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 ٩٥‐١٠٥ص،ص١٣٨٤،زمستان٦جلد اول،شماره                                                   نشريه علوم حركتي و ورزش

 

 

 
 
 

 يمستقل از تعداد پاسخ هاش نشانه شده ي پياثر تعداد پارامترها
 رويد نيف توليبر زمان واكنش تكل يانتخاب

 ۲ يواعظ موسومحمد كاظم  دکتر ،۱يدکتر معصومه شجاع

 دانشگاه الزهرا ‐۱

 )ع(دانشگاه امام حسين ‐۲

 

 دهيچك

ن عامل نشان داده يقات انجام شده در مورد ايقج تحينتا. استش نشانه ي، پ)RT( از عوامل اثرگذار بر زمان واكنش يكي

ش نشانه ي پير تعداد پارامترهـايزان تاثيم يابد؛ ولي يش نشانه كاهش ميزان اطالعات پي از مي به صورت تابعRTاست كه 

 RTه كه ين فرضيق حاضر به منظور آزمودن ايتحق. ستي روشن نيبه خوب ي انتخابيشده به طور مستقل از تعداد پاسخ ها

خـته ي آمي عـامل۳ق يك طـرح تحقي. ش نشانه شده است، انجام شدي پي از تعداد پارامترهايرو، تابعيد نيف توليك تكليدر 

. دي سال اجرا گرد٢٠‐٢٥ ير ورزشكار و راست دست در دامنه سني، غ) زن٨ مـرد و ٨( داوطلب ي دانشجـو١٦ يبر رو

ت يرا تحت وضع) ي كوشش١٢٠ دسته ٤هر جلسه ( كوشش ٢٤٠٠  مجموعاًي متوالي جلسه در روزها٥ ي ها طيآزمودن

ف مورد نظر يتكل. ش نشانه كردن پارامتر انجام دادندي دستگاه پيبر رو پارامتر ۲ا ي ۱کردن  ش نشانهي با پيدو انتخاب يها

ا چپ با يست  رايا خـارج و با اندام فـوقانيبه سمـت داخـل ) ٦ا ي ٣ kg(ن ي معيكيزومتري ايرويد نيمستلزم تول

 ها در سطـوح يزمان واكنش آزمـودن. ش نشـانه ها و محـرك بوديپ ارايه داكثـر ســرعت و دقت ممـكن پس ازـح

ش نشانه ي پيتعداد پارامترها( ي عامل٣انس يل واري تحلير مستقـل با استفاده از روش آماريمختلف متغ

ج ينتا. ل شديه و تحلي تجز) و جلسهش نشانه شدهي پيترهاتعداد پارام( عامل ٢ مكـرر يبا سنجش هـا )جلسه×جنس×هشد

اثر متقابل و جنس  ياصلاثر ). <٠٥/٠p(بود ن ش نشانه شدهي پيتعداد پارامترها از ي تابعRTف، ين تكلينشان داد كه در ا

ود ب دار يمعن جلسه ياثر اصل ي؛ ول)<٠٥/٠p( دار نبـود يمعنز ين RT و جنس بـر ش نشانه شدهي پيتعداد پارامترها

)٠٥/٠p<.(  

 ش نشانه كردن پارامتر، زمان واكنشيرو، روش پيد نيف تولي حركت، تكلي، پارامترهاي حركتيآماده ساز:يدي كليواژه ها
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 ...مستقل از تعداد اثر تعداد پارامترهاي پيش نشانه شده 

 

٩٦

 مقدمه

 هستند  ييوه ها يش به دنبال    ، محققان ي ورزش ياـا در رقابت ه   ـم ه ين ركورد ورزشكاران و ت    ياوت ب ـل كاهش تف  يروزه به دل  ـام

 ي از عوامل مهـم اجـرا      يكي.  ورزشكاران شود  ي باعث برتر  ينگ بتواند بدون عوارض جانب    ي مثل دوپ  يي روش ها  كه بر خالف  

 .  باشديم) RT (١ق اطالعات است و شاخص آن زمان واكنشيع و دقي باز، پردازش سريماهرانه، خصوصاً در مهارت ها

رد يـ  گ يار فرد قرار م   ي است كه قبل از محرك، در اخت       يعاتش نشانه، اطال  يپ.  است ٢ش نشانه ي، پ RT از عوامل اثر گذار بر       يكي

ـ « به نـام  ين عامل، روش  ي ا ي بررس يبرا) ١٩٨٣،  ١٩٨٠ (٣روزنبام.  شود ي م يي فضا ينيش ب يو باعث پ   ش نشـانه كـردن   يروش پ

ـ  در مـورد پاسخ توسـط       ي محـرك، اطالعـات  ارايهن روش، قبل از     يدر ا .  را ابداع كرد   ٤»پارامتر  .د شـو ي مـ ك عالمـت فـراهم   ي

