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Abstract: 
 
Background: In the psychological refractory period paradigm, the second response time is 
increased as the interval between the first and second stimulus is decreased. The response 
delay for the second stimulus is called the psychological refractory period.  In contrast with 
these findings, some evidence of the backward crosstalk effect has shown that the first 
reaction time is affected by the second stimulus. The capacity sharing models, in which 
multiple stimuli can be processed simultaneously, unlike central bottleneck models, are able 
to provide some explanations for the changes in the reaction time to the first stimulus. 
However, sometimes these changes could be arisen from response grouping; the first 
response remains on the processing buffer until the response to the second stimulus is 
prepared, then both stimuli are responded simultaneously. The questions of this study were 
whether the second task difficulty and time interval manipulation would affect the first task 
response or not and in what extend changes are because of response grouping? 
Materials and Methods: Detection, discrimination and choice tasks were used as the 
second task in the psychological refractory period paradigm and the time interval between 
stimuli was 50, 100, 200, 400, or 1000 ms.  
Results: The type of the second stimulus and time interval between stimuli had an effect on 
the second-task and first-task reaction times.  
Conclusion: In the detection group, the first task response time changes were consistent 
with grouping between the two responses, but in the discrimination group the changes would 
arise from capacity limitation and were consistent with the backward crosstalk effect. 
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434  

  شناختي پاسخي روان الگوي دوره بي ها در بندي پاسخ گرد يا جمع تأثير متقابل عقب
  

مريم كاوياني
1*

عليرضا فارسي ،
2
بهروز عبدلي ،

2  

  

  مقدمه 
يكي از ابهامات در فرايند توجه، تداخل در اجراي  

دو تكليف اغلب  زمان هماجراي . دو يا چند تكليف است زمان هم
الگوي دوره  از. شود مييا هر دو تكليف  منجر به افت اجراي يك

 هاي توجهي براي بررسي محدوديت شناختي پاسخي روان بي
خاطر تأخير در زمان واكنش محرك دوم به .است استفاده شده

]. 1،2[گويند  شناختي مي پاسخي روان وجود محرك اول را دوره بي
ا اصل پذيرفته شده مهم طبق الگوي تحريك دوگانه اين است كه ب

كاهش فاصله ارائه بين دو محرك زمان واكنش محرك دوم افزايش 
راه شناختي مدل تنگ پاسخي روان در توجيه دوره بي. يابدمي

)Bottleneck model or single channel (خوبي شناخته به 
انتخاب  ،هاي مركزي برطبق اين مدل، پردازش ].3[شده است  

تواند  مان فقط ميز كه در يك راه است صورت تنگ پاسخ، به
  .به يك تكليف اختصاص يابد
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  بهشتي
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  maryam.kavyan@gmail.com :پست الكترونيك
 1396/7/3: تاريخ پذيرش نهايي                                   1395/2/19 :تاريخ دريافت

 Stimuluse) فاصله ارائه بين دو محرك كه هنگامي دشوگفته مي

onset asynchrony; SOA) كانالي يابد، به سبب تك مي كاهش
افزايش  دومبودن مرحله انتخاب پاسخ زمان واكنش به محرك 

هاي مركزي در ابتدا به تكليف اول  در اين مدل فرايند. يابد مي
دون تداخل تكليف تكليف اول بايستي ب بنابراين .يابد اختصاص مي

. ]3[ انجام شود دوگانه و بدون توجه به فاصله ارائه بين دو محرك
، مرحله دهانه بطري را راهتنگبرخالف مدل  ي ديگرها مدل اما
ها فرض  همه اين مدل. گيرند در نظر نمي "همه يا هيچ" صورت به
هاي مهم  كنند كه تكليف دوم توسط لزوم پايان يافتن فرايند مي

ها نيز زمان  اين مدل در .]3[ افتد مي تأخيركليف اول به براي ت
در . تكليف دوم قرار گيرد تأثيرواكنش تكليف اول نبايستي تحت 

هاي مركزي تكليف  فرايند زمان هممدل تقسيم منابع محدود اجراي 
هاي  ظرفيت توجه ابتدا به فرايند كهييآنجااست، ولي از پذير امكان

هاي مركزي تكليف دوم  ، فراينديافته اختصاصاصلي تكليف اول 
افزايش  زمان واكنش دوم و لذا موجودي كافي از ظرفيت را ندارد

به وابستگي زمان پاسخ به محرك اول به  اخيرا. ]3-5[ يابد مي
متقابل  تأثير( شده استپاسخ مورد نياز براي محرك دوم اشاره 

) Backward cross-talk( ]4،5[ .Hommel )1998 يا گرد عقب
زمان پاسخ و تشخيص حروف را بر  حروفاثرات تعاملي رنگ 

او پيشنهاد كرد پاسخ محرك دوم قبل از . نمود مشاهده محرك اول
 Logan عالوه بر اين. ]6،7[ شود پاسخ دادن محرك اول فعال مي

  :خالصه
 .يابدمي افزايش دومو پاسخي روانشناختي زمان پاسخ محرك دوم با كاهش فاصله بين محرك اول در الگوي دوره بي :سابقه و هدف

اند كه شان دادهن هايافتهگرد در تناقض با اين شواهد اثر متقابل عقب. نامندپاسخي روانشناختي ميتاخير پاسخ به محرك دوم را دوره بي
مان چند محرك بر خالف مدل زهمها پردازش تقسيم ظرفيت كه در آن هايمدل. پذيردتاثير ميمحرك دوم  اززمان واكنش محرك اول 

بندي  ناشي از جمع توانمي را تكليف اول تغييراتگاهي . را توجيه كنندمحرك اول  پاسختغييرات  تواند، ميپذير استراه امكانتنگ
زمان هر دو محرك هم سپس ،مانددر كانال پردازشي باقي مي دومپاسخ به محرك اول تا آماده شدن پاسخ به محرك  ؛دانست هاخپاس

