پاسخي بي اثر كالسيك استروپ بر دوره

با توجه به . روانشناختي برسي نشده است

اثر استروپ  و عدم كاربردها محدوديت تحقيق

اين  شناختي، پاسخي روانكالسيك در دوره بي

هاي با هدف بررسي تفاوت توالي محرك مطالعه

پاسخي بر دوره بيهاي و فاصلهاستروپ 

 .انجام شد شناختي روان

 روش

نيمه  ي از نوعي كاربردپژوهش اين پژوهش،

جامعة آماري آن را كليه  .ي استآزمايش

با دانشجويان پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز 

در سال ، سال 45/23±54/1سني ميانگين 

از بين جامعه . تشكيل دادند 94-95تحصيلي 

داراي  ني كهنفر از دانشجويا 17آماري مورد نظر 

در گيري  بينايي طبيعي بودند به صورت نمونه

كه بينايي طبيعي افراد  .انتخاب شدند سدستر

به صورت داوطلبانه در پژوهش شركت  داشتند

                                                
3 Sternberg 
4 Janczyk 
5 van Maanen, Rijn & Borst 
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كنندگان، همچنين در طول تحقيق شركت .كردند

 .براي ادامه يا انصراف از روند تحقيق مختار بودند

 ابزار

دوره  بردستگاه تكليف دوگانه اثر استروپ 

يك دستگاه محقق ساخته : شناختي پاسخي روانبي

داراي قابليت تنظيم و انتخاب نوع توالي كه 

همخوان و خنثي، محرك اول و دوم به صورت 

اين دستگاه داري يك . ناهمخوان است

كليد حاوي چهار  افزار به صورت صفحه سخت

. هاي آبي، قرمز، زرد و سبز استدكمه به رنگ

كليد از طريق پورت يو اس بي به  اين صفحه

. شوداينچ وصل مي 6/15تاپ با صفحه مانيتور  لپ

براي ارزيابي پايايي اين دستگاه از يك مطالعه 

كننده انجام شد و از شركت 20راهنما كه روي 

تعيين  82/0آزمون مجدد پايايي آن -روش آزمون

براي ارزيابي روايي اين ابزار از روش آزمون . شد

زمان با دستگاه سنجش زمان واكنش  روايي هم

YAGAMI YB –1000 رديد كه استفاده گ

هاي واكنش حاصل از اين دو دستگاه،  بين زمان

 .بود 80/0همبستگي 

 

 شناختي پاسخي روانكليد دستگاه اثر استروپ در دوره بي صفحه: 1شكل

 