ي  از حركـِت  مـورد نظـر،            خاصـ  ياگـر پارامتـرها . دي نما ي م ارايه مشخص كردن پاسخ را      ي الزم برا  يه نشانه ها  يمحرك، كل 

 ي، زمان آمـاده سـاز     RTن  ي را از قبل آماده كرد و بنابرا       ي از برنامه حركت   يي توان بخش ها   ي شروع  آن  شناخته شود، م       قبل از 

 . ش نشانه خواهد بوديط بدون پي دهد و كوتاه تر از شراين مپارامتـر  نامشخص  را نشـا

زان يـ  از م  ي بـه صـورت تـابع      يعـ ي افـراد طب   RT كه    دهد يمش نشانه كردن پارامتر نشان      يقات با استفاده از روش پ     يج تحق ينتا

 حركات هدف RT) ١٩٨٠(به عنوان مثال، روزنبام ). ١٩٨٣، ١٩٨٠روزنبام،  (ابدي يش نشانه كاهش مي شده در پ  ارايهاطالعات  

 از قبل در مورد     ي اطالعات ارايهافت كه   ياو در . سه كرد يش نشانه را مقا   يط مختلف پ  يتحت شرا ) ي انتخاب ۸ يفيتکل ( دست يريگ

ـ    ياثر م .  دهد يم كاهش   ١٠٠‐ms١٥٠ را حدود    RT،  )اندام، جهت و فاصله    ( حركت پارامترك از سه    يهر   ش يزان اطالعـات پ

؛ ۱۹۸۲،  ٦ن و اسـتلمچ   ييبونـت، ركـو    ؛٢٠٠٠،  ٥كنـز يلنـد، كـوتر و و     يآنسـون، ها  (د شد   يي بعد تأ  ياش ه ي در آزما  RTنشانه بر   

 ).ر چاپي، زيخ و شجاعيش؛ ٢٠٠٢، ٧جنتزش و لئوتولد

ش ي پاسخ در روش پيزي برنامه ريندهاي مربوط به فـرايـرهايج و تفسي محققـان در مورد نتاي كه برخيي از انتقـادهايكي

ش نشانه شده و تعداد پاسخ ي پيش ها، اثر تعداد پارامترهاين آزماين است كه احتماالً در اينوان نمودند، انشانه كردن حركت ع

). ١٩٨٦ش، ي؛ لر١٩٨٠ گودمن و كلسو، ر چاپ؛ي، زيخ و شجاعيش؛ ١٩٧٨، ٨كيزالزن(  با هم اشتباه شده استي انتخابيها

 كند؛ بلكه در اكثر ي حركت فراهم مي در مورد پارامترهايالعاتش نشانه كردن، نه تنها از قبل اطين است كه روش پيعلت ا

 .  دهدي پاسخ را كاهش مينه هايموارد، تعداد گز

ش نشانه كردن پارامتر، تعداد يق خود با استفـاده از روش پين مسأله، در تحقي اي بـرايبه عنوان راه حل) ١٩٧٨(ك ي زالزن

ز موافق با نظر ين) ١٩٨٥( ٩يش و فـركنيلر.  حركت را ثابت نگهداشت مختلفي محرك و پاسخ در پارامترهاينه هايگز

 و ي ادراكيندهاي با فراي حركتيندهاي بماند، فـراي محـرك و پاسخ ثابت باقينه هاي تعداد گزيجه گرفتند كه وقتيك نتيزالزن

ر داده شد، ييش نشانه تغي پيرامترها ثابت نگهداشته و تعداد پاي انتخابي تعداد پاسخ هايوقت.  شودي اشتباه نميـريم گيتصم

                                                           
1.Reaction time 
2.Precue 
3.Rosenbaum  
4.Parameter precuing technique  
5.Anson, Hyland, Kotter, & Wickens  
6.Bonnet, Requin, & Stelmach 
7.Jentzsch & Leuthold 
8.Zelaznik 
9.Larish & Frekany 
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٩٧

ش نشانه شده و يك پارامتر پي كه يطي در شراRT نيب) ٣ش ي، آزما١٩٨٠( ١گودمن و كلسو.  آمدبه دست ي متناقضيافته هاي

) ١٩٨٩ (٢نيين، گلن كراس و ركويدر مقابل، لپ.  مشاهده نكردندي تفاوت،ش نشانه نشده بودي پيچ پارامتري كه هيطيشرا

ك از ابعاد ي بود كه هر ي كوتاه تر از زمان RTش نشانه شد،ي كه دو بعد پي، زمانيت دو انتخابيك موقعيكردند كه در مالحظه 

 ينه، ضرورت پژوهش هاين زميقات انجام شده در ايج تحقي موجود در نتايتناقض ها. ش نشانه نشده بودي پيچ بعديا هي