بر زمان پاسخ تكليف اول در  هافاصله بين محرك كاريدستكه آيا پيچيدگي تكليف دوم و  سوال پژوهش اين بود. شوندپاسخ داده مي
  .است ها بندي پاسخ ناشي از جمعتا چه حدي و تغييرات يا نه تأثير گذار است  شناختي پاسخي روان دوره بي

 فاصله زماني بين و پاسخي استفاده شد عنوان تكليف دوم در الگوي دوره بي به افتراقي و انتخابي ،ساده ليفاتكاز  :هامواد و روش
  . ثانيه بودميلي 1000يا  ،400 ،200 ،100 ،50 هامحرك
    .بودتأثيرگذار  طور محرك اولو همين حرك دوممبر زمان واكنش  هافاصله زماني بين محرك و حرك دومنوع م :نتايج
 اما در گروه انتخابي بيشتر ناشي از ،بودسازگار بندي بين دو پاسخ  در گروه ساده با اثر جمعپاسخ تكليف اول تغييرات  :گيرينتيجه

  .گرد بودمتقابل عقبراستا با الگوي تأثير  ظرفيت و هممحدوديت 
  بندي پاسخجمعراه مركزي، هاي تنگنظريههاي تقسيم ظرفيت، تكليف دوگانه، نظريه محدوديت :كليديواژگان

  433-442 ، صفحات1396 ، آذر و دي5پژوهشي فيض، دوره بيست و يكم، شماره –نامه علميدو ماه                                                             
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. ]8[ نداهآورد دستبهنتايج مشابهي  نيز )Delheimer )2001 و
پيچيدگي و نوع انتخاب محرك  شناختي روان پاسخي بيدر الگوي 

عالوه بر . ]4[ است مؤثرتكليف دوم بر زمان واكنش تكليف اول 
گرد  متقابل عقب تأثيراز تحقيقات قبلي، ظهور  آمده دست بهشواهد 

پاسخي  توسط مدل دهانه بطري درباره دوره بي شده ارائهتوجيهات 
 بطرينه ديگر براي مدل دها يمحدوديت اما .اندازد ميرا به چالش 

درگير  دهي پاسخدر اين است كه گاهي ممكن است افراد 
افراد ابتدا پاسخ  يعني ؛]3،9[ شوند  ها پاسخ بندي جمعي ژاسترات

پاسخ آماده شدن اما آن را تا  ،كنند ميتكليف اول را انتخاب 
در اين حالت كنترل حركتي . دارند يمدر حافظه نگه تكليف دوم 

يك جنبه رفتاري  ها پاسخ بندي جمع چهاگر ].10[ تر مي شودساده
است، اما  شناختي روان پاسخي بيهميشه حاضر در الگوي دوره 

 تزمان واكنش اين محدودي بيني پيشهنگام  معموال رايج هاي مدل
 شناختي روان پاسخي بيه ردو هاي مدل اينكهو با  گيرند ميرا ناديده 

رابطه وجود دارد  ، اما دانش كمي در ايناند شده  شناخته خوبي به
چگونه  ها مدلاين  بيني پيش ها پاسخ بندي جمعكه درصورت وجود 

را در  ها پاسخ بندي جمعكه  هايي مدليكي از  .]9[ كند ميتغيير 
 ، مدل برگرگيرد ميدر نظر  شناختي روان پاسخي بيدوره 

)Berger's model (در اين مدل تغييرات زمان واكنش دوم . است
مدل  برخالف، اما كند مي بيني پيشل دهان بطري مدراستا با هم

زايشي را در زمان واكنش محرك اول با مدل برگر اف ،راهتنگ
باتوجه به . كند مي بيني پيشافزايش فاصله ارائه بين دو محرك 

يك  ،]3[ بمانداينكه پاسخ اول بايد تا آماده شدن پاسخ دوم منتظر 
زماني  هاي فاصلهدر  ها پاسخ بندي جمعاحتمال  ديگر مدل كالسيك

پيشنهاد  )Miller )2008 و Ulrich .]9[ داندمي بيشتر را هاكوت
قبل از ظهور محرك  ها پاسخ بندي جمعتصميم براي ند كه اهكرد

به فاصله زماني بين  ها پاسخ بندي جمعبنابراين  ،شود ميدوم گرفته 
وجه اشاره شد با ت قبالكه  طور همان]. 9[ دو محرك وابسته نيست

پاسخ در نتايج حاصل از الگوي  بندي جمعده يپد اثرگذاريبه 
 تأثيراين احتمال وجود دارد كه  شناختي روان پاسخي بيدوره 

يعني زمان  ؛باشد ها پاسخ بندي جمعناشي از  گرد عقبابل قمت
خاطر منتظر ماندن پاسخ اول براي آماده شدن پاسخ واكنش اول به

است كه تا  سؤالدنبال پاسخ به اين ق بهاين تحقي. بديا  افزايشدوم 
را ناشي از  پاسخي بينتايج الگوي دوره  توان ميچه حدي 

  . دانست ها پاسخ بندي جمع
  

  هامواد و روش
تجربي با سه گروه آزمايش، از روش تحقيق حاضر نيمه

 24-18دانشجوي دختر با سن  36 تعداد .بود كاربردي-نوع بنيادي

صورت  از دانشگاه شهيد بهشتي به سال 21±3سال با ميانگين 
قبل از اجراي آزمون فرم . داوطلبانه در اين تحقيق حضور داشتند

ها خواسته و از آن هنامه در اختياز آزمودني قرار داده شدرضايت
عالوه  .شد تا رضايت خود را براي شركت در آزمون اعالم كنندمي
ي مورد تاييد كميته كليه مراحل اجراي آزمون از نظر اخالق اين، بر

اخالقي گروه رفتار حركتي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي 
دانشگاه شهيد بهشتي بود و كليه مراحل اجراي تحقيق داراي كد 

افراد همه . هايي باليني بودكميته ثبت كارآزمايي از RTC اخالقي
دست و ازلحاظ بينايي، شنوايي و حركتي سالم  راست شركت كننده

