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Abstract
Background and Objectives: In the psychological refractory period,
two stimuli with close asynchronous onset are set and two quick
responses are required, which the response to the second stimulus is
delayed in these conditions, especially if the stroop stimuli are used.
These stimuli require high-capacity information processing. The aim of
this study was to evaluate selective attention in the elderly.
Methods: In the present quasi-experimental study, 16 healthy older
adults (mean age, 67.4±3.2), were selected from railway employees
using purposeful sampling. All the participants performed stroop effect
dual task. This test included four intervals of 50, 100, 300, and 900 ms
between asynchronous onset of the two tasks in both congruent and
incongruent conditions. The elderly subjects whose cognitive status
score was more than 25 participated in this study.
Results: According to the results of repeated measures ANOVA, there
was a significant difference between congruent-congruent and
incongruent-incongruent trials in over 50 ms interval. Also, the
reaction time of incongruent stimuli had longer response time than
congruent stimuli.
Conclusion: The findings of this stydy revealed that functional deficts
of the healthy elderly in working memory, cognitive processes,
perception, and movement reduce selective attention in the elderly.
Moreover, this reduction disrupts the reaction to the incongruent stroop
stimuli.
Keywords: Refractory period, Psychological; Stroop test; Sectional
attention; Reaction time.
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بررسی زمان عکسالعمل در تکلیف دوگانه همخوان و ناهمخوان اثر استروپ در
سالمندان
سعید البوغبیش ،*1ناهید شتاب بوشهری ،1افخم دانشفر ،2رسول عابدانزاده

1

1گروه روانشناسی ورزشی ،دانشکده

چکیده

تربیتبدنی ،دانشگاه شهید چمران اهواز،

زمینه و هدف :در دوره بیپاسخی روانشناختی ،دو محرک با فاصله نزدیک بههم ارائه

اهواز ،ایران.

می شوند و دو پاسخ سریع مورد نیاز است که پاسخ به محرک دوم در این شرایط دچار تأخیر
دانشکده

میشود ،بهخصوص اگر محرکهای استروپ بهکار برده شود .این محرکها به ظرفیت باالیی از

تربیتبدنی ،دانشگاه الزهرا ،تهران ،ایران.

فرآیند پردازش اطالعات نیاز دارند .این مطالعه با هدف ارزیابی توجه انتخابی در سالمندان انجام

2گروه

رفتار

حرکتی،

شد.
روش بررسی :در این مطالعه نیمهتجربی ،از میان تمامی بازنشستگان راهآهن اهواز ،تعداد 16
سالمند سالم (با میانگین سنی  67/4±3/2سال) بهصورت نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .از
همه شرکتکنندگان ،آزمون تکلیف دوگانه اثر استروپ گرفته شد .این آزمون شامل :چهار
فاصله زمانی  300 ،100 ،50و  900هزارم ثانیه بین شروع ناهمزمان دو محرک در دو حالت
همخوان و ناهمخوان برای محرک اول و دوم است .سالمندانی که نمره وضعیت شناختی آنها
باالی  25بود ،در این پژوهش شرکت کردند.
یافتهها :براساس نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازهگیری مکرر ،بین کوششهای
*

همخوان  -همخوان با ناهمخوان  -ناهمخوان در فاصله زمانی باالی  50هزارم ،اختالف معنیداری
نویسنده مسئول مکاتبات:

سعید البوغبیش ،گروه روانشناسی
ورزشی ،دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه
شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
albogbish@gmail.Com

وجود داشت .همچنین محرکهای ناهمخوان ،زمان پاسخ طوالنیتری از محرکهای همخوان
داشتند.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد زوال عملکردهای سالمندان سالم در حافظهکاری،
فرآیندهای شناختی ،ادراکی و حرکتی باعث کاهش توجه انتخابی سالمندان میشود .همچنین
این کاهش توجه میتواند موجب اختالل در پاسخ به محرکهای ناهمخوان استروپ گردد.
کلیدواژهها :دوره بیپاسخی روانشناختی؛ آزمون استروپ؛ توجه انتخابی ،زمان واکنش.

