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  برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی شنیداریدوره و دستتأثیر طول پیش
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  چکیده

قبل از آغاز عمل  هشداردهندهسازی زمانی است که دستگاه حرکتی توسط یک سیگنال مادهآ مقدمه و هدف:

، 5/1، 5/0های مختلف )دورهکند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر پیششود و فرد را آماده انجام عمل میفعال می
 باشد.ابی میثانیه( و دست برتری بر زمان واکنش شنیداری ساده و انتخ 5/3و  5/8

ت. افزار محقق ساخته انجام گرفیله نرموسبهباشد که روش اجرای این تحقیق نیمه تجربی میروش شناسی: 

گیری نمونه صورتبهنفر  40دادند که جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران تشکیل می
ده سا صورتبههدفمند انتخاب و در دو گروه دست برتری چپ و راست قرا گرفتند. از هر فرد آزمون زمان واکنش 

 تصادفی به عمل آمد. کامالًمتغیر و  صورتبههای مختلف و انتخابی با پیش دوره

عث افزایش زمان واکنش ( با5/3( و خیلی بلند )5/0های خیلی کوتاه )پیش دوره داد کهنتایج نشان  ها:یافته

 دارند. دستانراستی نسبت به ترکوتاهزمان واکنش  دستانچپگردد و نیز می

بی بیشتری های عصبه دلیل درگیری بیشتر نیمکره راست مغز که دارای رشته دستانچپ، احتماالً نتیجه گیری:

-ی افراد برای اجرای مهارتسازمادهآدارند. همچنین جهت  دستانراستی نسبت به ترکوتاهباشد زمان واکنش یم

 های خیلی کوتاه و خیلی بلند اجتناب کرد.های مختلف بهتر است از پیش دوره
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 مقدمه -1

 مطالعات این است؛ هامحرک به پاسخ چگونگی مطالعه انسان، رفتار بررسی هایروش بهترین از یکی

دهد سنجش عمومی و رایجی که نشان میاست.  پاسخ اجرای شروع و اطالعات پردازش فرآیندهای دهندهنشان
 عنوانبه واکنش شود. زمانعنوان زمان واکنش شناخته میبه کندفرد چه مقدار زمان را صرف شروع حرکت می

 (. زمان1شود )می تلقی گیریتصمیم کارایی و سرعت برای ب،مناس و شاخصی حرکتی-روانی مهارت یک

 یشپ بخش دو دارای کهشود می گفته پاسخ شروع تا محرک منتظره غیره از ارائه زمانی فاصله به واکنش،
 شدن درگیر شامل حرکتی، بخش و درگیرند آن در گیریتصمیم و شناختی، ادراکی فرایندهای که یحرکت

 (.8-3)باشدمی عمل اجرای در خاصی عضالت

کننده باشد. کمک تواندمی ورزشی یا تمرینات درمانی هایمهارت بسیاری از در زمان واکنش، یریگاندازه
 اما باشد،نمی یازموردن یطورکلبهیا  و آیدمی دست به ندرتبه یا حداکثر سرعت ،هاورزش از بسیاری در درواقع

(. عالوه بر 4گردد )یم ورزشی افزایش مهارت باعث و بوده اهمیت حائز بسیار کوتاه واکنش داشتن زمان معموالً
 یا میزان توجه، و شناختی مشکالت مورد مسائل و در توانزمان واکنش می از استفاده این در بسیاری از بیماران با

 عینی و مشاهدهقابلروش  یک عنوانبه این متغیر آزمایشگاه، محیط آورد. در دست به مناسبی اطالعات مفید و

 و حساس بسیار داده، پارامتری این درواقعگیرد. می قرار مورداستفاده اطالعات سرعت پردازش یریگاندازه برای
توجه و  میزان به مربوط مطالعات از بسیاری در که باشدمی و شناختی افراد حرکتی عملکرد نمایانگر و بوده عینی

 (.5است ) شدهاستفاده مشکالت شناختی و کنترل حرکتی

پژوهشگران در تحقیقات مربوط به کنترل حرکتی برای نامیدن آنچه بین اقدام به انجام کار و شروع عمل اتفاق 
سازی، زمانی است که توسط یک سیگنال هشداردهنده، قبل از کنند. آمادهاستفاده می 1سازیافتد از واژه آمادهمی