معيارهاي ورود به اين پژوهش شامل عدم مصرف از ديگر  .بودند
-در .بود ،هايي كه بر عملكرد شناختي افراد تاثير داشتنددارو

هاي كه شركت كنندگان به هر دليل موفق به تكميل بلوكصورتي
هاي صوتي  محرك .دگرديدنآزمون نمي شدند، از تحقيق خارج مي

پاسخي  افزار دوره بي مو بينايي با استفاده از كامپيوتر و نر
. شدميو زمان واكنش توسط كامپيوتر ثبت  هشد  شناختي ارائه  روان
توسط  1390شناختي در سال  پاسخي روان افزار دوره بي نرم

محققين گروه رفتار حركتي موسسه فرهنگي ورزشي پديدار اميد 
فردا واقع در مركز رشد دانشگاه شهيد بهشتي طراحي و ساخته 

روايي اين ابزار با استفاده از همبستگي امتيازات زمان . ه استشد
پاسخي  ها با استفاده از هر دو دستگاه دوره بي واكنش آزمودني

شناختي و دستگاه زمان واكنش شركت الفايت مورد بررسي  روان
هاي مربوطه آشنايي  ها با دستگاه داوطلبكدام از  هيچ. قرار گرفت

با استفاده از هر دو دستگاه اجرا تكليف مالك همه آنها و ه نداشت
حاصل ) ضريب همبستگي پيرسون( ازاتهمبستگي بين امتي. كردند

. دست آمدبه 73/0از اجراهاي افراد در دو دستگاه به ميزان 
 درمنظور تعيين پايايي اين دستگاه، اين افراد مجددا  به ،همچنين

راد در همبستگي بين نمرات اف .ديگر تكليف را اجرا كردند يزمان
محرك بينايي . دست آمدبه 78/0) همبستگي پيرسون(اين دو اجرا 

هاي رنگي بودند كه در طول فرايند آزمايش در صفحه مانيتور  دايره
باتوجه به نوع زمان واكنش ساده، . شدند  روي هر فرد ظاهر ميهروب

. هايي بينايي وجود داشت هايي در محرك افتراقي و انتخابي تفاوت
شد كه توسط هدفون   هاي باال و پايين مي ي شامل تونمحرك صوت

به لحاظ  .شدند  متصل به كامپيوتر براي هر آزمودني ارائه مي
تاريك و كامال ساكت مستقل از محيطي آزمون در يك اتاق نيمه

-گر محيطي اجرا ميهاي آزمايشگاه بدون هيچ اختاللساير بخش

نفره قرار  12وه گر 3طور تصادفي در شركت كنندگان به. شد
براساس  ،كه طرح تحقيق از نوع آزمايشي بودازآنجايي. گرفتند

ها نفر براي هر يك از گروه 12تعداد  ]4[ تحقيقات مشابه قبلي
هاي آزمايشي برحسب نوع تكليف زمان  گروه .كردكفايت مي
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واكنش براي تكليف دوم در الگوي تحريك دوگانه باهم متفاوت 
شده   نشان داده 1 شماره دو محرك در شكل ارائه بترتي. بودند
دستي و - در الگوي تحريك دوگانه تكليف اول شنوايي. است

تكليف زمان  1تكليف دوم در گروه . دستي بود-تكليف دوم بينايي
 3واكنش افتراقي و در گروه  تكليف زمان 2واكنش ساده، در گروه 

ي شامل تكليف اول يا تكليف شنيدار. زمان واكنش انتخابي بود
شد و آزمودني بعد از شنيدن آن بايد  مي) بيب (ارائه يك تون ثابت 

. داشت برمي Aانگشت اشاره دست چپ خود را از روي كليد 
اي بود كه در صفحه  دايره ،محرك در تكليف زمان واكنش ساده

شد و زمان واكنش با برداشتن دست   روي فرد ظاهر ميهمانيتور روب
. دگردي ليد بعد از ارائه محرك ثبت ميك  صفحه A از روي حرف

در تكليف زمان واكنش افتراقي محرك ديداري به اين صورت 
روي فرد قرار داشت و هشد كه چهار دايره در مانيتور روب  ظاهر مي

كه دايره   بايد هنگامي  آزمودني. شدند  صورت تصادفي روشن مي به
 صفحه شده  نشد، دست خود را از روي حرف تعيي  سبز روشن مي

 4در تكليف زمان واكنش انتخابي . داشت كليد مورد نظر برمي 
هرگاه اولين  ،روي فرد قرار داشتهدايره در صفحه مانيتور روب

فرد انگشت اشاره دست  ،شد دايره از سمت راست روشن مي
با روشن شدن دومين دايره  .داشت  برمي Lراست را از روي حرف 

انگشت ميانه دست راست خود را از سمت راست فرد موظف بود 
بردارد، با روشن شدن سومين دايره از سمت  Uاز روي حرف 

 بر Eراست فرد انگشت اشاره دست چپ خود را از روي حرف 
و با روشن شدن چهارمين دايره از سمت راست فرد  داشت مي

و  داشت برمي Aانگشت ميانه دست چپ خود را از روي حرف 
هريك از . شد محرك اول و دوم ثبت ميترتيب زمان واكنش بدين

حالت  4شدند؛ بنابراين  دايره با ترتيب تصادفي روشن مي 4
 2، 1 هاي براي هريك از گروه .شد  محرك فراهم مي 4انتخابي براي 

 فاصله ارائه بين دو محرك پنج نوع كوشش متفاوت برحسب 3و 
از  كي چهي. وجود داشت )ثانيهميلي 1000، و 400، 200، 100، 50(

 از  پس. ها از مقدار فاصله ارائه بين دو محرك آگاه نبودند آزمودني
 2ي رداد، تأخي  كننده به يك كوشش پاسخ مي هر شركت نكهاي

در مدت زمان . اي قبل از شروع كوشش بعدي وجود داشت ثانيه
تأخير بازخورد تكليف اول در باالي صفحه مانيتور و بازخورد 