، ي انتخابيپاسخ هاو ثابت نگهداشتن تعداد ا در صورت کنترل يسازد که آ ين سوال را آشکار مي به اييگو شتر جهت پاسخيب

  اثر خواهد داشت؟RT  برش نشانه شدهي پيپارامترهاتعداد 

ـ            ي پ ي اثر تعداد پارامترها   يق حاضر به منظور بررس    يتحق ـ  RTن آن هـا بـر       يش نشانه شده، جنس و جلسه و اثـر متقابـل ب ك ي

انجـام شـد و   ) ٥ين گروهي و ب٤ي از طرح درون گروهيبيترك (٣ختهي  آميك طـرح سه عـامل  يـرو با استفاده از     يد ن يف تول يتكل

 يت ها يه وضع ي مردان در كل   RTش نشانه شده و     ي پ يش تعداد پارامترها  يزاـمتناسب است با اف    RTد كه كاهش    يردـرض گ ـف

 . باشديفوق کوتاه تر از زنان م

 

 يروش شناس

  هايآزمودن

 cmن قـد    يانگيـ  سـال، م   ٦/٢٢+٣/١ن سـن    يـانگيـ هشت مرد با م   ( سـالم     داوطلب  ي دانشجـو ١٦ق  ين تحق ي ا ي هـا يآزمودن

 و  ٤/١٥٨+٩/٤ cm قـد     نيانگيـ سال، م   ٩/٢٢+٦/١  سن نيانگي با م    زن  و هشت   ١/٦٣+٥/٣ kg  ن وزن يانگي، م ٦/١٧٠+١/٤

 كردند و بـه  ي نبوده، دارو مصرف نم    ي بدن  مشاغل ير ورزشكار و راست دست بودند كه دارا       ي، غ )٣/٥٨+٢/٤ kgن وزن   يانگيم

 . اد نداشتندي اعت…گار و يمواد مخدر، الكل، س

 ابزار

 ي محقـق طراحـ    هلي بود كه به وسـ     ٦»ش نشانه كردن پارامتر   يدستگاه پ «،  ي تجرب ي وابسته و دستكار   يرهاي متغ يريابزار اندازه گ   

، ٧روسـنج يسـخت افـزار دسـتگاه شـامل چهـار بخـش ن      . شده و سخت افزار و نرم افزار آن توسط شركت ساتراپ ساخته شد          

 يب و زمـان بنـد   ي آزمون شامل ترت   هنرم افزار دستگاه، امكان كنترل برنام     . انه و چاپگر بود   يستم كامل را  يك س يانه،  يشگر را ينما

.  كـرد  يهم مـ  ت سنجش ها و ثبت آن ها را فـرا         يو در نها  ) ش نشانه ها، محرك و بازخورد     يپ (يداري و د  ي صوت يام ها ي پ ارايه

 kg را با دقت ي فوقانيك از اندام هاي كشش و فشار هر يروي ثابت متصل شده و نيه اي دو دسته بود كه به پا   يروسنج دارا ين

 از  يدر هر كوشش، طرحـ    . م بود، قرار داشت   ي ثابت كه ارتفاع آن قابل تنظ      هي همان پا  يز رو يانه ن يشگر را ينمـا. دي سنج ي م ١/٠

 راسـت و    ه دست ي در باال  يدو خط افق  .  شد يشگر ظاهر م  ي نما يش نشانه و محرك بر رو     ي به عنوان پ   ييروسنج و عالمت ها   ين

                                                           
1.Dynamometer 
2.Goodman & Kelso 
3.Lepine, Glencross, & Requin  
4.Mixed three-factorial design 
5.Within groups design 
6.Between groups design 
7.Parameter precuing apparatus 
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٩٨

 جهـِت  هكان به سمت خارج و داخل در دو طرف خطوط، مشخص كننديدو پ.  كردين شكل، اندام پاسخ را مشخص م      يچپ ا 

ن عالمت ها، مقـدار     يعالوه بر ا  .  داد يش م ينما   را  روير مورد نظر ن   يدر وسط شكل، مقاد     ٦ و   ٣   و دو عدد    رو بود يِاعمـال ن 

، در قسـمت بـاال و وسـط         ياني و پا  ي، كم يكينتي ك ه در هر كوشش، به عنوان بازخورد افزود       ي ِاعمال شده توسط آزمودن    يروين

ـابل  كـه در مقـ     يانـه ا  يسـتم را  ي س هليره و چاپ داده هـا بـه وسـ         ي زمان شـروع برنامه و ذخ      كنترل.  شد ي نشان داده م    صفحه

ب ثبـات   يضـر .  كـرد  يز اطالعـات مربـوط بـه هـر كوشـش را چـاپ مـ               يـ چاپگر ن .  گرفت يبود، انجـام م  ) محقق(آزمونگـر  