تاریخ دریافت95/4/5 :

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
تاریخ پذیرش95/5/21:

Alboghbeish S, Shetab Boushehri N, Daneshfar A, Abedanzadeh R. Assessment
of reaction time in congruent and incongruent dual task stroop effect in the
]elderly. Qom Univ Med Sci J 2017;11(7):66-74. [Full Text in Persian
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مقدمه

کلمه بدون در نظر گرفتن معنی آن است .این روش به فرآیند

مغز انسان باوجود ساختار موازی در عملکرد تکالیف دوگانه،

کنترل توجه (نامگذاری رنگ کلمه) و فرآیند خودکار (خواندن)

محدود است ( .)1ادبیات غالب در مطالعه این محدودیت ،الگوی

معطوف میگردد .تداخل فرآیند نامگذاری رنگ کلمه با خواندن

دوره بیپاسخی روانشناختی است ( .)2دوره بیپاسخی

معنی آن نیز باعث ایجاد اثر استروپ میشود ( .)8بنابراین ،مدتی

روانشناختی برای اولینبار در سال  1931توسط  )3( Telfordارائه

وقت الزم است تا شرکتکننده بتواند نام رنگی را که کلمه با آن

شد که در آن دو محرک با فاصله شروع ناهمزمان نزدیک بههم

نوشته شده تشخیص دهد؛ زیرا رنگ جوهر بهکار بردهشده و نام

ارائه شده و دو پاسخ سریع مورد نیاز است .پاسخ به محرک دوم

رنگ کلمه با هم یکسان نیستند .ناهمخوانی رنگ با معنای کلمه

نسبت به انجام کار در شرایط جداگانه ،کندتر است .تداخل

باعث ایجاد تداخل در انتخاب پاسخ میشود .تداخل از

بهطورکلی ،شکلی از تأخیر در زمان پاسخ به محرک دوم میباشد

ویژگیهای مشترک تجربه تکالیف دوگانه در کارهای روزمره

( .)4مطالعات قبلی نشان دادهاند تصمیمات حساس ،به جمعآوری

است .بهعنوان مثال دنبال کردن یک تُن صدا در تلویزیون،

اطالعات حسی نیاز دارند ( .)5جمعآوری اطالعات در شرایط

درحالیکه فردی دیگر کنار ما مشغول نواختن یک تُن دیگر روی

تکلیف دوگانه باعث کاهش کارایی میشود .این کاهش کارایی،

گیتار باشد ،سخت است ( Macleod .)9با بررسی مطالعات نیمقرن

نشاندهنده این است که پردازش اطالعات میتواند بهطور موازی

اثر استروپ گزارش داد افراد سالمند در محرکهای ناهمخوان،

در مغز انسان انجام شود ( .)1در دوره بیپاسخی روانشناختی،

تداخل بیشتری دارند .در اکثر تحقیقات ،تداخل در افراد باالی 60

زمان واکنش و دامنه خطا با کاهش فاصله بین دو محرک افزایش

سال بیشتر بوده است؛ حتی در مطالعات انجامشده بر روی

مییابد .این اختالل با شروع پردازش دقیق اجزای تکلیف و نظریه

دوقلوهای همسان باالی  60سال ،تداخل زیادی در شرایط

گردن بطری توضیح داده میشود .در نظریه اصلی  ،Welfordهمه

ناهمخوان اثر استروپ وجود داشته است ( ،)8همچنین  Uttlو

فرآیندها به توجه نیاز دارند؛ به عبارت دیگر سیستم پردازش

( Grafسال  ،)1977ارتباط مستقیم و معنیداری بین سن و اثر

اطالعات بهعنوان یک کانال واحد اطالعات عمل کرده که تنها

استروپ گزارش دادند ( .)10بنا به دالیلی انتظار میرود ،سالمندان

یک فرآیند محرک  -پاسخ را در یک زمان معین پردازش

دوره بیپاسخی طوالنیتری داشته باشند .با افزایش سن

میکند .بنابراین ،در یک وضعیت تحریک دوگانه ،دو محرک