حه مانيتور در صورت درست بودن با تكليف دوم در پايين صف
بخش  .شد نشان داده مي) - (و اشتباه بودن با عالمت ) +(عالمت 

مقدار فاصله  5كوششي با  3بلوك  5تمريني براي هر گروه شامل 
گروه  3هاي تمريني در هر  بلوك. شد  ارائه بين دو محرك مي
رل منظور كنت به. هاي مساوي انجام شد آزمايشي با تعداد كوشش

تقسيم شدند و ه نفر 3 گروه رزي 4اثر ترتيب، افراد هر گروه به 

- رطور تصادفي براي هر زي هاي زماني مختلف به فاصله ها با بلوك
. كوششي بود 15بلوك  5بخش آزمون شامل . ارائه شد گروه
هاي آزمون برحسب نوع تكليف زمان واكنش و مقدار فاصله  بلوك

صورت  ها به د و ترتيب ارائه بلوكبين دو محرك باهم متفاوت بودن
تصادفي براساس مقدار فاصله بين دو محرك همانند بخش تمريني 

هاي آماري  ها از شاخص در اين تحقيق براي توصيف داده. بود
از آمار استنباطي براي مقايسه . ميانگين و انحراف معيار استفاده شد

مار استنباطي هاي آ روش. دگردياستفاده  ها رگروهها و زي بين گروه
ها،  ها، آزمون نرمال بودن داده مورد استفاده، آزمون برابري واريانس

و ) گروه×فاصله زماني( 3×5آزمون تحليل واريانس عاملي مركب 
آزمون تعقيبي بونفروني . هاي تكراري بودند تحليل واريانس با اندازه

  .براي تعيين محل تفاوت استفاده شد 05/0در سطح آلفاي 
  

  نتايج
هايي  محرك كليه كوشش بندي دو منظور كنترل اثر جمع به
ثانيه ميلي 200زمان واكنش محرك اول و دوم كمتر از  كه در آن

كمتر از (ثانيه  2و يا بيشتر از ) ها درصد از كوشش 01/0كمتر از (
ميانگين زمان . از تحليل حذف شدندبود  )ها درصد از كوشش 1/3

تنها  مجزا براي هر فرد و شرايططور  به واكنش محرك اول و دوم
بعد از  .كه هردو پاسخ صحيح بودند، محاسبه شد يدر كوشش

با  ،هر متغير يها دادهو طبيعي بودن  هابررسي برابري واريانس
نمرات  )فاصله زماني( 5×)گروه( 3استفاده از تحليل واريانس 

زماني  يها فاصلهزمان واكنش محرك اول و محرك دوم در 
بونفروني  يبيتعقاز آزمون  .ئه بين دو محرك تحليل شدمختلف ارا

زمان واكنش محرك  .وت استفاده شدابراي يافتن محل احتمالي تف
تابعي از فاصله ارائه بين دو محرك در هر يك  عنوان بهاول و دوم 

و خالصه  4و  3 ،2 شماره يهاشكلآزمايشي در  يها گروهاز 
 .است شده  دادهايش نم 1 شماره نتايج توصيفي آن در جدول

كه با افزايش فاصله بين  دهند يمنشان  5و  4، 3 شماره هايشكل
زمان واكنش محرك اول  ،دو محرك در گروه ساده و افتراقي

شيب . يابداما زمان واكنش محرك دوم كاهش مييافته، افزايش 
اين  گر تغييرات كمتر زمان واكنش درگروه افتراقي بيان شكلكمتر 
در گروه انتخابي . فاصله زماني بين دو محرك است ببرحسگروه 

 طور بهزمان واكنش محرك اول  ،با افزايش فاصله بين دو محرك
 .يابدو زمان واكنش محرك دوم كاهش مييافته  گيري افزايشچشم

از آزمون تحليل واريانس  ها تفاوتدار بودن يبراي بررسي معن
يانس عاملي مركب نشان نتايج آزمون تحليل وار. عامل استفاده شد

اثر اصلي گروه در زمان واكنش محرك اول ) 2 شماره جدول(داد 
)001/0P= ،40/15F2,33= (از آزمون .استدار  معني ت كروي
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براي بررسي واريانس ) Mauchly´s test of sphericit( ليخمو
فرضي از آزمون تحليل عنوان پيشبهها يا تفاوت بين همه تركيب

فرض بر طبق اين پيش. هاي تكراري استفاده شدندازهواريانس با ا
- در غير اين ؛ها يكسان باشدبايد واريانس تفاوت بين همه تركيب

- حال روشبااين. بايدصورت احتمال خطاي نوع اول افزايش مي

 هاوس گيزراپسيلين گرين. ي براي جبران اين خطا وجود داردئها
)Greenhouse Geisser-Epsilo (كه  ين روش هاستيكي از ا

 هنتيج .كاربرد دارد 75/0مقدار اپسيلن از تر شدن هنگام كوچك
بنابراين از  .)=004/0P( دار بود معني ليخآزمون كرويت مو

نتايج نشان داد كه اثر . استفاده شد اپسيلين گرين هاووس گيزر
، =001/0P(اصلي فاصله زماني مختلف ارائه بين دو محرك 

79/16F2,33=( نتايج نشان داد كه اثر  ،طور همين. استر دا معني
تعامل فواصل زماني مختلف ارائه بين دو محرك در زمان واكنش 

؛ بنابراين )=03/0P= ،42/2F2,33( باشدميدار  محرك اول معني
 ساده، افتراقي(تأثير فواصل زماني مختلف ارائه انواع محرك دوم 

داري  معني بر زمان واكنش ساده محرك اول تفاوت) انتخابي و
داري در زمان واكنش محرك اول در  براي تعيين محل معني. رددا

آزمون اين نتايج . ها از آزمون تعقيبي بونفروني استفاده شد گروه
داري در ميانگين زمان واكنش محرك  نشان داد كه تفاوت معني

