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 اي بر زمان واکنش در آزمون استروپبررسی اثر دو نوع فعالیت بدنی هوازي یک جلسه
 حسین نیک اندیش -3محمد ملکی  -2 مرتضی بگلري -1

 استادیار دانشگاه کردستان -2کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه کردستان  -3و  1

 مقدمه
 باشدآن زمان واکنش می سنجش شاخص که باشدمیپردازش دقیق و سریع اطالعات  ي حرکات ورزشیمهم در اجراي ماهرانهیکی از عوامل 

گیرد قرار می بدنیپژوهشگران نشان دادند که زمان واکنش تحت تاثیر عوامل محیطی بسیاري از جمله فعالیت). 1385فر و همکاران، دانش(
کارسنج در مقایسه با نوارگردان، انرژي سوخت و سازي کمتري نیاز است و حرکت هنگام فعالیت با دوچرخه. )1385کیا و همکاران، نعیمی(

کارگیري عضالت در الگوي به و شوندي کارایی بیشتري نسبت به نوارگردان منقبض میعضالت با دامنه و یابدبدن کاهش می عمودي مرکز ثقل
مال بارکار ها باعث اعتوان انتظار داشت که این تفاوتمیپس ). 2001، 3بیجکر، گروت و هولندر(ود دارد هایی وجفاوتدر این دو نوع فعالیت، ت
اعمال  یو بر تکالیف همزمان یا بعد از اتمامشان اثرات متفاوت کرده ایجاد متفاوتی و انگیختگی و تغییرات فیزیولوژیکیمتفاوتی بر افراد شده 

آزمون  دربر زمان واکنش  ،یکسان هايکارسنج و نوارگردان با شدتبررسی اثر فعالیت با دوچرخه تحقیق هدف ایندر این راستا، . نمایند
 .باشدمی در دانشجویان ورزشکار استروپ

 روش شناسی
را ي آماري پژوهش جامعه. بوده و گردآوري اطالعات تحقیق به صورت آزمایشگاهی انجام شدتجربی تحقیقات نیمهحاضر از نوع تحقیق 

سال سن، حداقل سه جلسه  26تا  18(بدنی دانشگاه کردستان تشکیل دادند و از بین افرادي که شرایط الزمه را داشتند دانشجویان تربیت
نفر به صورت تصادفی در هر  mls/kg/min( ،14  50-40ماه گذشته و داشتن حداکثر اکسیژن مصرفی بین  6فعالیت ورزشی در هفته در 

کلمه –افزار نسخه فارسی آزمون رنگبراي برآورد زمان واکنش در این پژوهش، از نرم. کارسنج و نوارگردان قرار گرفتنددوچرخههاي یک از گروه
همخوانی (در این آزمون، از زمان واکنش در شرایط همخوان . ، که داراي اعتبار و پایایی مطلوبی بود، استفاده شد)1935استروپ، (استروپ 

ناهمخوانی کلمه با رنگ، مثال کلمه زرد با جوهر (و زمان واکنش در شرایط ناهمخوان )  کلمه زرد با جوهر زرد نوشته شدهکلمه با رنگ، مثال
بدنی مربوطه را که شامل گروه دوچرخه کارسنج توسط دوچرخه کارسنج و گروه نوارگردان با نوارگردان، فعالیت. استفاده شد) قرمز نوشته شده

حداکثر  ٪60-٪65حداکثر ضربان قلب، و سپس افزایش شدت فعالیت تا رسیدن به ضربان قلب معادل  ٪50-٪55ا شدت دقیقه گرم کردن ب 5
آزمون استروپ بالفاصله قبل از فعالیت، بالفاصله بعد از فعالیت . ، انجام دادند)دقیقه 35جمعا (دقیقه فعالیت در آن شدت بود  30ضربان قلب و 

بار ثبت دقیقه یک 2بدنی، میزان فشار دریافتی بر اساس مقیاس بورگ هر در طول انجام فعالیت. عالیت بدنی انجام شددقیقه بعد از اتمام ف 20و 
هاي آماري پارامتریک، از آزمون آماري آنالیز هاي استفاده از آزمونفرضو با رعایت پیش) 16ویرایش ( spssبا بکارگیري نرم افزار . شدمی

هاي درون براي بررسی تفاوت. ها استفاده شدجهت تجزیه و تحلیل داده) زمان* نوع فعالیت ( 3*  2گیري مکرر با طرح واریانس با اندازه
 .گروهی، آزمون تی جفتی مورد استفاده قرار گرفت