ابتدا درباره اثر استروپ و عدم : اجرا

پردازش اطالعات نامربوط و همچنين توالي 

شناختي  پاسخي روان ها در دوره بيمحرك

براي . داده شدكنندگان به شركتتوضيحاتي 

-آزمونكنندگان شركت ،آمادگي و آشنايي بيشتر

زماني  در چهار فاصلههاي آزمايشي را 

بين شروع ) هزارم ثانيه 900،300،100،50(

زمان دو محرك و در سه حالت همخوان،  ناهم

ناهمخوان و خنثي آزمون اثر استروپ در دوره 

در مجموع  .ردندشناختي را اجرا ك پاسخي روانبي

هاي اين فاصله. اجرا شد كوشش تمريني 36

زمان دو محرك از مطالعه  زماني بين شروع ناهم

26Fپژوهشي فوگوت و پاشلر

و لوگان و  )1992( 1

براي حذف تداخل . اتخاذ شد )2001(گاردون 

ساختاري دو كليد سبز و زرد سمت راست 

آزمودني با دست راست و كليدهاي قرمز و آبي 

همچنين  .با دست چپ پاسخ داده شد سمت چپ

ها براي پاسخ با هر دو در هر كوشش محرك

ريزي شدند و در هيچ كوششي از دست برنامه

ترتيب . يك دست براي دو پاسخ استفاده نشد

ها تصادفي بود و ها براي همه محركظهور رنگ

. در هر كوشش از دو رنگ متفاوت استفاده شد

كنندگان در ركتپس از يك مرحله تمريني از ش
                                                

1 Fagot & Pashler 
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چهار بلوك چهار كوششي در شرايط ذيل آزمون 

در بلوك . تكليف دوگانه اثر استروپ گرفته شد

هزارم ثانيه بين دو  900اول در فاصله زماني 

محرك، محرك اول و دوم در دو حالت همخوان 

تطابق رنگ جوهر با معني كلمه، به عنوان مثال (

عدم (خوان ، ناهم)نمايش كلمه قرمز با رنگ قرمز

تطابق رنگ جوهر به كاربرده شده با معني كلمه، 

و ) به عنوان مثال نمايش كلمه آبي با رنگ قرمز

هاي نشان داده ناميدن رنگ جوهر دايره(خنثي 

فاصله بين . به صورت تصادفي ارائه شدند) شده

در اين آزمون از چهار . ثانيه بود 2ها اين كوشش

-شركت. شد فادهرنگ آبي، قرمز، سبز و زرد است

بدون در نظر گرفتن معني  بايستميكنندگان 

و  كردهكلمه نوشته شده فقط رنگ آن را شناسايي 

متناسب  ،با فشار دادن دكمه قرمز، آبي، زرد يا سبز

ترين زمان  با رنگ كلمه نشان داده شده، با سريع

توالي ظهور  .دهندها پاسخ ممكن به محرك

خوان، هم -ها به صورت همخوانمحرك

براي . ناهمخوان، ناهمخوان و خنثي، خنثي بود

جلوگيري از حدس زدن كوشش بعدي ترتيب 

ها در چهار بلوك به شكل تصادفي كوشش ظهور

فاصله بين  .)جمعاً نُه كوشش مختلف(تنظيم شد 

زمينه صفحه  رنگ پس. ها دو دقيقه بودهمه بلوك

در بلوك  .ها سفيد بودنمايشگر در همه كوشش

هزارم ثانيه بين دو محرك،  300در فاصله دوم 

 يهاي همخوان، خنثمحرك اول و دوم در حالت

جمعاً نُه (و ناهمخوان و با توالي تصادفي ارائه 

 100در بلوك سوم در فاصله ). كوشش مختلف

هزارم ثانيه بين دو محرك، محرك اول و دوم در 

سه حالت خنثي، همخوان و ناهمخوان به صورت 

جمعاً نُه (توالي تصادفي ارائه شد  تصادفي و با

 50در بلوك چهارم در فاصله ). كوشش مختلف

هزارم ثانيه بين دو محرك، محرك اول و دوم در 

سه حالت خنثي، همخوان و ناهمخوان به صورت 

جمعاً نُه (تصادفي و با توالي تصادفي ارائه شد 

كنندگان در حالي كه شركت). كوشش مختلف

متري از  سانتي 70صله روي يك صندلي با فا

كوشش متفاوت  36صفحه نمايشگر نشسته بودند 

هاي شايان ذكر است كه پاسخ .را انجام دادند

هزارم ثانيه در محرك اول و  150تر از  سريع

هزارم ثانيه در  2500تر از هاي طوالنيپاسخ

فوگوت و پاشلر، (محرك دوم حذف شدند 

-محركتوالي مختلف  تأثيربراي بررسي ). 1992

شناختي  پاسخي روانهاي اثر استروپ بر دوره بي

زمان واكنش دوم شده از  هاي جمع آوريداده

تجزيه و  23 يهافزار نسخ شده با استفاده از نرم

هاي براي تعيين تفاوت بين حالت. ندتحليل شد

هاي گيريمختلف، آزمون تحليل واريانس با اندازه

فاصله ( 4× ) سه نوع پيچيدگي محرك( 3مكرر 

و آزمون تعقيبي تحليل ) زماني بين دو محرك

گيري مكرر و آزمون تعقيبي واريانس با اندازه

LSD استفاده شد. 