و افتراقي با  )=001/0P(هاي ساده با انتخابي  اول بين گروه
دار شدن اثر تعامل  بعد از معني .)=001/0P( د انتخابي وجود دار

زمان واكنش محرك اول با گروه، براي تعيين مكان تفاوت بين 
ميانگين اثر تعامل فواصل زماني مختلف ارائه بين دو محرك در 

هاي  زمان واكنش محرك اول از آزمون تحليل واريانس با اندازه
انتخابي استفاده تكراري در هر يك از سه گروه ساده، افتراقي و 

هاي يك گروه در آزمون تحليل  دليل اينكه فقط دادهبه. شد
سطح  ،هاي تكراري مورد استفاده قرار گرفت واريانس با اندازه

درنظر  =017/0Pآلفا به روش بونفروني تعديل شد و برابر با 
براي يافتن محل دقيق احتمالي تفاوت از آزمون تعقيبي . گرفته شد

نتايج اين آزمون در گروه ساده تفاوت . ده شدبونفروني استفا
هاي زماني  دار در زمان واكنش محرك اول را در فاصله معني

 ؛)=001/0P= ،55/38F4,44(مختلف ارائه بين دو محرك نشان داد 
فواصل زماني مختلف ارائه محرك ساده دوم  رتأثي ،گردي عبارت به

براي تعيين . شتدار دا بر زمان واكنش محرك اول تفاوت معني
داري در زمان واكنش محرك اول در گروه ساده از  محل معني

نتايج آزمون تعقيبي نشان داد . آزمون تعقيبي بونفروني استفاده شد
ارائه بين دو محرك  فاصله بابين ميانگين زمان واكنش محرك اول 

ارائه بين دو  فاصله باثانيه با زمان واكنش محرك اول ميلي 50
 رد؛ثانيه تفاوت وجود داميلي 1000و  400، 200، 100 محرك

ارائه بين  فاصله بامعني كه ميانگين زمان واكنش محرك اول بدين
كمتر از ميانگين زمان ) ثانيهميلي 340(ثانيه ميلي 50دو محرك 

، )ثانيهميلي 404(ثانيه ميلي 100ارائه  فاصله باواكنش محرك اول 
 ثانيهميلي 200ارائه  فاصله باميانگين زمان واكنش محرك اول 

ارائه  فاصله باميانگين زمان واكنش محرك اول ) ثانيهميلي 452(
و ميانگين زمان واكنش محرك اول ) ثانيهميلي 492(ثانيه ميلي 400
نتايج اين . بود) ثانيهميلي 552(ثانيه ميلي 1000ارائه  فاصله با

ن واكنش محرك دار در زما آزمون در گروه افتراقي، تفاوت معني
 هاي زماني مختلف در گروه افتراقي نشان نداد اول را در فاصله

)02/0P= ،33/1F4,44=(تأثير فواصل زماني  ،گردي  عبارت ؛ به
مختلف ارائه محرك افتراقي دوم بر زمان واكنش محرك اول 

نتايج اين آزمون در گروه انتخابي، تفاوت  .شتدار ندا تفاوت معني
هاي زماني  واكنش محرك اول را در فاصله دار در زمان معني

تأثير  گردي  عبارت ؛ به)=002/0P= ،87/4F4,44( مختلف نشان داد
فواصل زماني مختلف ارائه محرك انتخابي دوم بر زمان واكنش 

نتايج آزمون تعقيبي بونفروني . شتدار دا محرك اول تفاوت معني
 باش محرك اول در گروه انتخابي نشان داد بين ميانگين زمان واكن

ثانيه با زمان واكنش محرك ميلي 1000ارائه بين دو محرك  فاصله
ثانيه ميلي 400 و ،200، 100 ،50 ارائه بين دو محرك فاصله بااول 

معني كه ميانگين زمان بدين رد؛در گروه انتخابي تفاوت وجود دا
ثانيه ميلي 1000ارائه بين دو محرك  فاصله باواكنش محرك اول 

داري بيشتر از ميانگين زمان واكنش  طور معني به) ثانيهميلي 809(
، ميانگين )ثانيهميلي 601(ثانيه ميلي 50ارائه  فاصله بامحرك اول 

-ميلي 629(ثانيه ميلي 100ارائه  فاصله بازمان واكنش محرك اول 

-ميلي 200ارائه  فاصله با، ميانگين زمان واكنش محرك اول )ثانيه

 فاصله باو ميانگين زمان واكنش محرك اول ) ثانيهيميل 687(ثانيه 
در ادامه به بررسي . بود )ثانيهميلي 716(ثانيه ميلي 400ارائه 
) 3جدول شماره (هاي مربوط به زمان واكنش محرك دوم  فرضيه

 3×5نتايج آزمون تحليل واريانس عاملي مركب  :شود پرداخته مي
صلي گروه در زمان واكنش نشان داد كه اثر ا) گروه×فاصله زماني(

همچنين،  ).=001/0P= ،04/12F2,33( استدار  معني محرك دوم
  است دار معني ليخنتايج نشان داد كه آزمون كرويت مو

)03/0P=(؛ بنابراين از اپسيلين گرين هاووس گيزر استفاده شد .
نتايج نشان داد كه اثر اصلي فاصله زماني مختلف ارائه بين دو 

نتايج  ،طور همين. )=05/0P= ،57/2F3,100( يستن دار معني محرك
نشان داد كه اثر تعامل فواصل زماني مختلف ارائه بين دو محرك 

، =14/0P(د باشميدار ن در زمان واكنش محرك دوم معني
63/1F3,100=(ه فواصل زماني مختلف ارائ تأثير ،گردي  عبارت به ؛

بر زمان واكنش محرك ) انتخابي و ساده، افتراقي(انواع محرك دوم 
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  محرك دو بين فاصله
50، 100، 200، 400، 1000  