سازی خاص دستگاه حرکتی است که فقط قبل سازی در اینجا، آمادهز آمادهشود. منظور امحرک ضروری ارائه می
 (.9شود )از آغاز عمل فعال می

انی سازی، زمسازی است. بخش اصلی فرآیند آمادهکاری مقدار آمادهدوره ابزاری باارزش برای دستالگوی پیش
رک اصلی که باید به آن پاسخ دهد را شناسایی دهنده ارائه محدهنده را که نشانشود که فرد عالمت آگاهیآغاز می

قوع آن حرکتی به یک رویداد که و -توسط سیستم ادراکی شدهفعالسازی زمانی، یک توانایی از پیش کند. آمادهمی
تواند یک نشانه صریح و ضمنی با نظارت بر سازی زمانی، در آغاز میباشد. آمادهشده است میبینییشپدر آینده 

یک شکارچی در تالش برای تله  آنچهباشد و نیز یک ظرفیت مهمی در زندگی روزمره است؛ چه  گذشت زمان
ر بینی شروع صدای تپانچه باشد و یا راننده دانداختن شکارش باشد، یا یک قهرمان دو سرعت در تالش برای پیش

نام دارد.  8دورهور محرک اصلی پیشباش تا ظه(. فاصله زمانی بین ارائه عالمت آماده1انتظار برای چراغ سبز باشد )
 این توصیف در زیادی هایداده و قرارگرفتهطور وسیع مورداستفاده روانشناسی به در حوزه دوره،پیش الگوی

 را شوندمی آشکار وقایع، این بینیپیش توانایی با و کنندمی بینیرا پیش آینده وقایع چگونه هاانسان که موضوع

 (.2-9)است  کرده ارائه

دهد و بینی حرکت موردنظر تحت تأثیر قرار میگیری از آن، برای پیشدوره ثابت قابلیت فرد را در بهرهپیش
 آید.ه شمار میبینی از حریف بهای پیشدوره، اصلی اساسی برای گرفتن فرصتبینی کردن زمان پیشپیشیرقابلغ
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ها ثابت و بدون تغییر باشند، افراد پس از مقداری تمرین به شرطی که اند که اگر پیش دورهتحقیقات بیان کرده
، 1تساندا و کاکی (.10) دهندها پاسخ میبه محرک زمانهمطور بدانند که کدام پاسخ را بدهند قادر خواهند بود تا به

ثانیه در طول  8تا  1دوره اکنش با پیش( در تحقیقی نشان دادند که توانایی گذر زمان در تکلیف زمان و8011)
 (.11بینی عالمت رو را یاد گرفتند بهتر شد )کنندگان در آن پیشتمرینی که شرکت

های مختلف بر زمان واکنش ساده و سه انتخابی پرداختند. دوره( به بررسی اثر پیش8014زاده و همکاران )شفیع
 تأثیر که داشت ساده تکلیف در انتخابی و ساده واکنش زمان بر را راث ها نشان داد که پیش دوره بیشتریننتایج آن

( در تحقیقی با عنوان 8009) 8لس استنسن(. 2بود ) ساده واکنش زمان از بیشتر واکنش انتخابی، زمان بر آن،
بندی دامنه اعداد اصلی برای تغییر توزیع سازی در تکلیف طبقههای ثابت آمادهدورهپیش زمانمدتطوالنی کردن 

های واکنش انتخابی استفاده دوره در زمانپیش کردن یطوالنهای پاسخ، رو به باال بود. در این پژوهش از زمان
دوره و فاصله عددی از عدد طول پیش ثانیه بود. نتایج ارتباط زیادی بین 2تا  8های بکار رفته دورهشد. طول پیش

ها های واکنش نشان داد این توزیعهای توزیع زمانهای واکنش نشان داد. نتایج در مورد شکلرا در میانگین زمان
هد دباال تغییر جهت می طرفبهها در اندازه کوشش ترکوچکدوره با افزایش نسبی یجه افزایش طول پیشدرنت

(18.) 