 هايافته
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ميانگين و انحراف استاندارد زمان واكنش به 

هاي اثر استروپ در شرايط تحريك دوگانه محرك

 .به شرح ذيل است

 
 بين دو محرك) هزارم ثانيه 900و  50،100،300(هاي زماني واكنش در فاصلهزمان  ميانگين و انحراف استاندارد .1جدول 

 هزارم 900 هزارم 300 هزارم 100 هزارم 50 نوع محرك نوع محرك

 136/852±06 135/858±18 119/1059±18 147/1150±31 محرك اول همخوان-همخوان

 179/842±29 388/979±17 322/1322±94 313/1543±43 محرك دوم

 152/1084±75 150/1197±62 109/1403±25 100/1358±93 محرك اول همخوان-مخوانناه

 245±1007 364/1384±70 281/1565±58 270/1533±17 محرك دوم

 251/980±06 248/1129±50 250/1210±37 204/1352±31 محرك اول همخوان-خنثي

 171/985±41 334/1254±17 238/1463±11 200/1574±58 محرك دوم

 136/1056±56 152/1180±18 108/1326±50 126/1361±25 محرك اول ناهمخوان-همخواننا

 356/1205±88 331/1444±47 203/1515±82 234/1655±82 محرك دوم

 182/844±18 116/1074±81 118/1200±06 105/1270±62 محرك اول ناهمخوان-همخوان

 240/1048±11 305/1302±47 244/1480±11 245±1565 محرك دوم

 193/1006±53 370/1134±68 278/1230±81 263/1359±62 محرك اول ناهمخوان-خنثي

 233/1167±70 251/1436±11 228±1509 339/1618±47 محرك دوم

 169/956±56 219/1110±06 282/1196±81 296/1372±75 محرك اول خنثي-خنثي

 232/992±17 248/1245±82 264/1432±41 326/1663±70 محرك دوم

 166/859±62 273/1031±75 270/1109±56 251/1248±18 محرك اول خنثي-همخوان

 229/933±58 228/1113±29 287/1314±82 297/1603±94 محرك دوم

 201/1069±06 291/1170±75 275/1398±81 256/1367±12 محرك اول خنثي-ناهمخوان

 143/1009±70 290/1428±58 357/1686±64 1646±201 محرك دوم

 
 هاي زمان واكنش دوم تكليف دوگانه اثر استروپنتايج آزمون شاپيروويلك در توزيع داده .2جدول 

 تكليف هافاصله هزارم ثانيه 50 هزارم ثانيه 100 هزارم ثانيه 300 هزارم ثانيه 900

-سطح معني

 داري

سطح  آماره

 داريمعني

-سطح معني آماره

 داري

سطح  آماره

 داريمعني

 زاديدرجه آ آماره

 خنثي-خنثي 17 88/0 05/0 94/0 46/0 96/0 71/0 94/0 46/0

 همخوان-خنثي 17 95/0 53/0 91/0 09/0 95/0 50/0 90/0 07/0

 ناهمخوان-خنثي 17 93/0 24/0 96/0 68/0 95/0 47/0 92/0 18/0

 همخوان-همخوان 17 96/0 63/0 91/0 30/0 92/0 14/0 96/0 76/0

 ناهمخوان-همخوان 17 91/0 14/0 96/0 69/0 96/0 74/0 94/0 38/0
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 خنثي-همخوان 17 94/0 35/0 92/0 21/0 94/0 43/0 89/0 06/0

 ناهمخوان-ناهمخوان 17 94/0 38/0 96/0 69/0 91/0 12/0 95/0 60/0

 همخوان-ناهمخوان 17 93/0 30/0 93/0 25/0 95/0 59/0 94/0 32/0

 خنثي-ناهمخوان 17 96/0 70/0 96/0 63/0 97/0 88/0 92/0 20/0

 