  ثانيهميلي

 هزارم 500 :تثبيت نقطه

 هزارم 100 :شنيداري محرك

 
 100 :ديداري محرك

 1 :بازخورد

b 

+  
 

c a 

داري در زمان  براي تعيين محل معني. داري دارد دوم تفاوت معني
ها از آزمون تعقيبي بونفروني استفاده  واكنش محرك دوم در گروه

داري  نتايج آزمون تعقيبي بونفروني نشان داد كه تفاوت معني. شد
با انتخابي هاي ساده  در ميانگين زمان واكنش محرك دوم بين گروه

)001/0P=( به  ها پاسخبين  يبند جمعبراي بررسي اثر . وجود دارد
نتايج . مربوط به فاصله بين دو پاسخ پرداختيم يها دادهتحليل 

آزمون تحليل واريانس عاملي مركب نشان داد كه اثر اصلي گروه 
نتايج نشان همچنين،  .)=001/0P= ،23/14F2,33( استدار  معني

دار  معني ي فاصله زماني مختلف ارائه بين دو محركداد كه اثر اصل
طور نتايج نشان داد كه  همين ).=02/0P= ،57/9F3,100( باشدمي

اثر تعامل فواصل زماني مختلف ارائه بين دو محرك در زمان 
 .)=18/0P= ،83/1F3,100( يستدار ن واكنش محرك دوم معني

ها از  در گروه پاسخ دو نيب فاصلهداري در  تعيين محل معني يبرا
آزمون نشان داد كه اين نتايج . آزمون تعقيبي بونفروني استفاده شد

بين زمان بين دو پاسخ  فاصله داري در ميانگين تفاوت معني
  .وجود دارد) =001/0P( هاي ساده با انتخابي گروه

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 هريك در .است شده آورده ها آن كنار در صفحه در ها محرك از هريك اندنمباقي زمان مدت ،كوشش يك در ها محرك ارائه بيترت -1 شماره شكل

 .شد مي ظاهر c يا a، b تصاوير از يكي ساده و افتراقي انتخابي، يها گروه از
  

  هاي زماني مختلف ارائه بين دو محركو دوم در فاصله ميانگين و انحراف استاندارد زمان واكنش محرك اول - 1شماره جدول 
  ين ارائه دو محركفاصله ب

  ها گروه )ثانيهميلي(
50 100 200 400 1000 

SDX ±  SDX ±  SDX ±  SDX ±  SDX ±  
  551/0±075/0  491/0±083/0  451/0±072/0  403/0±100/0  340/0±076/0  زمان واكنش محرك اول ساده

  326/0±043/0  432/0±148/0  417/0±117/0  445/0±210/0  469/0±142/0  زمان واكنش محرك دوم ساده

  562/0±081/0  539/0±082/0  518/0±088/0  503/0±088/0  530/0±10/0  زمان واكنش محرك اول افتراقي

  611/0±144/0  530/0±205/0  529/0±138/0  595/0±237/0  684/0±176/0  زمان واكنش محرك دوم افتراقي

  809/0±239/0  715/0±235/0  687/0±145/0  628/0±153/0  600/0±184/0  زمان واكنش محرك اول انتخابي

  673/0±301/0  723/0±259/0  821/0±315/0  801/0±288/0  756/0±274/0  زمان واكنش محرك دوم انتخابي
  .ها بر حسب ثانيه گزارش شده استزمان واكنش• 
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  مطالعه ها در هر سه گروهن زمان واكنش محرك اول بر حسب فاصله ارائه بين محركميانگي -2شكل شماره 

  

  
ميانگين زمان واكنش محرك اول و دوم برحسب فاصله ارائه بين دو محرك در گروه ساده -3شماره  شكل  

 

 
فتراقيميانگين زمان واكنش محرك اول و دوم برحسب فاصله ارائه بين دو محرك در گروه ا -4شماره  شكل  
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  ميانگين زمان واكنش محرك اول و دوم برحسب فاصله ارائه بين دو محرك در گروه انتخابي -5شماره  شكل

  
  اول محرك واكنش زمان وابسته متغير در )3( گروه×)5( گيرياندازه مراحل مركب عاملي واريانس تحليل آزمون نتايج -2 شماره جدول

  تغييرات منبع  مجذورات مجموع  آزادي هدرج  مجذورات ميانگين  F مقدار  P ارزش
0/001  15/40 0/89 2   گروه 1/78

0/001  16/79  0/18  3   اول محرك واكنش زمان 0/51
0/035  2/42  0/026 6   گروه با اول محرك واكنش زمان تعامل اثر 0/14

  
  دوم محرك واكنش زمان وابسته متغير در )3( گروه×)5( گيرياندازه مراحل مركب عاملي واريانس تحليل آزمون نتايج -3 شماره جدول

  تغييرات منبع  مجذورات مجموع  آزادي درجه  مجذورات ميانگين  F مقدار  P ارزش
010/0  12/04 1/70 2   گروه 3/40
5 0/0  57/2  075/0  3   دوم محرك واكنش زمان 0/22

14/0  63/1  0/047 6   گروه با دوم محرك واكنش زمان تعامل اثر 0/22

  
  بحث 

 دوم تكليف در محرك نوع كه داد نشان پژوهش هاي يافته
 زمان تأخير ميزان بر تنها نه محرك دو بين ارائه فاصله طور همين و

 اول محرك واكنش زمان بر بلكه تأثيرگذارند، دوم محرك واكنش
 نتايج نشان داد كه در هر سه گروه .دارند يتوجه قابل راتيتأث نيز

مان واكنش محرك اول افزايش، ، زبا افزايش فاصله بين دو محرك
محرك دوم كاهش فاصله بين دو پاسخ افزايش و زمان واكنش 

زماني  يها فاصلهانتخابي در  در گروهشيب اين تغييرات . يابدمي
 نتايج با ها يافته اين .ديگر بود يها گروهبين دو محرك بيشتر از 

 دخو تحقيق در ها آن. است سازگار ]4،6،7،11،12[ مشابه تحقيق
 مدت بر دوم تكليف پيچيدگي ميزان و پاسخ ماهيت كه اندهداد نشان
 نيز حاضر تحقيق نتايج. است تأثيرگذار اول تكليف پاسخ زمان