فرآیندهای شناختی کاهش مییابند؛ این کاهش زمان مرحله

همزمان بهطور موازی پردازش نمیشوند و محرک دوم باید منتظر

انتخاب پاسخ را در سالمندان افزایش میدهد .زمان پردازش

بماند تا کانال از فرآیند پردازش محرک اول خالی گردد .این

محرک اول در مرحله گردن بطری برای سالمندان ،طوالنی است.

تأخیر یا انتظار باعث ایجاد اثر دوره بیپاسخی روانشناختی

بنابراین ،تأخیر پاسخ در محرک اول باعث تأخیر در پاسخ به

میشود ( .)6همچنین استفاده از اثر استروپ منجر به افزایش

محرک دوم میشود ( .)11با توجه به اهمیت توجه انتخابی در

پیچیدگی فرآیند تحلیل محرک و انتخاب پاسخ میگردد .اثر

زندگی روزمره ( )12و نقش تقسیم توجه در کاهش خطاهای

استروپ توسط  Ridley Stroopمعرفی شده و یکی از یافتههای

رانندگی ،همچنین محدودیت مطالعات داخلی در بررسی اثر

مشهور در روانشناسی شناختی است که بهصورت گسترده از آن

استروپ در دوره بیپاسخی روانشناختی ،این پژوهش با هدف

استفاده میشود .ازجمله فرآیندهای شناختی که بیشتر در اجرای

بررسی زمان عکسالعمل در شرایط تکلیف دوگانه همخوان و

اثر استروپ مورد توجه میباشد ،توجه انتخابی و بازداری است و

ناهمخوان اثر استروپ در سالمندان انجام شد.

این اثر ،نقص در این دو عملکرد را مورد ارزیابی قرار میدهد
( .)7از اثر استروپ برای بررسی پردازش اطالعات در دو سطح

روش بررسی

خودکار و کنترلشده استفاده میشود .محرکهای استروپ،

پژوهش حاضر از نوع نیمهتجربی و از لحاظ هدف ،از نوع

روشی برای اندازهگیـری توانایـی توجه انتخـابـی به رنگ ظاهـری

مطالعات کاربردی است.
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جامعه آماری را تمامی کارمندان بازنشسته راهآهن اهواز در سال

توجه و محاسبه ،یادآوری و مهارتهای زبانی بوده که در آن به

 1395-1396تشکیل میدادند .از بین جامعه آماری مورد نظر16 ،

هر پاسخ صحیح ،یک امتیاز تعلق میگیرد .در مجموع ،حداکثر

نفر از کارمندان دارای بینایی طبیعی ،بهصورت نمونهگیری

نمره کسبشده 30 ،امتیاز است .فروغان (سال  )1385روایی این

هدفمند انتخاب شدند .از میان این شرکتکنندگان 2 ،نفر دارای

پرسشنامه را  0/78و پایایی آن را  0/87بیان کرد (.)15

مدرک تحصیلی کارشناسی 6 ،نفر کاردانی و  8نفر دیپلم بودند.

ابتدا درباره اثر استروپ و عدم پردازش اطالعات نامرتبط،

افراد واجد شرایط بهطور داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند .این

همچنین توالی محرکها در دوره بیپاسخی روانشناختی توضیح

تعداد نمونه با توجه به امکانات تیم تحقیق و تحقیقات مشابه،

داده شد .برای آمادگی و آشنایی بیشتر شرکتکنندگان ،بهطور

انتخاب شدند (.)13،9

آزمایشی در چهار فاصله زمانی ( 50،100،300،900هزارم ثانیه)

معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :باسواد بودن ،داشتن

بین شروع ناهمزمان دو محرک و در هر چهار فاصله زمانی مذکور

بینایی طبیعی و سالم و کسب حداقل نمره  25از پرسشنامه ارزیابی

در دو حالت همخوان و ناهمخوان ،اثر استروپ در دوره

وضعیت شناختی (.)14

بیپاسخی روانشناختی اجرا شد (در مجموع  16کوشش تمرینی).