ها دامترین این انهای زوج بسیاری دارد که ازنظر ساختمانی و عملکرد قرینه یکدیگرند؛ مهممبدن انسان اندا
ت در عنوان اولویت یک دسشوند. دست برتری بهها هستند که تحت عنوان دست برتر و غیر برتر نامیده میدست

 (.13شده است )یفتعراجرای تکالیف عملکردی که با یک دست قابل انجام هستند 
شود. نیمکره راست برای کنترل دست چپ و نیمکره چپ های مغز کنترل میدست چپ و راست توسط نیمکره

های عصبی دراز فراوانی دارد که مناطق بسیار دور برای کنترل دست راست است. عالوه بر این نیمکره راست رشته
 (.14دهد )از هم، در مغز را به هم ارتباط می

 حتماالًا دستچپاند که بازیکنان ی تفاوت دست برتری عنوان کردهی در زمینهبررسموردتعدادی از مطالعات 
 (. 15یک برتری عصبی ذاتی دارند )

داری بین بازیکنان ( در تحقیقی بر روی مردان هندبالیست نشان دادند که تفاوت معنی8014) 3چیتی بابو
د تری دارنزمان واکنش کوتاه دستانچپکه وریطبر زمان واکنش بینایی وجود دارد، به دستراستو  دستچپ

 زمان بابررسی عدم تقارن دست برتر و غیر برتر در رابطه  باهدف( در پژوهشی 8009و همکاران ) 4(. زوزا19)
تر به واکنش پرداختند. نتایج نشان داد که اگرچه دست چپ دقت کمتری نسبت به دست راست دارد ولی سریع

نسبت به دست راست  تربزرگ RTتر از دست چپ بود، یک که هدف موردنظر، گستردهیتنها زمان رسد.هدف می
 (.11نشان داد )

 به. کرد مشخص توانمی دوره،پیش به مربوط تحقیقات واکنش زمان روی از را انتظار بهینه زمان طورکلیبه

 به واکنش ساده و انتخابی،زمان  در بهینه دورهپیش کردن مشخص با تواندمی این پژوهش کاربردی، لحاظ

 پژوهش، این هدف بنابراین،؛ در هنگام فعالیت منجر شود اجرا زمان کاهش آن دنبال به و واکنش زمان کاهش
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 گروه با دست برتر دوره بر زمان واکنش ساده و انتخابی شنیداری در دوهای متفاوت پیشاثر طول زمان بررسی
 راست و چپ است.

 

 شناسیروش
 جامعۀ .است کاربردی هایپژوهش زمره در هدف، ازلحاظ و بوده نیمه تجربی نوع از این پژوهشروش اجرای 

تشکیل دادند. از بین جامعه آماری  95-99را کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید چمران اهواز در سال  آن آماری
انتخاب شدند و در دو گروه دست گیری هدفمند صورت نمونهنفر با توجه به امکانات تیم تحقیق به 40موردنظر 

 .کردند شرکت پژوهش در داوطلبانه صورتبه شرایط واجد افراد برتری چپ و راست قرار گرفتند.
 گیریابزار اندازه

ام افزار مناسب جهت انجافزار پیش دوره بر زمان واکنش دیداری و شنیداری: به دلیل عدم دسترسی به نرمنرم
افزار نمود. این ابزار یک افزار اقدام به طراحی و ساخت نرممک متخصصین نرمآزمون پیش دوره، محقق به ک

( ثانیه 5/3، 5/8، 5/1، 5/0های )های ثابت و متغیر با زمانافزار محقق ساخته که دارای قابلیت تنظیم پیش دورهنرم
تگاه ارزیابی پایایی این دس باشد. جهتصورت دیداری و شنیداری میو نیز انتخاب زمان واکنش ساده و انتخابی به

آزمون مجدد پایایی آن -کننده انجام شد، استفاده گردید و از روش آزمونشرکت 50از یک مطالعه راهنما که روی 
وسیله افراد خبره و متخصصین حوزه رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش درصد تعیین شد. روایی این ابزار به 24
 YAGAMIواکنش  زمان سنجش دستگاه از با استفاده زمانهم رواییآزمون  روش همچنین از شده است.یینتع

YB –1000 به دست آمد 12/0های واکنش حاصل از این دو دستگاه، همبستگی استفاده گردید که بین زمان. 
 