 به پاسخ براي الزم هاي پردازش از برخي كه است مطلب اين گوياي
 تكليف به پاسخ اتمام از قبل دوگانه تحريك الگوي در دوم تكليف

 تكليف سازگاري داد نشان )Hommel )1998. شوند  مي فعال اول
 .]6[ است تأثيرگذار اول تكليف اجراي بر دوم تكليف با اول

Tombue وr Jolicoeu )2003( هرچه كه نداهداد نشان نيز 

 نيز اول محرك واكنش زمان يابد، افزايش دوم تكليف دشواري
 آزمايش نتايج با آزمايش اين نتايج .]11[ يابد مي افزايش

Hazeltine و Ruthruf ]12[، و Lien و Proctor ]13 [ناسازگار 
 پردازشي فرايندهايي كه نداهكرد بيان خود هاي يافته در ها آن. است

 مركزي هاي پردازش از بعد دوگانه تحريك الگوي در دوم تكليف
 داد نشان پژوهش اين نتايج كه يدرصورت ؛دهد مي رخ اول تكليف

 مركزي هاي پردازش اتمام از لقب دوم تكليف هاي پردازش كه
 زمان نتايج اين پژوهش نيز نشان داد، هم .دوشمي آغاز اول تكليف

 با كاهش فاصله ارائه بين دو محرك در الگوي تكليف دوگانه مورد
 بد؛يامياستفاده در اين آزمايش زمان واكنش محرك دوم افزايش 

 طوركه همان .دار نبود لحاظ آماري معني هرچند اين افزايش از

Pashler و Sutherland )1998( براي تشخيص ،نداهبيان كرد 
 نياز اي مورد هاي تجربي هاي پردازش مركزي روش محدوديت

يك  .پوشاني نداشته باشند هاي ادراكي هم است كه با محدوديت
 ها هاي ادراكي آن تدبير ساده استفاده از تكاليفي است كه نيازمندي

هاي  شدنر طبيعي ديگر، استفاده از جفتتدبي. ]1[ كم باشد نسبتاً
در هر تكليف  -معموال بينايي و شنوايي-  شرطي ورودي متفاوت
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 هاي ادراكي پوشاني مكانيسم احتمال هم روش  نيا ازاستفاده  .است
يعني استفاده از  ،توجه به هر دو نكته. دهد  مجرد را كاهش مي
-ستفاده از جفتطور ا هاي ادراكي كم و همين تكاليف با نيازمندي

هاي شرطي ورودي متفاوت در هر تكليف در اين پژوهش،  شدن
موجود  ها ناشي از تفاوت تفاوت بين گروه موجب شد كه احتماال

ي پژوهش حاضر  ها يافته .ه شودها دانست هاي مركزي آن در پردازش
طور فاصله ارائه بين  كه گوياي اثرگذاري نوع محرك دوم و همين

-واكنش محرك اول بود، مخالف ديدگاه تك دو محرك بر زمان

هاي مبتني بر محدوديت زماني  اي از ديدگاه عنوان نمونه به كانالي
هاي مركزي در ابتدا به تكليف اول  در اين مدل فرايند. است  توجه

پس تكليف اول بايستي بدون تداخل تكليف  .يابد  اختصاص مي
زمان و  انجام شودنظر از فاصله ارائه بين دو محرك  دوگانه صرف

هاي زماني مختلف بايد  واكنش محرك اول با توجه به فاصله
اين نتايج از ايده تقسيم ظرفيت كانمن حمايت . يكسان باشد

كانمن توجه كرد كه در بسياري از مطالعات دوره . كنند  مي
، بلكه ]3[ تر است تنها براي محرك دوم طوالني پاسخي، پاسخ نه بي

نظريه ظرفيت، چون . تر شده است طوالني براي محرك اول نيز
قرار  طور متقارن هم تكليف اول و هم تكليف دوم را تحت تأثير به
 طور طبيعي قابليت توضيح افزايش زمان واكنش محرك دهد، به  مي

كه ظرفيت محدود بين دو تكليف تقسيم زماني. اول را دارد
بيعي انجام تر از حد ط هاي هر دو تكليف آهسته شود، پردازش  مي
 .شوند  شوند و بنابراين منجر به تأخير پاسخ هر دو تكليف مي  مي

تنهايي هيچ توضيحي را براي افزايش زمان  راه، بهنظريه تنگ
اي منطقي  گونه تواند به  كند، اما مي  واكنش محرك اول ارائه نمي

هيچ  هااول اينكه، آزمودني. اهميت اين مسئله را كاهش دهد
 ممكن حدتا را ي براي پاسخ دادن سريع به تكليف اول العملدستور

ها قبل از اتمام تكليف  كند؛ بنابراين ممكن است آنن  دريافت نمي
، ممكن است اينكه دليل ديگر. اول به تكليف دوم بپردازند

پاسخ دو تكليف را باهم تركيب كنند؛ بنابراين پاسخ به ها  آزمودني
 ،تكليف دوم به تأخير بيندازندتكليف اول را تا آماده شدن پاسخ 

ولي با توجه به اينكه دستورالعمل اجراي با حداكثر سرعت و دقت 
ها در حين اجراي هر دو تكليف در اين  به هريك از آزمودني

نتايج  كننده  هتواند توجي  شده بود، اين داليل نمي  پژوهش داده
شان داد ن قيتحق يها افتهياز  يبخش ،طور نيهم. آمده باشد دست به

ميانگين  .استدار يمعن ها پاسخ نيب يزمان فاصله بر گروهكه اثر 
انتخابي و  از گروهدر گروه ساده بسيار كمتر  ها پاسخفاصله بين 

در گروه . در گروه افتراقي كمتر از گروه انتخابي بود طور نيهم
يعني افراد بايد بعد از  ،ساده نوع تكليف اول و دوم يكسان بود