معیارهای خروج از مطالعه شامل :زمان واکنش دوم ،باالی 2500

این فاصلههای زمانی بین شروع ناهمزمان دو محرک ،از مطالعه

هزارم ثانیه ( )13و کوررنگی بود .از تمامی شرکتکنندگان فرم

پژوهشی  Fagotو  )14( Pashlerو  Gardonو  )9( Loganاتخاذ

رضایتنامه کتبی گرفته شد .همچنین در طول پژوهش،

گردید .پس از یک مرحله تمرینی ،از شرکتکنندگان در چهار

شرکتکنندگان برای ادامه یا انصراف از روند مطالعه مختار

بلوک چهار کوششی در شرایط ذیل ،آزمون تکلیف دوگانه اثر

بودند.

استروپ گرفته شد .در بلوک اول در فاصله زمانی  900هزارم ثانیه

دستگاه تکلیف دوگانه اثر استروپ در دوره بیپاسخی

بین دو محرک؛ محرک اول و دوم در دو حالت همخوان (تطابق

روانشناختی :یک دستگاه محققساخته که دارای قابلیت تنظیم

رنگ جوهر با کلمه مذکور ،بهعنوان مثال کلمه قرمز با رنگ قرمز

و انتخاب نوع توالی محرک اول و دوم بهصورت همخوان و

نوشته شد) و ناهمخوان (عدم تطابق رنگ جوهر بهکار بردهشده

ناهمخوان است .این دستگاه داری یک سختافزار بهصورت

با کلمه مذکور ،بهعنوان مثال کلمه آبی با رنگ قرمز نوشته شد)

صفحه کلید حاوی  4دکمه به رنگهای آبی ،قرمز ،زرد و سبز

بهصورت تصادفی ارائه گردید .فاصله بین این کوششها 2 ،ثانیه

میباشد .این صفحه کلید از طریق پورت یو اس بی به لپتاپ با

بود .در این آزمون از چهار رنگ (آبی ،قرمز ،سبز ،زرد) استفاده

صفحه مانیتور  15/6اینچ وصل میشود .پایایی این دستگاه با

شد .شرکتکنندگان باید بدون در نظر گرفتن معنی کلمه

استفاده از یک مطالعه راهنما و روش آزمون  -آزمون مجدد که

نوشتهشده ،فقط رنگ آن را شناسایی میکردند و با فشار دادن

روی  20شرکتکننده انجام شده بود %82 ،تعیین گردید .برای

دکمه (قرمز ،آبی ،زرد یا سبز) متناسب با رنگ کلمه نشان

ارزیابی روایی این ابزار نیز از روش آزمون روایی همزمان با

دادهشده ،با سریعترین زمان ممکن به محرکها پاسخ میدادند.

دستگاه سنجش زمان واکنش  YAGAMI YB –1000استفاده

توالی ظهور محرکها بهصورت همخوان  -همخوان ،همخوان -

شد که بین زمانهای واکنش حاصل از این دو دستگاه ،همبستگی

ناهمخوان ،ناهمخوان -ناهمخوان و ناهمخوان -همخوان بود برای

 0/80بود.

جلوگیری از حدس زدن کوشش بعدی ،ترتیب ظهور کوششها

پرسشنامه ارزیابی مختصر وضعیت شناختی :برای تعیین

به شکل تصادفی تنظیم گردید (درمجموع ،چهار کوشش مختلف

وضعیت شناختی سالمندان ،از نسخه فارسی پرسشنامه استاندارد

در بلوک اول انجام شد) .فاصله بین همه بلوکها 2 ،دقیقه بود.