آزمون ) 2(با توجه به نتايج جدول 

ها داده ينشان داد كه توزيع همهشاپيرويلك 

براي تعيين تفاوت .است) <P 05/0(نرمال 

) تسهيل و تداخل معنايي(اثرگذاري پيچيدگي 

هاي محرك اول بر زمان واكنش دوم كوشش

-همخوان و ناهمخوان-همخوان، خنثي-همخوان

اي حاصل از زمان واكنش دوم اين هخنثي، داده

-آزمون تحليل واريانس با اندازه توسطها كوشش

 4× ) سه نوع پيچيدگي محرك( 3گيري مكرر 

مورد تحليل واقع ) فاصله زماني بين دو محرك(

نتايج اين آزمون نشان داد كه اثر پيچيدگي . شدند

-، اثر فاصله)F]2و0001/0P=،28/16=]32(تكليف 

و اثر ) F]3و0001/0P=،96/54=]48(هاي زماني 

هاي زماني در تكليف تعاملي فاصله

)0001/0P=،76/4=]966و[F (با . دار استمعني

دار شدن تعامل پيچيدگي تكليف در توجه به معني

اثرات اصلي  بررسي بيشترهاي زماني از فاصله

از باري بررسي بيشتر در ادامه . نظر شد صرف

گيري مكرر اندازهبا  تحليل واريانسار آزمون چه

نتايج اين چهار  .در هر فاصله زماني استفاده شد

 .آزمون به شرح ذيل است

 
 خنثي-همخوان و ناهمخوان-همخوان، خنثي-هاي همخوانكوششگيري مكرر در نتايج ازمون تحليل واريانس با اندازه. 3جدول 

 ضريب اتا معناداري F آزاديي خطاي درجه درجه آزادي فاصله زماني

 01/0 85/0 16/0 32 2 هزارم ثانيه 50

 49/0 0001/0 42/15 32 2 هزارم ثانيه 100

 64/0 0001/0 91/14 25/23 45/1 هزارم ثانيه 300

 38/0 0001/0 15/10 32 2 هزارم ثانيه 900

 

تحليل آزمون  )3(با توجه به نتايج جدول 

هزارم  50در فاصله  گيري مكرراندازهواريانس با 

ها بين پيچيدگي محرك نشان داد كه تفاوتثانيه 

هزارم  100در فاصله ). =85/0P( نشددار معني

ها دار شدن پيچيدگي محرك ثانيه با توجه به معني

)0001/0P=(.  از آزمون تعقيبيLSD  براي

 نتايج اين آزمون .تعيين جايگاه تفاوت استفاده شد

همخوان با -خواننشان داد بين توالي هم

و بين توالي ) =0001/0P(همخوان -ناهمخوان

) =007/0P(همخوان -همخوان و خنثي-همخوان
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هزارم  300در فاصله زماني . دار استتفاوت معني