 .  برآورد شد٩٣/٠، ١ييبازآزمـا

ا ي ٣يله اي ميپر لغزشيقدسنج، ترازو، متر مخصوص، كال  :  شامل يكرسنجيا پ ي ٢ي آنتروپومتر ي سنجش، ابزارها  يگر ابزارها ياز د 

 . بود٥پر بازشوندهي كوچك و كاليپر لغزشي، كال٤ه دارغيكرسنج تيپ

  اجراهويش

ت نامه را امضا نمودند و طبق آن متعهـد          ين قرار گرفت و آن ها فرم رضا       يار داوطلب يق در اخت  يابتدا اطالعات الزم در مورد تحق     

ـ ف اجتنـاب كننـد، تغذ  يـ ل تكيرسـاز ين تصوي و همچنيف تجربيا مشابه با تكليد  ي شد يت بدن يشدند كه از هر گونه فعال      ه و ي

 يـر منتظـره ا   يـ اتفـاق غ  ايحادثه   هر و وقوع  ياريهوش  اثر گذار بر   يهر دارو   داشته باشند و در صورت مصرف       يخواب كاف 

 .ان بگذارندي دهد، محقق را در جريـر قرار مي كند و تمـركز و توجه آن ها را تحت تأثيـر ميار درگيكه ذهن آن ها را بس

 آرنج تا مچ دست،     ه قد، وزن، فاصله شانه تا آرنج، فاصل       يري شامل اندازه گ   يكرسنجي، پ ير جرم اندام مجر   يرل متغ به منظور كنت  

 ط مچ دست  يط ساعد و مح   يبازو، مح  ط  ينه، مح يط س يط شانه، مح  يمچ دست، مح    ي آرنج، پهنا  يطول دست، عرض شانه، پهنا    

 افـراد شـركت     ين اندازه ها  يانگيار با م  يانحراف مع  ك  يش از   ي آن ها ب   ي آنتروپومتر ياندازه ها   كه يافراد. انجام شد  نيداوطلب

 .رفته نشدندي پذيق راهنما تفاوت داشت، به عنوان آزمودنيكننده در تحق

ط محرك ـ پاسخ سازگار به مدت پنج جلسه در پنج  ي را تحت شرا٦رويم نيد و تنظيف زمان واكنِش تولي ها تكليسپس آزمودن

 ها خواست كه با حداكثر سـرعت ممكـن بـه            يمحقق از آزمودن  . انجام دادند ) ي كوشش ١٢٠سه چهار دسته    هر جل  (يروز متوال 

 يرويـ ن، بـه محـض وارد كـردن ن        يعالوه بر ا  . باشد%  ١٠شان كمتر از    ي پاسخ دهند و تالش كنند تعداد خطاها       يداريمحرك د 

به صـورت   » رويمقدار ن  «اي» جهت«،  »اندام«دو پارامتر    اي كيدر هر كوشش    . رو را قطع كنند   يمورد نظر در هر كوشش، اعمال ن      

اً بـه   ـاد مجموع ي كم به ز   ياـركانس ه ـب با ف  يش نشانه پنج صدا به ترت     ي پ ارايهزمان با     شد و هم   يش نشانه م  ي اثر و معتبر پ    يب

) ٥٠٠ msن  يانگيـ با م (ر  ي متغ يش دوره ها  يده و پس از پ    ـاموش ش خـانه ها   ـش نش يسپس پ .  شد ي پخش م  ٢٠٥٠ msدت  ـم

ـ   ياندام و جهت، جهت و مقدار ن       ( شد ي م ارايهش نشانه   ي دو پ  ،تيك وضع يدر   . شد ي م ارايهمحرك   ش نشـانه انـدام و      يرو و پ

ـ  باي آزمودن شد،يمش نشانه يپ» اندام و جهت  «پارامتر يوقت. بود يت دو انتخاب  ين وضع ي؛ بنابرا )رويمقدار ن  د در مـورد مقـدار   ي

                                                           
 
1.Reaction time of force production and regulation task 
2.Test-retest method 
3.Anthropometry 
4.Sliding-beam caliper 
5.Blade anthropometer 
6.Spreading caliper 
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 ي، محمد كاظم واعظ موسويمعصومه شجاع

 

٩٩

ـ  با ي آزمودن  شد، يمش نشانه   يپ» رويجهت و مقدار ن    «پارامتر  که يزمان.  کرد يم يريم گ يتصم) گرملوي ك ٦ا  ي ٣( الزم   يروين د ي

ـ » روياندام و مقدار ن   «پارامتر   ي کرد و وقت   يمرك انتخـاب   ـ محـ ارايهرا پس از    ) ا چپ يراست   (يرـاندام مج   يمـ ش نشـانه    يپ

 در يـراتييـ جـاد تغ يبـا ا گـر  يدت يدر وضـع .  کـرد يمـ ك انتخـاب  محـرارايهرو را پس از يد جهِت ِاعمـال ني باي آزمـودن شد،