معاینه مختصر وضعیت شناختی  Flosetinاستفاده شد .این

رنگ پسزمینه صفحه (نمایشگر در همه کوششها) ،سفید بود.

پرسشنامه بهعنوان یک روش عملکردی ،برای درجهبندی سطوح

در بلوک دوم (در فاصله  300هزارم ثانیه بین دو محرک) ،بلوک

شناختی است که دارای بخشهـای جهـتیـابـی ،ثبـت اطالعـات،

سوم (در فاصله  100هزارم ثانیه بین دو محرک) و بلـوک چهـارم
69
مجله دانشگاه علوم پزشکی قم /دوره یازدهم ،شماره هفتم ،مهر 1396

سعید البوغبیش و همکاران

بررسی زمان عکسالعمل در تکلیف دوگانه همخوان و ناهمخوان اثر استروپ در سالمندان

(در فاصله  50هزارم ثانیه بین دو محرک) ،محرک اول و دوم در

یافتهها

دو حالت همخوان  -ناهمخوان بهصورت تصادفی و با همان توالی

براساس نتایج آزمون شاپیرو – ویلک ،سطح معنیداری در تمام

ارائهشده در بلوک اول ارائه شدند .در هر بلوک ،چهار کوشش

دادهها بزرگتر از  0/05بود .با توجه به اینکه توزیع دادهها نرمال

مختلف انجام شد .ترتیب ارائه بلوکها و کوششها درون هر

بود ،از آزمونهای پارامتریک استفاده شد.

بلوک تصادفی بود ،درحالیکه شرکتکنندگان به روی یک

طبق نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر ،در

صندلی با فاصله  100سانتیمتری از صفحه نمایشگر نشسته بودند؛

کوششهای همخوان  -همخوان و ناهمخوان  -همخوان بین

 16کوشش متفاوت را انجام دادند .شایان ذکر است پاسخهای

زمانهای پاسخ دوم در فاصلههای زمانی بین دو محرک ،اختالف

سریعتر از  150هزارم ثانیه در محرک اول و پاسخهای طوالنیتر

معنیداری وجود داشت { 105(=9/71 ،Sig:0/001و .}F )7

از  2500هزارم ثانیه در محرک دوم حذف شدند ( .)13دادههای

آزمون تعقیبی  ،LSDاختالف معنیداری را در زمانهای پاسخ دوم

جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه  ،17آزمون

در فاصلههای زمانی  300 ،100و  900هزارم ثانیه بین کوششهای

تحلیل واریانس با اندازهگیریهای مکرر (برای تعیین تفاوت بین

همخوان  -همخوان با کوششهای ناهمخوان  -همخوان نشان داد

حالتهای مختلف) ،آزمون شاپیرو  -ویلک (جهت اطمینان از

(جدول شماره .)1

طبیعی بودن دادهها) و آزمون تعقیبی  LSDتجزیه و تحلیل شدند.
سطح آلفای ( 0/05برای هر دو آزمون) در نظر گرفته شد.
جدول شماره  :1نتایج آزمون تعقیبی  LSDبین کوششهای همخوان  -همخوان و ناهمخوان  -همخوان اثر استروپ ،بر دوره بیپاسخی روانشناختی
نوع محرک