ها دار شدن پيچيدگي محرك ثانيه با توجه به معني

)0001/0P= ( از آزمون تعقيبيLSD  براي تعيين

آزمون نشان اين نتايج . جايگاه تفاوت استفاده شد

-همخوان با ناهمخوان-داد بين توالي همخوان

-و بين توالي همخوان) =0001/0P(همخوان 

تفاوت ) =008/0P(همخوان -همخوان و خنثي

هزارم ثانيه با توجه  900در فاصله . دار استمعني

ها دار شدن پيچيدگي محرك به معني

)0001/0P= ( از آزمون تعقيبيLSD  براي تعيين

اين آزمون نشان  نتايج .جايگاه استفاده شدتفاوت 

-همخوان با ناهمخوان-داد بين توالي همخوان

-و بين توالي همخوان) =001/0P(همخوان 

تفاوت ) =005/0P(همخوان -همخوان و خنثي

 .دار استمعني

براي تعيين تفاوت اثرگذاري پيچيدگي 

محرك اول بر زمان ) تسهيل و تداخل معنايي(

ناهمخوان، -هاي ناهمخوانواكنش دوم كوشش

هاي ناهمخوان، داده-ناهمخوان و خنثي-همخوان

 توسطها حاصل از زمان واكنش دوم اين كوشش

سه ( 3گيري مكرر آزمون تحليل واريانس با اندازه

فاصله زماني بين دو ( 4× ) نوع پيچيدگي محرك

نتايج اين آزمون . شد تجزيه و تحليل) محرك

تكليف  نشان داد كه اثر پيچيدگي

)0001/0P=،69/13=]322و[F( هاي ، اثر فاصله

دار بود؛ معني  )F]3و002/0P=،90/74=]48(زماني 

هاي زماني در تكليف اما اثر تعاملي فاصله

)74/0P=،57/0=]37/5546/3و[F (دار نبودمعني. 

براي تعيين تفاوت اثرگذاري پيچيدگي 

محرك اول بر زمان ) تسهيل و تداخل معنايي(

-، همخوانيخنث-هاي خنثيدوم كوششواكنش 

هاي حاصل از زمان خنثي، داده-خنثي و ناهمخوان

آزمون تحليل  توسطها واكنش دوم اين كوشش

سه نوع پيچيدگي ( 3گيري مكرر واريانس با اندازه

تجزيه ) فاصله زماني بين دو محرك( 4× ) محرك

نتايج اين آزمون نشان داد كه اثر . شد و تحليل

 ،=0001/0P(زماني هاي فاصله

، اثر پيچيدگي تكليف )F]17/2و85/34[=03/20

)0001/0P=، 17/59=]39/2133/1و[F ( و اثر تعاملي

 ،=0001/0P(هاي زماني در تكليف فاصله

دار با توجه به معني. دار بودمعني) F]6و96[=94/12

هاي زماني شدن تعامل پيچيدگي تكليف در فاصله

در . نظر شد صرفاثرات اصلي  بررسي بيشتر از

-اندازه تحليل واريانس با ادامه از چهار آزمون

نتايج . گيري مكرر در هر فاصله زماني استفاده شد

گزارش شده ) 4(اين چهار آزمون در جدول 

 .است

 
-ناهمخوان و خنثي-ناهخوان، همخوان-ناهمخوان هايكوششگيري مكرردر نتايج ازمون تحليل واريانس با اندازه. 4جدول 

 اهمخوانن

 ضريب اتا معناداري F ي آزاديخطاي درجه درجه آزادي فاصله زماني
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  69/0 37/0 32 2 هزارم ثانيه 50

  0001/0 07/17 39/21 33/1 هزارم ثانيه 100

  0001/0 76/21 32 2 هزارم ثانيه 300

  45/0 80/0 09/33 44/1 هزارم ثانيه 900

 