 شیوه اجرای آزمون

استفاده از آزمون قبل از اجرای آزمون و اطمینان کامل از سالمت دیداری و شنیداری و دست برتری افراد با 
بار توضیحات شفاهی همراه با نمایش عملی در مورد کنندگان یک( به تمام شرکت12دست برتری ادینبورگ )

نایی منظور آشصورت آزمایشی یک بلوک را بهها نمایش داده شد. سپس آنان بهچگونگی اجرای آزمون به آزمودنی
 از آن آزمون اصلی اجرا شد.و پس  کردند طرف کردن ابهامات احتمالی اجراکامل و بر

صورت کامالً راحت بر روی صندلی دوره بر زمان واکنش ساده شنیداری در دست برتر: آزمودنی بهآزمون پیش
ته و ی نمایش نشسطور مستقیم روبروی صفحهنمایش ثبت رایانه بهی سانتیمتری صفحه 50تا  40در فاصله 

گیرد. با زدن کلید شروع آزمون توسط کلید قرار میصفحه Bروبروی کلید  انگشت اشاره دست برترش را مماس و
شوند. پس از ظهور آخرین نمایش ظاهر میبرای آمادگی کامل آزمودنی بر روی صفحه 1-8-3های محقق شماره

ظهور  دوره وشود. فاصله زمانی این پیشدوره شنیداری از طریق بلندگو ارائه می( بالفاصله یک پیش1شماره )
صورت کامالً تصادفی ( و به5/3، 5/8، 5/1، 5/0( در فواصل زمانی )19بل( )دسی 10هرتز ) 1000محرک شنیداری 

شود و آزمودنی که همان زمان واکنش ساده شنیداری است ارائه می Bآن محرک اصلی حرف  از باشد. بعدمی
 دهد.به آن کلید پاسخ می Bمحض شنیدن صدای به

انگشت اشاره دست برتر  ره بر زمان واکنش انتخابی شنیداری دست برتر: قبل از شروع آزموندوآزمون پیش
یه کلید دارد و در بین بقکلید که جایگه نسبتاً مناسبی بر روی صفحهصفحه I-O-Pآزمودنی روبروی کلیدهای 



  65 برتری بر زمان واکنش ساده و انتخابی شنیداریدوره و دستتأثیر طول پیش

های زمون توسط محقق، شمارهگیرد. با زدن کلید شروع آباشد قرار میحروف نزدیک به هم دارای کمترین تداخل می
دوره شنیداری توسط ( بالفاصله پیش1شوند. پس از ظهور آخرین شماره )برای آمادگی کامل ظاهر می 3-8-1

اصل ها در فوآید. فاصله زمانی بین این پیش دوره و ظهور محرکصورت کامالً تصادفی به صدا درمیبلندگو به
باشد صورت تصادفی میبه I-O-Pبعدازآن محرک اصلی که یکی از حروف  باشد.( می5/3، 5/8، 5/1، 5/0زمانی )
محض شنیدن حرف موردنظر انگشت اشاره را با حداکثر سرعت به کلید موردنظر فشار دهد شود. آزمودنی بهارائه می

 و زمان او با دقت هزارم ثانیه ثبت خواهد شد.
 روش آماری

ریق ها از طتوصیفی استفاده گردید. بعد از بررسی نرمال بودن داده عنوان آماراز میانگین و انحراف معیار به
ا هگیری تکراری برای مشخص نمودن تفاوتگروهی با اندازهآزمون شاپیرو ویلکز، از یک طرح تحلیل واریانس درون

ای موجود هبرای مشخص کردن جایگاه تفاوتو نیز از آزمون تعقیبی بونفرونی  های مختلفدر هر یک از پیش دوره
انجام گردید.  81نسخه  SPSSافزار ها با استفاده از نرموتحلیل دادهتجزیه های مختلف استفاده شد.در پیش دوره

 است. شدهگرفتهدر نظر  p<05/0داری سطح معنی

 

 نتایج
در افراد  مختلفهای نتایج مربوط به میانگین و انحراف معیار زمان واکنش شنیداری ساده و انتخابی در پیش دوره

 با دست برتر راست و چپ در جدول شماره یک آورده شده است.