میانگین پاسخ دوم

نوع محرک

میانگین پاسخ دوم

Sig

 50هزارم ثانیه

همخوان  -همخوان

1735

ناهمخوان  -همخوان

1732

0/ 9

 100هزارم ثانیه

فاصله زمانی بین دو محرک

همخوان  -همخوان

1407/8

ناهمخوان  -همخوان

1751/6

0/03

 300هزارم ثانیه

همخوان  -همخوان

1203/4

ناهمخوان  -همخوان

1619//1

0/008

 900هزارم ثانیه

همخوان  -همخوان

1040

ناهمخوان  -همخوان

1549/5

0/04

آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نشان داد بین

با توجه به نتایج آزمون تعقیبی  ،LSDبین توالی محرکهای

کوششهای همخوان  -ناهمخوان و ناهمخوان  -ناهمخوان در

همخوان – ناهمخوان و ناهمخوان  -ناهمخوان در هر چهار فاصله

فاصلههای زمانی بین دو محرک ،اختالف معنیداری وجود دارد

زمانی ( 300،100،50و  ،)900تفاوت معنیداری وجود نداشت

{( 105(=2/35 ،Sig:0/03و .}F )7

(جدول شماره .)2

جدول شماره  :2نتایج آزمون تعقیبی  LSDبین کوششهای همخوان  -ناهمخوان و ناهمخوان  -ناهمخوان اثر استروپ بر دوره بیپاسخی روانشناختی
میانگین پاسخ دوم

Sig

 50هزارم ثانیه

همخوان-ناهمخوان

1855/1

ناهمخوان-ناهمخوان

1789/2

0/ 5

 100هزارم ثانیه

همخوان-ناهمخوان

1737/6

ناهمخوان-ناهمخوان

1728/2

0/ 9

 300هزارم ثانیه

همخوان-ناهمخوان

1689/3

ناهمخوان-ناهمخوان

1503/4

0/09

 900هزارم ثانیه

همخوان-ناهمخوان

1605/1

ناهمخوان-ناهمخوان

1372

0/ 1

فاصله زمانی بین دو محرک

نوع محرک

میانگین پاسخ دوم

نوع محرک

آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نشان داد در

آزمون تعقیبی  ،LSDاختالف معنیدار در زمانهای پاسخ دوم بین

کوششهای همخوان  -همخوان و ناهمخوان  -ناهمخوان ،بین

فاصلههای زمانی  300،100و  900هزارم ثانیه بین کوششهای

زمانهای پاسخ دوم در فاصلههای زمانی بین دو محرک ،اختالف

همخوان  -ناهمخوان با کوششهای ناهمخوان  -ناهمخوان را

معنیداری وجود دارد { 105(=9/71 ،Sig:0/03و .}F )7

نشان داد (جدول شماره .)3
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جدول شماره  :3نتایج آزمون تعقیبی  LSDبین کوششهای همخوان  -همخوان و ناهمخوان  -ناهمخوان اثر استروپ بر دوره بیپاسخی روانشناختی
میانگین پاسخ دوم

Sig

 50هزارم ثانیه

همخوان  -همخوان

1735

ناهمخوان  -ناهمخوان

1789/2

0/ 6

 100هزارم ثانیه

همخوان  -همخوان

1407/8

ناهمخوان –ن اهمخوان

1728/2

0/009

 300هزارم ثانیه

همخوان  -همخوان

1203/4

ناهمخوان  -ناهمخوان

1503/4

0/001

 900هزارم ثانیه

همخوان  -همخوان

1040

ناهمخوان  -ناهمخوان

1372

0/008

فاصله زمانی بین دو محرک

نوع محرک

نوع محرک

میانگین پاسخ دوم

بحث

در تحقیقات مربوط به ارزیابی نقش سالمندی بر عملکرد شناختی،

نتایج پژوهش حاضر نشان داد محرکهای پیچیده نسبت به

گزارش شده ،توجه یکی از اولین متغیرهایی است که تحت تأثیر

محرکهای ساده ،زمان پاسخ طوالنیتری دارند؛ زیرا سالمندان


قرار میگیرد ( Bedard )19و همکاران (سال  )20( )2002نیز به

در بازداری از پاسخ نامرتبط دچار مشکل هستند ،اما در تکالیف

این نتیجه دست یافتند که عملکرد مهار انتخابی با گذشت سن

دوگانه همخوان ،فرآیند تسهیل در پاسخ باعث کاهش اثر دوره

کاهش مییابد.