يل تحلآزمون  )4(با توجه به نتايج جدول 

در فاصله  نشان داد گيري مكرراندازهواريانس با 

 تفاوتها هزارم ثانيه بين پيچيدگي محرك 50

هزارم  100در فاصله ). =69/0P(دار نيست معني

ها دار شدن پيچيدگي محرك ثانيه با توجه به معني

)0001/0P= ( از آزمون تعقيبيLSD  براي تعيين

ون نشان جايگاه تفاوت استفاده شده كه اين آزم

خنثي -خنثي با ناهمخوان-داد بين توالي خنثي

)004/0P= (خنثي و -و بين توالي خنثي

دار تفاوت معني) =004/0P(خنثي -ناهمخوان

هزارم ثانيه با توجه  300در فاصله زماني . است

ها دار شدن پيچيدگي محرك به معني

)0001/0P= ( از آزمون تعقيبيLSD  براي تعيين

فاده شده كه اين آزمون نشان جايگاه تفاوت است

-همخوان با ناهمخوان-داد بين توالي همخوان

-و بين توالي همخوان) =003/0P(همخوان 

تفاوت ) =002/0P(همخوان -همخوان و خنثي

هزارم ثانيه بين  900در فاصله . دار استمعني

 نشددار معني تفاوتها پيچيدگي محرك

)45/0P=.( 

 گيريبحث و نتيجه

پژوهش بررسي تفاوت توالي هدف از اين 

پاسخي هاي اثر استروپ بر دوره بيمحرك

هاي پيچيده نسبت به محرك .شناختي است روان

تري دارند هاي ساده زمان پاسخ طوالنيمحرك

ها دشوارتر است و  زيرا فرايند شروع پاسخ در آن

ن واكنش تر شدن زمااين دشواري موجب طوالني

الت ناهمخوان اثر نتايج نشان داد كه ح. شودمي

استروپ باعث افزايش پيچيدگي فرايند تجزيه و 

شود زيرا تحليل محرك در مرحله شروع پاسخ مي

بايد محرك مربوط را از بين عواملي كه باعث 

) ناهمخواني رنگ با زمينه(شوند پرتي ميحواس

هاي همخوان از سوي ديگر محرك .انتخاب كرد

محرك در مراحل توانند فرايند تجزيه و تحليل مي

تر كنند زيرا رنگ نوشته با  شروع پاسخ را سريع

معني آن همخوان است و اين همخواني باعث 

لذا  ،شودتسهيل فرايند انتخاب پاسخ صحيح مي

تر  ها از حالت ناهمخوان سريع زمان پاسخ به آن

ها در توالي همه محرك). 1991مكلود، (است 

جاد اختالف هزارم ثانيه باعث اي 50فاصله زماني 

ي نياز به دسترس اين نشان دهنده. معناداري نشد

بودن زمان كافي براي اثربخشي تداخل معنايي يا 

است؛  هاي اثر استروپتسهيل در پاسخ محرك

هاي زماني كوتاه فرايند خودكار زيرا در فاصله

گذاري كلمه باعث  خواندن كلمه با فرايند نام

همكاران، وانمنن و (شود ايجاد تداخل نمي

پس در فاصله زماني كوتاه بين توالي نوع ). 2009
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پاسخي هاي استروپ بر دوره بيمحرك