 

 ثانیه در  برحسب. میانگین و انحراف معیار زمان واکنش شنیداری ساده و انتخابی 1جدول 

 های مختلف در افراد با دست برترپیش دوره

 

 متغیر

 

 برتری دست

 5/0پیش دوره 

 ثانیه

 5/1پیش دوره 

 ثانیه

 5/2پیش دوره 

 ثانیه

 5/3پیش دوره 

 ثانیه
انحراف  میانگین

 میانگین معیار
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 

 معیار

میانگی

 ن

انحراف 

 معیار

 شنیداری ساده
 02/0 128/0 19/0 192/0 11/0 191/0 09/0 128/0 راست

 10/0 199/0 19/0 158/0 14/0 151/0 09/0 192/0 چپ

 شنیداری انتخابی
 11/0 335/0 13/0 315/0 11/0 318/0 14/0 331/0 راست

 10/0 314/0 10/0 304/0 19/0 822/0 11/0 312/0 چپ

 

های متفاوت افراد با برتری دست چپ زمان واکنش کنید در پیش دورهمشاهده می 1طور که در جدول همان
ثانیه  5/1و راست در پیش دوره  تری دارند. عالوه بر این، افراد با برتری دست چپشنیداری ساده و انتخابی سریع

 5/3و  5/0های ثانیه و درنهایت پیش دوره 5/8تری داشتند، بعدازاین پیش دوره، پیش دوره زمان واکنش سریع
 ثانیه بود.
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دوره در زمان واکنش شنیداری گیری تکراری روی عامل پیش. تحلیل واریانس مرکب با اندازه2جدول 

 دست برتر ساده
 اندازه اثر داریسطح معنا F درجه آزادی تغییراتمنبع 

 44/0 *0001/0 89/30 39/8 دورهاثر اصلی پیش

 54/0 *0001/0 10/45 1 برتریاثر اصلی دست

 08/0 38/0 15/1 39/8 اثر تعاملی

 .است داریمعن p ≤05/0 سطح *در

 
باشد، لذا برای مشخص شدن جایگاه دار میمعنیدوره شود، اثر اصلی پیشمشاهده می 8طور که در جدول همان
توجه به  گزارش شد. همچنین با 3ها، از آزمون پیگردی بونفرونی استفاده شد و نتایج آن در جدول این تفاوت

( زمان واکنش کمتری نسبت به افراد 33/129) چپ برتربرتری مشخص شد که افراد داری اثر اصلی دستمعنی
  دار گزارش نشد؛ارند. سایر اثرات، ازجمله اثر تعاملی معنی( د42/804) راست برتر

 
 هادورهمنظور بررسی جایگاه تفاوت پیشهای آزمون بنفرونی به. یافته3جدول 

 داریسطح معنی هاتفاوت میانگین (Jگروه ) (Iگروه )

 5/0دوره پیش
 *0001/0 80/83 5/1دوره پیش

 1/0 25/2 5/8دوره پیش

 21/0 -3/3 5/3دوره پیش

 5/1دوره پیش
 *001/0 -35/14 5/8دوره پیش

 *0001/0 -5/89 5/3دوره پیش

 *01/0 -15/18 5/3دوره پیش 5/2دوره پیش

 دار است.معنی p ≤05/0 *در سطح

 
شود، نتایج آزمون پیگردی بنفرونی نشان داد که بین زمان واکنش مشاهده می 3طور که در جدول همان

با  5/1دوره و پیش 5/8دوره با پیش 5/1دوره ، در پیش5/1دوره با پیش 5/0های دورهشنیداری ساده در پیش
 نیز تفاوت معناداری وجود دارد. 5/3با  5/8های دورهتفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین پیش 5/3دوره پیش

 
دوره در زمان واکنش شنیداری گیری تکراری روی عامل پیش. تحلیل واریانس مرکب با اندازه4جدول 