د و فقـط با دسـت چـپ پاسـخ    ي دستگاه بـر دار   ي دست راست خـود را از رو      به عنوان مثال،   (يام صوت يک پ ي ارايه و   آزمـون

ـ ه يـ  اولديش نشـانه، تــرد يك پي ارايهو با شدند ل ي تبدي به چهار انتخـاب   ي قبلـ ي هشت انتخاب  يت ها ي، وضع )ديده ا تعــداد  ي

 .قه بـود  ين دسته كوشش ها پنج دق     يه و استراحت ب   ين كوشش ها، پنج ثان    يفاصله ب . فتايكاهش  )  دو يعني(انتخاب ها به نصف     

پـس از  .  شـد ارايـه ن شده ييش تعي از پير به صورت تصادفي متغيش دوره هاي حـالت مختلف و پ  ١٢٠در هـر دسته كوشش،     

 . اطالعات مـربوط به تك تك كـوشش ها چاپ شد هي، كل) كوشش٤٨٠( هر جلسه يان آزمون هايپا

 يل آماريه و تحليروش تجز

پاسخ با اندام اشتباه، به جهـت اشـتباه و بـا            ( كه پاسخ آن ها نادرست بود        يي داده ها، كوشش ها    يل آمار يه و تحل  يقبل از تجز   

ر و يـ بـر اسـاس دورن  ( بـود    ms١٠٠٠شـتر از    ي و ب  ms١٠٠ آن ها كمتر از      RTو  )  هدف يروي ن +%١٥ش از   ي به مقدار ب   ييروين

ـ ل واريـ ك تحليسپس از . ل قرار نگرفتيه و تحلين كوشش ها مورد تجزي اRT، خطا در نظر گرفته شد و        )١٩٩٠،  ١وير انس ي

 ياـداد پارامترهـ  ـرار سـنجش دو عامـل تعـ       ـبا تك )] ٤(جلسه  × )٢(جنس  × )۲(ش نشانه شده    ي پ يتعداد پارامترها  [يسه عامل 

 يل آمـار يه و تحلي وارد تجز  ٣ير كمك يك متغ ي به عنوان    RT  ،MT بر   MTل اثر   يبه دل .  استفاده شد  ٢ش نشانه شده و جلسه    يپ

 در اكثـر  ير انتخـاب ي، بر اساس مقادي داريسطح معن.  آمدبه دست RTر عوامل بر يـر، اثر خـالص ساين متغ يشد و با كنتـرل ا    

 .گرفته شد در نظر >٠٥/٠pقات مربوط به موضوع، يتحق

 

 يافته هاي تحقيق

ـ  ه،  ش نشانه شد  ي پ ي تعداد پارامترها  ي نشان داد كه اثر اصل     يل آمار يج تحل ينتا و اثـر متقابـل تعـداد        جـنس    ين گروهـ  يعامل ب

ـ  گـر، يارت د ـبه عب ). ١جدول  ) (<٠٥/٠P(بود  ن دار   ي معن انه شده و جنس   ـش نش ي پ ياـرهـپارامت ت ي وضـع  RTن  يانگيـ ن م ي ب

 ي دار ي تفاوت معن  ٠٥/٠ ي با احتمال خطا   مختلف يت ها ي زنان و مردان در وضع     RT  و ش نشانه مختلف  يپ تعداد   ي دارا يها

 . )۱شکل  (داشتنوجود 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1.Dornier & Reeve 
2.Three factor experiment with repeated measures on two factor  
3.Covariate 
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 ...مستقل از تعداد اثر تعداد پارامترهاي پيش نشانه شده 

 

١٠٠

  با تكرار سنجش دو عامليانس سه عامليل واريخالصه تحل: ۱جدول 

 df F p راتييمنبع تغ

 >٠٠٠١/٠ ۳۹/۲۷۵ ١  زمان حركتير كمكياثر متغ

  ياثرات درون گروه

 ش نشانه شدهي پيتعداد پارامترها

 جلسه

 

۱ 

٣ 

 

۴۶/۱ 

۱۴/۸ 

 

۳۱۰۱/٠ 

٠٠٠١/٠< 

  ين گروهياثرات ب

 جنس

 

١ 

 

۱۳/٠ 

 

۷۲۸۳/٠ 

 اثرات متقابل

 جنس ×ش نشانه شده ي پيتعداد پارامترها

 جلسه× ش نشانه شده ي پيتعداد پارامترها

 جلسه× جنس 

 

۱ 

۳ 

٣ 

 

٩٦/۲ 

۰۲/۱ 

۶۰/۲۳ 

 

٠۵٩١/٠ 

۴۱۲۸/٠ 

٠٠٠١/٠< 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ک و دو پارامتريش نشانه يپ يت هايك از وضعين زمان واكنش مردان و زنان در هر يانگيم: ۱ شكل