عدم تأثير فاصله زماني . شناختي تأثير ندارد روان

هزارم بين دو محرك با نتايج تحقيق داير  50

27Fو تحقيق توماس) 1971(

متناقض است؛ ) 1977( 1

 50اوج تداخل را در فاصله زماني ) 1971(داير 

هزارم ثانيه گزارش داد در تحقيق داير فاصله 

به اين . زماني بين دو ويژگي يك محرك بود

شد و صورت كه كلمه در رنگ مشكي ظاهر مي

هاي زماني معين كلمه رنگي پس از آن در فاصله

بنابراين در تحقيق داير رنگ و كلمه  :شدمي

شدند، عدم يكپارچگي رنگ با كلمه يكپارچه نمي

ها ارائه شده در تحقيق داير بودن محركو مجرد 

-بين كوشش. باعث تفاوت با پژوهش حاضر شد

-هاي ناهمخوانهمخوان با كوشش-همخوان هاي

هاي همخوان با افزايش فاصله-خنثي و همخوان

 300، 100(زمان دو محرك  زماني بين شروع ناهم

هاي مزاحم اثر ويژگي) هزارم ثانيه 900و 

ث ايجاد اختالل در فرايند استروپ ناهمخوان باع

تر شدن زمان پاسخ به انتخاب پاسخ و طوالني

28Fبرگيلزا(محرك اول شد 

 .)2012، همكارانو  2

انتشار اين تأخير به محرك دوم در كوشش 

-همخوان باعث افزايش اثر دوره بي-ناهمخوان

-همچنين تفاوت درون. شناختي شد پاسخي روان

در ) دومعدم يكسان بودن محرك اول و (گروهي 

نيازمند تغيير (همخوان -حالت ناهمخوان

فرايندهاي توجه از شرايط تداخل معنايي يا 

                                                
1 Thomas 
2 Zylberberg 

باعث افزايش ) بازداري به شرايط تسهيل در پاسخ

دشواري در پاسخ به محرك دوم شد؛ زيرا در 

ها داراي همخوان محرك-تكليف دوگانه همخوان

سازگاري دروني هستند و در فرايندهاي توجه به 

شود؛ اين اول و دوم تغييري ايجاد نميمحرك 

تر به محرك دوم  سازگاري موجب پاسخ سريع

ها با نتايج تحقيقات لوگان و اين يافته. شد

29Fشولكيند

) 2001(و لوگان وگاردون ) 2000( 3

در تحقيق لوگان و شولكيند . همخوان است

ي تكليف اول و دوم هردو شامل قضاوت درباره

تر يا  ن داده شده بزرگعدد نشا(اندازه عدد بود 

هنگامي كه هر دو محرك ) 5تر از عدد  كوچك

اول و دوم همخوان بودند هر دو پاسخ اول و دوم 

تر  ها ناهمخوان بودند سريعاز زماني كه محرك

كه فرايند پردازش  دادندها نشان اين يافته. بود

زمان با  پاسخ دوم در حالت همخوان هم-محرك

شود ك اول شروع ميشروع فرايند پردازش محر

 وارتواند جدا از هم يا زنجيرهاين فرايندها نمي

هاي رسد كه عبور محركبه نظر مي .انجام شود

. پيچيده از مراحل پردازش اطالعات كندتر باشد

اين كندي عبور تحليل محرك در مرحله ايجاد 

30Fكننده تأخير

باعث افزايش اثر  در گردن بطري 4

-در كوشش. شودي ميشناخت پاسخي رواندوره بي

همخوان اثر استروپ نسبت به -هاي خنثي

همخوان داراي تفاوت درون -كوشش همخوان

لذا زمان واكنش دوم در اين حالت . گروهي است

                                                
3 Schulkind 
4- Slack 
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از . تر بودهمخوان طوالني-از حالت همخوان

سوي ديگر تسهيل در پاسخ دادن به محرك اول 

باعث ) 2012زايلبرگ و همكاران، (همخوان 

-تر در محرك اول كوشش همخوان يعپاسخ سر

-همخوان نسبت به محرك اول كوشش خنثي

هزارم  50زماني باالي  فواصلدر (همخوان شد 

تر به محرك اول  ؛ بنابراين پاسخ سريع)ثانيه

موجب افزايش زمان در دسترس براي پردازش 

نتيجه تقدم محرك  در. تر محرك دوم شد سريع

پاسخي ياول همخوان باعث كاهش اثر دوره ب

همخوان -هاي همخوانشناختي در كوشش روان

در . همخوان شد-هاي خنثينسبت به كوشش

ناهمخوان با -هاي ناهمخوانمقايسه بين كوشش

كدام از  ناهمخوان نتايج نشان داد كه هيچ-همخوان

هزارم  900و  300، 100، 50هاي زماني فاصله

ثانيه بين دو محرك اختالف معناداري وجود ندارد 