 دست برتر انتخابی
 اندازه اثر داریسطح معنی F درجه آزادی منبع تغییرات

 45/0 *0001/0 05/38 43/8 دورهاثر اصلی پیش

 15/0 *01/0 21/9 1 برتریدستاثر اصلی 

 03/0 8/0 48/1 43/8 اثر تعاملی

 .است دارمعنی ≥05/0p سطح *در
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باشد، لذا برای مشخص شدن جایگاه دار میدوره معنیشود، اثر اصلی پیشمشاهده می 4طور که در جدول همان
شده است. همچنین با توجه گزارش 5 ها، از آزمون پیگردی بونفرونی استفاده شد که نتایج آن در جدولاین تفاوت

( زمان واکنش کمتری نسبت به افراد 95/314برتری مشخص شد که افراد چپ برتر )داری اثر اصلی دستبه معنی
داری بنابراین، با توجه به معنی دار گزارش نشد؛( دارند. سایر اثرات، ازجمله اثر تعاملی معنی39/321راست برتر )

 شود.فر چهارم رد میاثرات اصلی، فرضیه ص
 

 هادورهمنظور بررسی جایگاه تفاوت پیشهای آزمون بنفرونی به. یافته5جدول 
 داریسطح معنی هاتفاوت میانگین (Jگروه ) (Iگروه )

 5/0دوره پیش

 *0001/0 38/88 5/1دوره پیش

 1/0 01/9 5/8دوره پیش

 *01/0 -98/1 5/3دوره پیش

 5/1دوره پیش
 *01/0 -85/13 5/8دوره پیش

 *0001/0 -95/89 5/3دوره پیش

 *0001/0 -10/19 5/3دوره پیش 5/2دوره پیش

 دار است.معنی ≥05/0p *در سطح

 
شود، نتایج آزمون پیگردی بنفرونی نشان داد که بین زمان واکنش مشاهده می 5طور که در جدول همان

تفاوت معناداری وجود دارد در  5/3با  5/0دوره و در پیش 5/1دوره با پیش 5/0های دورهشنیداری انتخابی در پیش
تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین  5/3دوره با پیش 5/1دوره و پیش 5/8دوره با پیش 5/1دوره پیش
 نیز تفاوت معناداری وجود دارد. 5/3با  5/8های دورهپیش

 

 بحث
های مختلف و دست برتری بر زمان واکنش شنیداری ساده تأثیر پیش دورههدف از انجام این پژوهش بررسی 

 عصبی وضعیت تعیین در مهم معیار یک بینی،پیش مهارت و تخمین العملعکس زمان تعیین و انتخابی بود.

 به تنهانه ورزشی و حرکات مختلف زندگی روزمره هایمهارت در موفق عملکرد. باشدمی مختلف افراد عضالنی

 .(80دارد ) نیاز ادراکی او توانایی از باالیی سطح به بلکه حرکتی از سوی فرد، رفتار مناسب و کارا اجرای
ثانیه( باعث افزایش زمان واکنش  5/3ثانیه( و خیلی بلند ) 5/0های خیلی کوتاه )نتایج نشان داد که پیش دوره

(، 8011(، توسونادا و همکاران )8018و همکاران ) 1نارهارههای گردد. نتایج تحقیق حاضر با یافتهساده و انتخابی می
های خیلی طوالنی و خیلی کوتاه بر زمان واکنش تأثیر منفی دارد در یک ( که نشان دادند پیش دوره1991توماس )
 (.11،81،88باشد )راستا می
 دهد همچنین در پیش دورهمیدوره خیلی کوتاه زمان خیلی کمی را برای آماده کردن فرد در اختیار او قرار پیش

تواند توجه و آمادگی فیزیکی خود را حفظ کند و تمرکز او برای انجام مناسب هدف از بین خواهد خیلی بلند فرد نمی

 

1  . Narhare 
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اند بسیار تورفت. این حالت بیشتر در مسابقاتی مثل شنا و دو سرعت که استارت و شروع آن بسیار مهم است می
 کاربرد داشته باشد.