 حداقل دو جلسه  RTنيانگي كه مين معني؛ بد)>٠٥/٠p(  دار بودي جلسه معني عامل درون گروهي، اثر اصل١مطابق جدول   

گر تفاوت يكدي دار با ي كه به طور معنين جلساتيي تعيبرا. شت دار دايگر تفاوت معنيكديبا  ياز چهار جلسه مورد بررس

 .  نشان داده شده است۲ جلسه در جدول ي اثر اصليسه ها براين مقايج اينتا.  ـ کرامر انجام شدي توكيبيداشتند، آزمون تعق

  
 
 
 
 
 

553.375

538.423

544.401

549.818

530

535

540

545

550

555

يک پيش نشانه دو پيش نشانه

RT

زنان مردان
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 ي، محمد كاظم واعظ موسويمعصومه شجاع

 

١٠١

 
 

 براي اثر اصلي جلسه RTتحليل تفاوت بين ميانگين هاي : ۲جدول 

 df t p  استاندارديخطا هان يانگيتفاوت م جلسه

٣‐٢ 

٤‐٢ 

٥‐٢ 

٤‐٣ 

٥‐٣ 

٥‐٤ 

۶۳۵/۳۴ 

۶۴۰/۱۷ 

۱۰۱/۴۳ 

۹۹۵/۱۶‐ 

۴۶۶/۸ 

۴۶۰/۲۵ 

۸۷۳/۴ 

۷۵۷/۴ 

۸۵۳/۴ 

۶۷۲/۴ 

۵۹۶/۴ 

۶۳۲/۴ 

۵۲۲۳ 

۵۲۱۷ 

۵۲۲۶ 

۵۲۲۴ 

۵۲۱۷ 

۵۲۲۶ 

۸۷/۳ 

۳۳/۲ 

۶۳/۴ 

۶۷/۱‐ 

۷۸/۰ 

۴۵/۲ 

۰۰۰۶/٠ 

۰۹۱۴/٠ 

٠٠٠١/٠<

۳۴۰۹/٠ 

۸۶۵۱/٠ 

۰۶۷۶/٠ 

 ي داري تفـاوت معن٥ و۲ن جلسه ي و همچن۳ و ۲جلسه  در  RTنيانگين ميود، بـ شيه مـالحظ م۲همـان طور كه در جدول 

 msب يبه تـرت(افت ي، از جلسـه دوم تا پنجـم كاهش مختلف يت هاي در وضعRTج، يطبق نتـا). >٠٥/٠p(وجـود داشت 

۴۳۶/٥۶۷ ،ms ۸۰۱/٥۳۲٧ ،ms ۷۹۶/٥۴۹ ،ms ۳۳۶/٥۲۴ .( 

 اثـر متقابـل     ي؛ ول )<٠٥/٠p( دار نبود    يجلسه معن × ش نشانه شده    ي پ يتعداد پارامترها ثر متقابل    ا ۱ بر اساس اطالعات جدول     

سه ها  ين مقا يل ا ين اثرات متقابل، مد نظـر محقق نبوده، تحل       ي ا ين كه بررس  يل ا يبه دل ). >٠٥/٠p( دار بود    يجلسه معن × جنس  

 . نشده استارايه

 

  و نتيجه گيري بحث

ـ  كـه با   يزان اطالعات ي، با م  )ي انتخاب RT(ك پاسخ   ي در مورد    يريگم  ي تصم يزمان الزم برا   ـ  بـه ا يابي دسـت يد بـرا  ي م ين تصـم ي

ـ  نموده و تردارايه اطالعات را ٢تيك ب يش نشانه هر پارامتر،     يو پ ) ١٩٩٩،  ١يت و ل  ياشم( دارد   ي خط يپردازش شود، ارتباط   د ي

د ي را كه با   ياتـزان اطالع يش نشانه هر پارامتر، م    ي، پ ٣»كيقانون ه « طبق   . رساند يرا به نصف م   ) ي انتخاب ينه ها يتعداد گز (ه  ياول

 يش نشانه با کاهش پاسخ هاي پارايهنه، ين زميه در ايقات اولي در تحق. دهدي را كاهش مي انتخابRTجه يپردازش شود و در نت

، تعداد  ش نشانه شده  ي پ يداد پارامترها  از تع  ي انتخاب يک اثر تعداد پاسخ ها    ي تفک يق، برا ين تحق ي همراه بوده است؛ در ا     يانتخاب

 يق، اثـر اصـل    يـ ج تحق يطبق نتـا  . افتير  ييتغش نشانه شده    ي پ ي و تعداد پارامترها   )دو انتخاب (ثابت نگهداشته شده    انتخاب ها   

 يلــ  اثـر اصيبود؛ ولن دار  ي معن RT جنس بر    وش نشانه ها    ياثر متقابل تعداد پ   جنس و   ش نشـانه شده و     ي پ يتعداد پارامتـرها 