سازي سازگاري  تواند به دليل آساناين مي و

-هاي ناهمخوانگروهي در كوششدرون

ناهمخوان باشد از سوي ديگر تسهيل در پاسخ 

ناهمخوان -محرك اول همخوان در توالي همخوان

پاسخي باعث كاهش اختالف دوره بي

شناختي بين توالي اين دو كوشش شد لذا هر  روان

براي تسهيل در  كننده دو حالت داري شرايط كمك

رسد دشواري همچنين به نظر مي. پاسخ بودند

-محرك اول ناهمخوان در تكليف ناهمخوان

ناهمخوان به دليل عدم نياز به تغيير فرايندهاي 

ناهمخوان تا -توجه نسبت به كوشش خنثي

هاي در بين كوشش. شدحدودي جبران مي

خنثي -خنثي و ناهمخوان-خنثي با همخوان-خنثي

هزارم ثانيه اختالف  300و  100زماني در فاصله 

هاي با توجه به بررسي تحقيق. دار استمعني

اين فاصله زماني ) 1991(سابق توسط مكلود 

بهترين فاصله براي اثربخشي تفاوت معنايي اثر 

از آن جاي كه -در كوشش خنثي. استروپ است

تري دارد محرك همخوان زمان پاسخ كوتاه

تقدم محرك ) 2012زايلبرگ و همكاران، (

همخوان باعث كاهش زمان پاسخ به محرك دوم 

پس اثر تسهيل پاسخ آن موجب افزايش زمان . شد

در دسترس براي پردازش محرك دوم خنثي شد؛ 

هزارم ثانيه با  900اما با افزايش فاصله زماني به 

توجه به اينكه اين فاصله زماني تقريباً مساوي با 

خنثي -خنثيمحرك (زمان واكنش معمولي است 

پس برابر  .)يك محرك ساده از نوع دوگانه است

بودن فاصله زماني با پاسخ ساده موجب كاهش 

اثرگذاري بر محرك دوم خنثي در هر دو حالت 

هاي خنثي تفاوت-در كوشش ناهمخوان. شد

درون گروهي و تداخل محرك اول موجب ايجاد 

و  100تأخير در پاسخ به محرك دوم در فاصله 

هزارم  900م ثانيه شد؛ اما در فاصله هزار 300

گذاري  در مدل اشتراك. تفاوتي مشاهده نشد

ظرفيت وقتي كه دو يا چند تكليف بايد در زمان 

ها باهم اجراي تكليف ،كوتاه بايد انجام شوند

برخالف نظريه تك كانالي . شوددچار تداخل مي

شناختي   يا مدل گردن بطري، در اين مدل عمليات

. شودريزي مي نابع محدود طرحمختلف در م

اساس اين مدل اين است كه دو محرك به طور 
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منابع محدود . شوندمي پردازشزمان  موازي و هم

شود و توجه بين دو فرايند به اشتراك گذاشته مي

هيچ پردازش منحصر به فردي در مراحل پردازش 

پس در صورتي ). 2005گان، (دهد انجام رخ نمي

وان يا خنثي باشد نسبت به كه محرك اول ناهمخ

زماني كه محرك اول همخوان باشد، ظرفيت منابع 

-توجهي كمتري را براي محرك دوم باقي مي

نتيجه زمان واكنش به محرك دوم در ُ در ؛گذارد

نسبت به (تر باشد پيچيده اول شرايطي كه تكليف

تر طوالني) باشد ترساده اول تكليف كهشرايطي 

ريه به اشتراك گذاري ظرفيت اين يافته با نظ .است

 .منابع توجه قابل توجيه است

پيشنهاد  هاي مطالعه حاضربه يافتهبا توجه به 

زمان تكاليف دوگانه با  شود كه از انجام هممي

ظرفيت پردازشي باال يا تقسيم توجه در تكاليفي 

اند اجتناب نمود؛ به عنوان مثال كه خودكار نشده

د گرفتند از انجام افرادي كه تازه رانندگي يا

زمان  و رانندگي هم نيازمند توجهتكاليف 

هاي همچنين با توجه به يافته. نمايندداري دخو

اين تحقيق آغاز فرايندهاي تسهيل و تداخل 

 100ها به مدت معنايي حداقل نمايش محرك

هاي اين مطالعه از محدوديت .هزارم ثانيه است

EMG31Fعدم دسترسي تيم تحقيقاتي به دستگاه 

1 

هاي اثر شود تأثير محركلذا پيشنهاد مي. است

استروپ در شرايط تكليف دوگانه همراه با تحليل 

EMG بررسي شود. 

                                                
1 Electromyogram 

از دكتر لوگان گاردون و  :تقدير و تشكر

نويس كامپيوتر آقاي حسين  مهندس و برنامه

 .داريم حسوني كمال تقدير و تشكر را
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