ند کهای مختلف را شاید بتوان بر اساس نظریه انتظار کمی که بیان میبین زمان واکنش در پیش دورهتفاوت 
های خیلی کوتاه و خیلی بلند دارای خطا )واریانس( بیشتری هستند، با این توضیح که هرچقدر زمان طول پیش دوره

رد بسیار بلند باشند، احتمال خطای او در برآو بینی، نامنظم وپیشگیرد غیرقابلآمادگی که در اختیار فرد قرار می
 (.2رود، توجیه کرد )زمان واکنش نیز باالتر می

فراد تری نسبت به انتایج دیگر این پژوهش نشان داد که افراد با دست برتری چپ دارای زمان واکنش سریع
دارای زمان  دستچپهای بالیست( که نشان دادند هند8014های چیتیبابو )هستند. این نتایج با یافته دستراست

مشاهده تفاوت  باهدف( که در پژوهشی 8013(، اوامله و همکاران )19هستند ) دستانراستواکنش بهتری نسبت به 
زمان واکنش بهتری دارند و نیز فرنقی  دستچپ( افراد 83برتری در عملکرد تکلیف شناختی نشان دادند )بین دست

و سنجش حرکتی ی گیردبر یان پنهار و شکاآتمرین ی و دو روش ست برتردثر اسی که در برر (8015) و همکاران
 باشد.( در یک راستا می84زمان واکنش بهتری دارند ) دستچپالعمل نشان دادند افراد دقت و زمان عکس

با و در  سترامی مخچۀ اقسمت قدو لیۀ چپ اوحرکتی  قشرگیرد، می منجااست راست با دتکالیفی که  در
ا، لذشود. میگیر درمی مخچۀ چپ اقسمت قدو ست رالیۀ اوحرکتی  قشرگیرد، م مینجااست چپ د تکالیفی که

اد فرو در اچپ مغز ، نیمکره دستراستاد فردر است برتر دتکالیف حرکتی با ای جردر انتیجه گرفتند که محققین 
های عصبی دراز فراوانی است که مکره راست رشتهکه نیشود و ازآنجاییل میفعا ست مغز، نیمکره رادستچپ

دهد. این عقیده برای محققان معمول شده که دست چپ مناطق بسیار دور از هم را در مغز را به هم ارتباط می
 (.14تری داشته باشد )العمل سریعدرگیر در روابط فضایی باید زمان عکس

 قی( که در تحق8009) نسنتسلس ا زی( و ن1393و همکاران ) زادهعیشف هایافتهیبا  قیتحق نیا جینتا یاز طرف
 تریوتاهک هایزمان واکنش ه،یثان کی نیانگیمختلف با م هایدورهشیپ ،زمان واکنش فیدر تکال ،خود نشان دادند

ها آن جی. نتاباشدی، ناهمخوان م(18و  2کند )یم جادیا نیهچهار ثا ایبلندمدت دو، سه  هایدورهشیرا نسبت به پ
بر  یازدارب زمیمکان جهینت نای که بود باشآماده رغی حالت از تردوره کوتاهپیش ،باشآماده طینشان داد که در شرا

 کند.یدوره عمل ماز پاسخ نادرست در طول پیش یریشگیپ یاست که برا هیاول یقشر حرکت
 یارهیحاضر از متغ قیدر تحق که یطوربه دانست، هادر نحوه ظهور محرک توانیرا م یناهمخوان لیاحتماالً دل

های ذکرشده، نحوه ظهور محرک اتیقدر تحق یاستفاده شد ول رمتغی صورتو به تصادفی کامالً طوردوره بهپیش
ش ثابت ارائه شوند زمان واکن صورتبهشود ها که قبل از محرک هدف ارائه میدورهوقتی پیش .بود ثابت دوره،پیش

ازهای سازی زمانی به نیهای آمادهتواند در پاسخ به ارائه محرک مؤثر باشد که این به مکانیزمیابد که میکاهش می
 شود وابسته است.وسیله محرک هدف ایجاد میتکلیف که به

 گریاز طرف د و کندمی بهتررا  ردنی کنیبشیفرد در پ ییتواناشود ثابت ارائه می صورتبهدوره زمانی که پیش
و  نیکویپژوهش ر. دیآیبه شمار م فیاز حر ینیبشیپ یهاگرفتن فرصت یبرا یاساس یاصل متغیر، دورهشیپ