 ير تعـداد پارامترهـا    يت ها، نشان دهنده عـدم تـأث       ين وضع ي در ا  RTن  يانگين م ي دار ب  يعدم تفاوت معن  . ـودب دار   ي معنـ جلسه

ه مختلف، مربوط به تعداد     نشانش  ي تعداد پ  ي دارا يت ها ي در وضع  RTگر، تفاوت   يبه عبارت د  .  است RTش نشانه شده بر     يپ

                                                           
1.Schmidt & Lee  
2.Bit 
3.Hick’s law  

Archive of SID

www.SID.ir



 ...مستقل از تعداد اثر تعداد پارامترهاي پيش نشانه شده 

 

١٠٢

 يهمخـوان ) ۱۹۸۰(گـودمن و کلسـو      ج  يافته ها با نتا   ين  يا .ش نشانه شده  ي پ يپارامترها، نه تعداد    ه است  بود ي انتخاب يپاسخ ها 

 . است) ۱۹۸۹(ن و همکاران يق لپي مخالف تحقيدارد؛ ول

زان يـ  ، مثـل م    RTگر عوامـل اثـر گـذار بـر          ي توان به د   ير محققان را م   ي سا يافته ها يق با   ين تحق يج ا ي نتا يعلت عدم همخوان  

ه تجمـع   يبـر اســاس نظــر     ).  ۲۰۰۰آنسـون و همکـاران،     ( عضالت در قشر مغـز نسبت داد        ينورون ي هـا يي بازنما يهمپوش

 ينورون هــا  «ت  يالـزان فع ـيانه، م ـش نش يات پ ـزان اطالع يش م ي، افـزا )١٩٩٤ ،٢لند و آنسون  ي ها كنـز،يو (١ قشـر ي سلول يهـا

را )  مـداوم اسـت  يـراتييـ  تغيدارا» رو«نشانه و عالمت   ش  ين پ ي فاصله ب  يت آن ها ط   ي كه فعـال  يينورون هــا  (٣»يآمـاده ساز 

ـ ين ارتبـاط مسـتق يج مبين نتـايا.  داردRT با ي معكوسيت، همبستگي فعال ين، سطح باال  يعالوه بر ا  .  كند ياد م يز ن سـطح  يم ب

ـ يشتر به وس ي اطالعات ب  ارايه.  كند يش نشانه فراهم م   ي است كه پ   يزان اطالعات ي و م  ي آماده ساز  ين نورون ها  يت ا يفعال ش يله پ

.  دهـد  ي را كـاهش مـ     RT،  يك تجمـع سـلول   ي كامل تر    يراه انداز .  كند يك تر م  ي را به نقطـه آتش نـزد     ينشانه، تجمع سلول  

ـ  دهـد و ا يش مـ ي را افـزا ي آمـاده سـاز  يت عصبيزان فعالي، مهش نشـانه شد  ي پ يش تعـداد پارامترها  ين افزا يبنابرا ش ين افـزا ي

 دو پاسـخ    ي شـده بـرا    ي فراخوان يحركت يها هن برنام يب که   ي زمان ه،ينظـرن  يابر اسـاس   . ه است  همـرا  RTت با كاهش    يفعال

  RTشته باشـد،    ود دا ـ وج يادي ز ي همپوش ،انهـش نش ي پ ارايهر مغز پس از     ـال شده در قش   ـ فع ياـا مجموعه نورون ه   ي يانتخاب

ـ  باي آزمــودن  کـه ييکوشش هـادر . افتياهد   کم است، کاهش خـو    يزان همپوش ي که م  ي نسبت به زمان   يشتريزان ب يبه م  د در ي

 در قشر مغــز     ي عضالن ي هـا يي بازنمـا يـزان همپوشـ يم نمود،   يم يريم گ يتصم) لوگـرمي ك ٦ا  ي ٣( الزم   يـرويمـورد مقدار ن  

ف را انتخــاب    يـ عضـالت مـورد استفـاده در تكل     کننده   ييبازنمـا ي محـرك، نورون هـا   ارايه قبل از    يـرا آزمـودن ي؛ ز بوداد  يز

 مــاند كـه پـس از    ي مين نورون ها باقيت ايا سطح فعـاليـرو ي مقدار ن يزيو فقـط برنامه ر   ) مكـره مغـز يك ن يدر  (د  و نمـ يم

ـ راسـت    (ي انـدام مجـر    ، محــرك  ارايـه پـس از    د  يبا يآزمودن که   ييکوشش ها در  .  شـد يم محـرك انجـام    ارايه را ) ا چـپ  ي

ـ  يـزان همپوش ي مشابه، م  ين اندام ها  ي ب يارتباط عمل ل وجود   ي به دل   کرد، ي م انتخـاب  فعـال شـده     ين مجموعـه نـورون هـا      ي ب