بیپاسخی روانشناختی میشود .این یافتهها با نتایج مطالعه

West

در مقایسه بین دو کوششهای همخوان  -همخوان با کوششهای

و  )18( Baylisهمخوانی داشت .در پژوهش  Westو 40 ،Baylis

ناهمخوان – همخوان ،فاصلههای زمانی  50هزارم ثانیه بین شروع

سالمند و  50جوان شرکت کردند که برای ارائه محرکها از

ناهمزمان دو محرک ،اختالف معنیداری را نشان نداد .این یافته،

چهار رنگ قرمز ،آبی ،سبز و قهوهای ،استفاده شد ،هریک از

بیانکننده نیاز به دسترس بودن زمان کافی برای اثربخشی تداخل

رنگها  4بار نمایش داده شد (در مجموع  16کوشش) ،آنها

معنایی ویژگیهای مزاحم محرک است؛ زیرا در فاصلههای زمانی

گزارش دادند سالمندان نسبت به جوانان در پاسخ به محرکهای

کوتاه فرآیند خودکار خواندن کلمه با فرآیند نامگذاری کلمه

ناهمخوان ،بیشتر دچار تداخل و اشتباه میشوند ( .)16ارتباط میان

باعث ایجاد تداخل در فرآیند پردازش محرک یا افزایش اثر در

گنجایش حافظهکاری و توجه مهارشده ،بهخوبی مستند شده است

دوره بیپاسخی روانشناختی نمیشود .این نتایج با تحقیقات Piai

( .)17حافظهکاری ،جزئی از الگوی شناختی پردازش اطالعات

و همکاران ،همسو بود ( ،)21اما با افزایش فاصلههای زمانی بین

بوده که تفکر در آن انجام میشود .همچنین حافظهکاری این

شروع ناهمزمان دو محرک ( 300 ،100و  900هزارم ثانیه)،

امکان را فراهم میآورد که چندین قطعه از اطالعات بهصورت

ویژگیهای مزاحم اثر استروپ در حالت ناهمخوان باعث ایجاد

همزمان و مرتبط با هم در ذهن نگه داشته شود که این توانایی

اختالل در فرآیند انتخاب پاسخ و طوالنیتر شدن زمان پاسخ به

برای فرآیندهای شناختی پیچیدهای مثل درک زبان نوشتاری و

محرک اول شد که این تأخیر در پاسخ به محرک دوم منتشر

گفتاری ،محاسبه ذهنی ،استدالل و حل مسئله ضروری است (.)12

گردید Maanen .و ( Rijnسال  )2008نیز به نتایجی مشابه دست

سالمندی همراه با زوال در حافظهکاری است ( .)18از آنجاییکه

یافتند ( .)22افزایش سن باعث کاهش عملکرد در تکالیف دوگانه

حالت ناهمخوان اثر استروپ به ظرفیت بیشتری از منابع توجه و

میشود و بسیاری از اثرات افزایش سن ناشی از کاهش عملکرد

حافظهکاری نیاز دارد ،این زوال در حافظهکاری و کاهش ظرفیت

در لوب پیشانی مغز است ،همچنین این پسروی مانع حفظ توجه

منابع توجه باعث افزایش اثر دوره بیپاسخی روانشناختی

و توانایی تغییر توجه در بین تکالیف میگردد .اهمیت این

(افزایش زمان واکنش یا اختالل در پاسخ به محرک دوم) شد.

توانایی ،در تکلیف دوگانه واضحتر است .بنابراین در مطالعه

کاهش عملکرد در تکالیف دوگانه سالمندان شامل کاهش در

حاضر ،سالمندان در کوششهای ناهمخوان  -همخوان از

فرآیندهای شناختی  -ادراکی و حرکتی است .بنابراین اختالل در

همخوان – همخوان ،عملکرد ضعیفتری داشتند .با توجه به

تکالیف دوگانه ،ناشی از کاهش در توانایی هماهنگی اجزای

اینکه پاسخ به محرکها ،نیازمند پاسخ دادن از طریق حرکتدادن

تکلیف است.