 ورهدشیطول پ شیکه زمان واکنش با افزا دیرس جهینت نیبه ا ملع یبرا یسازبا عنوان آماده( 1991همکاران )
هش حاضر با پژو که این امر افتیکاهش  دورهشیطول پ شیبا افزا ریمتغ یهادورهشیدر پ یول افتی شیثابت افزا

با توجه ه کنندگان باشد کشرکت تیمبحث جنس ایکنندگان و آن سن شرکت یعلت ناهمخوان دیاست. شا وانناهمخ
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 مختلف یهادورهشیل پطوتأثیر احتماالً  (85) باشدیتر از زنان مزمان واکنش مردان کوتاه متعدد،های به پژوهش
سال،  80-30ن و با دامنه سنی دختراکنندگان پژوهش حاضر را شرکت ، زیراباشدیمتفاوت م زیدر مردان و زنان ن

 تشکیل دادند.
دیگر نتایج نشان داد که زمان واکنش انتخابی نسبت به زمان واکنش ساده دارای تأخیر بیشتری در پاسخ 

توان بر اساس اجزای بیشتر موجود در زمان واکنش انتخابی نسبت باشد. علت این افزایش زمان واکنش را میمی
این اجزای بیشتر،  .دهدیم قرار موردتوجه بیشتر را مرکزی پردازش زمان ینوعبهبه زمان واکنش ساده دانست که 

ازمند است که احتماالً بیشترین زمان صرف شده ریزی پاسخ نیسازی و برنامهبه زمان بیشتری برای مراحل آماده
توان بین دو مرحله شناسایی محرک و انتخاب پاسخ، مربوط به مرحله انتخاب پاسخ است. همچنین این مطلب را می

راستا با تئوری پردازش اطالعات به غیرقابل مشخص بودن دو مرحله شناسایی محرک و انتخاب پاسخ از مراحل هم
اطالعات زمان واکنش انتخابی نسبت به زمان واکنش ساده دانست. همچنین این نتیجه نشان  گانه پردازشسه
یست. به هایمن( ن-پاسخ )قانون هیک-اندازه تأثیر تعداد محرکزیاد، تأثیر پیچیدگی تکلیف، بهاحتمالدهد بهمی

یک  پاسخ از-تعداد محرک پاسخ، زمانی که-هایمن، افزایش تعداد محرک-بیانی دیگر چون بر اساس قانون هیک
 (.89یابد، زمان واکنش بیشترین افزایش را دارد )پاسخ به دو یا چند محرک افزایش می

به دلیل درگیری بیشتر نیمکره راست مغز که دارای  دستچپتوان گفت که احتماالً، افراد طورکلی میبه
دارند. همچنین جهت  دستراستراد تری نسبت به افباشد زمان واکنش کوتاههای عصبی بیشتری میرشته
 های خیلی کوتاه و خیلی بلند اجتناب کرد.های مختلف بهتر است از پیش دورهسازی افراد برای اجرای مهارتآماده

دیر و اند کمال تقکنندگان در این پژوهش که صمیمانه با ما همکاری نمودهاز کلیه شرکتتقدیر و تشکر: 
 آید.تشکر به عمل می
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Abstract 

Introduction and objective: Preparation is the time following the receipt of 

a warning signal during which the motor system is activated prior to action 

and prepares the individual for performance. We investigate the impact of the 

effect of various foreperiods (0/5, 1/5, 2/5 and 3/5 seconds) also the 

handedness of the athletes upon the time of simple and choice auditory 

reaction time. 

Methodology: The current research followed a semi-empirical methodology 

and was carried out using a self-made software. The statistical population was 

comprised of the female students of Shahid Chamran University, of which 40 

was selected through purposive sampling and classified in two groups of 

right-handed and left-handed. Each individual was randomly tested for simple 

and selective reaction with randomly chosen pre-periods. 

Results: The findings demonstrated that short (0/5 seconds) and long (3/5 

seconds) foreperiods will result in the increase of reaction time, and that left-

handed individuals are associated with shorter reaction times compared to 

their right-handed counterparts. 

Conclusion: In left-handed, the dominance of the right hemisphere which 

contains higher numbers of neurons might have lower reaction times 

compared to the right-handed individuals. Additionally, we recommend that 

pre-periods with too short or too long durations be avoided when preparing 

the individuals for different motor skills. 
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