به نقل از روزنبام،    ،  ٤اسيـرنلو و وا  يت، ف يرب(بود  متوسط  ،  مكـره راست و چپ   يكسـان در دو ن   يمال  يمربوط به عضالت پروگز   

رو ي جهِت ِاعمــال ن   ، محــرك ارايهد پس از    ي با ي آزمــودن  که ييکوشش هـا در  . )١٩٩٤،  كنـز و همكاران  يو؛  ٢٦١، ص   ١٩٩١

زان يـ م،  ا آن را بكشـد    يروسنج را فشار دهد     ي كه ن   گرفت يمم  ي شده تصم  ارايه ي بر اساس محرك ها    يعنيد؛   کر يمرا انتخـاب   

بـوط   مر ي، نورون ها  ي مربوط به دو پاسخ انتخاب     ي حركت يه ها برنامرا  يبود؛ ز  در قشر مغز كم      ي عضالن ي ها يي بازنما يهمپوش

ـ  فعـال در هـر       ي سـلول  ي متفاوت تجمـع هـا     يزان همپوش ين ممکن است م   يبنابرا .در ك ي را فعال م   يبه عضالت متفاوت   ک از  ي

جـاد تفـاوت    يش نشانه شده را کـاهش داده و مـانع ا          ي پ يک و دو پارامتر، اثر تعداد پارامترها      يش نشانه   ي پ ي دارا يت ها يوضع

 . شده باشدي داريمعن

 ي تفاوت معن  يت دو انتخاب  يک و دو پارامتر در وضع     ي هش نشان ي پ ي دارا يت ها ي زنان و مردان در وضع     RTن  يج، ب يمطابق نتا  

و ) ۱۹۶۳( ٣نزي؛ و هادك  )۱۹۷۵ (٢؛ فولتون و هوبارد   )۱۹۷۷ (١؛ دانهام )۱۹۹۲ (٥مالي تا يافته ها يج با   ين نتا يا.  وجود نداشت  يدار

                                                           
1.Cortical cell assemblies 
2.Wickens, Hyland, & Anson 
3.Preparatory neurons 
4.Rabbitt, Fearnlev, & Vyas  
5.Taimela 
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 ي، محمد كاظم واعظ موسويمعصومه شجاع

 

١٠٣

 جـنس  يِج مربوط به اثر اصلي نتايعدم همخـوان.  نداشتيهمخوان) ١٩٩٧ (٦نسوني؛ و واتك  )۱۹۲۹ (٥لزي؛ ما )۱۹۵۷ (٤رنگازاس

 زنان و   RT،  يقات قبل يتحق. ف نسبت داد  يا نوع تكل  ي توان به اختالف روش مورد استفاده        ي را م  يقات قبل يج تحق ي با نتا  RTبر

 يفيكـرده انـد و اكثـراً از تكـال         سـه   يش نشانه كردن پـارامتر مقا     يِف زمان واكنش بدون استفاده از روش پ       يك تكل يمردان را در    

 كه به طور داوطلب انتخاب شد و اثـر متقابـل            ي آمار ه نمـون ،يژگيد هم و  يشا. ق استفاده نموده اند   ين تحق يف ا يمتفاوت با تكل  

ن ممكن اسـت    يعالوه بر ا  . ج كاسته است  ي نتا يريم پذ يزان تعم ي فوق را حاصل نموده و از م       هجير مستقل، نت  ين انتخاب و متغ   يا

 در زنـان در حـدود       RT بهبود   ي نسبت به مردان دارند؛ ول     يع تر ي سر RT ي سالگ ١٥‐١٧افته كه زنان تا سن      ين  ي توجه به ا   با

 زن ياـ هيـودنـ آزمRT، بهبود )۱۹۲۹، لزيما؛ ۱۹۷۵فولتون و هوبارد، (ابد ي ي متوقف شده و در مردان ادامه م  ي سالگ ٢٠سن  

در ) سـال ٦/٢٢ +٣/١ن سـن    يانگيـ م(رد  ـ مـ  ياــ ه ي آزمودن RTوقف شده و    ـمت) الـ س ٩/٢٢ +٦/١ن سن   يانگـيم(ق  ين تحق يا

 .   با هم نداردي داري ها تفاوت معنRTن رفته و ي زنان از بيده كه برتري رسيشرفت است و به حديحال پ

ر مداخله ير متغيتاثش نشانه مختلف و امکان ي تعداد پي دارايت هاين وضعي دار بي معني به تفاوت هايابيبا توجه به عدم دست

ش ي تعداد پي شود جهت روشن شدن اثر واقعيشنهاد مي عضالت در قشر مغز، پي نوروني هايي بازنمايزان همپوشيگر م

       .  تکرار شوديزان همپوشيق با کنترل مين تحقينشانه ها، ا
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