ك محرك ثابت پاسخ ثابت را براي آن محرك شناسايي ي

اين شباهت بين دو تكليف شايد منجر به اين . كردند يم يانداز راه
 يده پاسخشده است كه افراد از تنها يك استراتژي ثابت براي 

اين شباهت در سطح دشواري شناسايي محرك . ندباش  كردهاستفاده 
در  ها پاسخبين  يبند جمعدليلي بر رخ دادن  تواند يمو توليد پاسخ 

 ،شود يمتكليف اول آماده  يبند گروهدر  .باشد شده  سادهروه گ
و سپس اين دو پاسخ  ماند يمولي تا آماده شدن پاسخ دوم منتظر 

در گروه انتخابي  كهييآنجااما از؛ شوند يماجرا  باهمهر دو 
مورد نياز براي پاسخ دادن تكليف دوم همانند تكليف  ياستراتژ
ماده شدن ، اين احتمال منتظر بودن پاسخ اولي براي آوداول نب

با نتايج آزمايش  راستا هماين نتايج . پاسخ دومي كمتر شده است
Ulrich  وMiller )2008( ]9[ نيز نشان دادند احتمال ها آن .است 

نتايج  طور نيهم. بيشتر است تر سادهدر تكليف  ها پاسخ يبند جمع
با افزايش فاصله زماني ارائه بين دو نشان داد كه در هر سه گروه 

-اين افزايش بيان. دوش يمبيشتر  ها پاسخمحرك، فاصله زماني بين 

در فاصله ارائه  ها پاسخ يبند جمعگر اين موضوع است كه احتمال 
توان مياز طرف ديگر . كمتر بوده است تر بزرگبين دو محرك 

دليل دانست كه  را در گروه انتخابي به اين ها پاسخكمتر  يبند جمع
تداخل بين دو تكليف در گروه انتخابي بيشتر ناشي از تداخل 
ظرفيت است و تداخل ظرفيت عامل اصلي تغيير زمان واكنش 

 .ها پاسخ يبند جمعنه استراتژي  ،محرك اول در گروه انتخابي شده
 گرد را در الگوي در كل، نتايج پژوهش حاضر تأثير متقابل عقب

در تركيب دو تكليف با سطح  ژهيو به شناختي پاسخي روان دوره بي
اين مدل به وابستگي . نشان داد ماهيت و سطح دشواري متفاوت

نياز براي محرك دوم اشاره  زمان واكنش محرك اول به پاسخ مورد
ظهور متوالي دو محرك فرصتي مناسب را براي تداخل . ]4[ كند  مي

شناختي  اسخي روانپ الگوي دوره بي. كند  تكليف دوگانه فراهم مي
زمان چند تكليف بدون پرداخت هيچ  دهد كه انجام هم  نشان مي

صورت زمان واكنش  اين هزينه به. نيست رپذي اي امكان هزينه
اين هزينه عالوه، به. شود  تر يا دقت كمتر نشان داده مي طوالني

تواند موقعي رخ دهد كه خصوصيات محرك اول بر عملكرد   مي
هاي محرك دوم  ويژگي. گذارد و يا برعكسب رتكليف دوم تأثي

 هاي تكليف اول اثر بگذارد كه تواند بر ويژگي  ميفقط زماني 
ريزي پاسخ براي  هاي محرك دوم قبل از اينكه برنامه پردازش

در  كه اين تأثيرازآنجائي. شده باشند  محرك اول تمام شود، فعال
و اين  )اولبه محرك  از محرك دوم(كند   جهت مخالف كار مي

 )مثال رنگ(صورت سازگاري براي ساختار يا فرايند  به تأثير
 در. ]7[ شود  گرد ناميده مي سازگاري عقب شود، تأثير  توصيف مي

 باتوجه به اينكه نتايج تحقيق حاضر نشان داد با افزايش تنهاي
زمان واكنش تكليف اول افزايش  ،فاصله ارائه بين دو محرك

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

ey
z.

ka
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
18

 ]
 

                             9 / 10

http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-2995-fa.html


 و همكاران كاوياني

 442                                                                                                      5شماره  |21دوره  |1396|آذر و دي |نامه فيضدوماه

هاي زماني ارائه بين دو محرك  شود كه فاصله  ييابد، پيشنهاد م  مي
ي در پاسخ نيب شبندي و پي تر براي تعيين اثرات جمع صورت دقيق به

شود   براين، پيشنهاد ميعالوه. به محرك اول مورد بررسي قرار گيرد
حساب  ها به هايي كه فريب دادن بخشي از مهارت آن در ورزش

در الگوي تحريك دوگانه  تكاليف اول و دوم متنوع ازآيد،   مي
باتوجه به محدوديت موجود در تحقيق همچنين، . شوداستفاده 

حاضر يعني اينكه مراحل شناسايي محرك و انتخاب پاسخ سه 
شود تا تكاليف مشابه و نامشابه  گروه متفاوت بودند، پيشنهاد مي

طور ميزان خروجي و همين- متفاوتي از نظر شرطي شدن وردي
استفاده شود تا با  يريزي حركتر در برنامههاي درگي پردازش

  .ها بتوان مدل تاثير متقابل را مورد آزمون قرار داد استفاده از آن
  
  

  گيرينتيجه
بندي  در گروه ساده با اثر جمعپاسخ تكليف اول تغييرات 

 اما در گروه انتخابي بيشتر ناشي از ،بين دو پاسخ سازگار بود
. گرد بودالگوي تأثير متقابل عقبراستا با  ظرفيت و هممحدوديت 

هاي تكليف دوگانه را توان تداخل در موقعيترو هميشه نميازاين
  . ناشي از تداخل ظرفيت توجهي دانست

  
  تشكر و قدرداني

از كليه افرادي كه ما را در اجراي اين پژوهش ياري 
داشت و با صبر كننده كه بدون هيچ چشمويژه افراد شركتهب ،كردند
  . اريمزهاي اين پژوهش را محقق كردند، سپاسگآوري دادهجمع
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