 هایافته
هر دو متغیر زمان واکنش در اثر اصلی گروه که گویاي اثر نوع فعالیت بدنی بر زمان واکنش است در نتایج آنالیز واریانس نشان داد، 

که این یافته گویاي عدم تفاوت در اثر گذاري دو نوع فعالیت بدنی بر زمان  )‹05/0p(نبود دار شرایط همخوان و ناهمخوان معنی
بار  3ي اما، اثر اصلی زمان که گویاي مقایسه. )‹05/0p(نبود دار متغیر معنی هر دو در نیزتعامل  اصلی اثر همچنین، .واکنش است

داري با توجه به معنی ).≥05/0p(باشد دار میمعنیگیري است، در هر دو متغیر زمان واکنش در شرایط همخوان و ناهمخوان اندازه
در هر دو گروه، در  که نشان داد )≥05/٠p(داري در سطح معنی هااثر اصلی زمان، اجراي آزمون تی جفتی براي تعیین محل تفاوت

دقیقه بعد  20 باقبل و  بالفاصله بعد از توقف فعالیت باهاي قبل بین زمانواکنش در شرایط همخوان و ناهمخوان هر دو متغیر زمان 
 يدر هر دو گروه و در هر دو متغیر، مقایسه ولی،. دارد و زمان واکنش بهبود یافته استداري وجود تفاوت معنی از توقف فعالیت

                                                             
٣ - Bijker, Groot & Hollander 
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همچنین، برآورد نتایج مقیاس درك فشار . نشان ندادداري یتفاوت معن دقیقه بعد از توقف فعالیت 20 با بعد از فعالیت بالفاصله
-هاي هر دو گروه فشار جسمانی مشابهی را در اثر فعالیت بدنی تحمل کردهنشان داد که آزمودنی 35و  25، 15، 1بورگ در دقایق، 

 .اند
 گیريبحث و نتیجه

بدنی باعث افزایش انگیختگی فیزیولوژیکی و سپس ، فرض بر این است که فعالیت)1973(من براساس چارچوب مدل نظري کان
بدنی با نوارگردان و فعالیت براساس نتایج مقیاس بورگ در این تحقیق، شود و از آنجایی کهباعث افزایش منابع در دسترس می

اثرگذاري مشابه  و در نتیجه منجربه انگیختگی یکسانشاید بتوان گفت که  ،دها وارد کرسانی را بر آزمودنیفشار یک کارسنجدوچرخه
همچنین، انجام هر دو نوع فعالیت بدنی اثرات مثبت بر زمان واکنش بعد از اتمام فعالیت داشت که این . است دو نوع فعالیت شده

بدنی باعث افزایش فعالیت ،)1973( مدل کانمنطبق  توان گفت کهمی .دقیقه بعد از اتمام فعالیت نیز وجود داشت 20اثرات حتی 
 .شده و اثرات مثبت ایجاد کرده استانگیختگی فیزیولوژیکی و متعاقب آن باعث افزایش منابع در دسترس 

 اي، آزمون استروپدانشجویان ورزشکار، زمان واکنش، فعالیت بدنی هوازي یک جلسه: واژگان کلیدي
 منابع
ساز و کارهاي اثر پیش نشانه . )1385. (، و اوتمار، باك.نژاد، انوشیروان، کاظم.، شجاعی، معصومه.، بهرام، عباس.فر، افخمدانش

 .59-47، )4(14مجله المپیک، . حرکتی-زمان واکنش در مراحل پردازش حسیبر
بررسی تغییرات زمان واکنش انتخابی هنگام اجراي ). 1385. (، و خالدي، ندا.، غالمی، امین.، فرخی، احمد.، گائینی، عباسعلی.کیا، ملیحهنعیمی

 .29-19، )33(1المپیک،  مجله. یک فعالیت فزاینده و ارتباط آن با ضربان قلب و آستانه الکتات
Bijker, K. E., De Groot, G., & Hollander, A. P. (٢٠٠١). Delta efficiencies of running and cycling. Med Sci Sports 

۳۳Exerc, , ١۵۴۶–١۵۵١. 
Kahnemann, D. (١٩٧٣). Attention and Effort. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall. 
Stroop, J.R. (١٩٣۵). Studies of interference in serial verbal reactions. Journal o ۱۸f Experimental Psychology, , ۶۴٣–
۶۶٢. 
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