انگشتان دست بود ،این پاسخ با دست باعث عملکرد ضعیفتر
سالمندان شد.
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این یافتهها با نتایج تحقیقات  Gotheو  ،)11( Oberauerهمخوانی

پردازش زمینهای هستند که این اختالل در عملکرد شناختی به

داشت .همچنین تفاوت درونگروهی و عدم سازگاری دو محرک

توجه انتخابی ،بازداری و حافظهکاری آسیب میرساند ( ،)26و در

در حالت ناهمخوان  -همخوان باعث افزایش دشواری در پاسخ

نتیجه باعث ایجاد اختالل در فرآیند انتخاب پاسخ در محرک

به محرک دوم نسبت به حالت همخوان  -همخوان شد؛ زیرا

ناهمخوان میشود .پس اثر دوره بیپاسخی روانشناختی در

حالت همخوان  -همخوان دارای سازگاری درونی محرکها بوده

تکلیف ناهمخوان – ناهمخوان ،طوالنیتر است .همچنین از نظر

و این سازگاری موجب پاسخ سریعتر به محرک دوم (کاهش اثر

 Westو ( Baylisسال  ،)1998افراد سالمند بیشتر در معرض

دوره بیپاسخی روانشناختی) میشود .پس تقدم محرک

خطای انتخاب پاسخ نادرست در اثر استروپ هستند ( ،)16بنابراین

ناهمخوان باعث تأخیر در پاسخ به محرک دوم (افزایش اثر دوره

برای اطمینان از درستی پاسخ ،زمان بیشتری را صرف تجزیه و

بیپاسخی روانشناختی) میگردد ،این یافتهها نیز با نتایج تحقیقات

تحلیل محرک میکنند .با توجه به یافتههای این پژوهش ،سیستم

 Loganو  Schulkindهمسو بود ( .)23با توجه به اینکه سالمندان

پردازش اطالعات انسان محدود است و این محدودیت باعث

در بازداری از پاسخ نامناسب ،عملکرد ضعیفی دارند ،همچنین

آسیب دیدن عملکرد اجرای تکالیفی میشود که بهطور همزمان یا

توانایی پردازش مناسب پاسخ براساس نیازمندی تکلیف را ندارند

با فاصله بین دو محرک نزدیک بههم ارائه میشوند ،اما افزایش

()24؛ بنابراین ،این دو محدودیت باعث ایجاد افزایش اثر دوره

فاصله بین دو محرک موجب کاهش زمان پاسخ به محرک دوم

بیپاسخی روانشناختی در کوششهای ناهمخوان میشود .در

میشود .این یافته با نظریه گردن بطری قابلتوجیه است .با توجه به

مقایسه بین کوششهای همخوان  -ناهمخوان با کوششهای

دسترس بودن زمان کافی برای عبور محرک اول از گردن بطری

ناهمخوان – ناهمخوان ،نتایج نشان داد اختالف معنیداری بین دو

در فرآیند پردازش اطالعات؛ محرک دوم کمتر تحت تأثیر

محرک در هیچکدام از فاصلههای زمانی  300 ،100 ،50و 900

پردازش محرک اول قرار میگیرد.

هزارم ثانیه وجود نداشته است ،این یافته میتواند به دلیل

از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به عدم دسترسی محقق به

سازگاری درونگروهی تکالیف در کوششهای

دستگاه )Functional Magnetic Resonance Imaging) FMRI

ناهمخوان  -ناهمخوان باشد ( ،)25که همراه با تسهیل در محرک

و دستگاه  (Electroencephalogram) EEGاشاره کرد .بنابراین،

اول همخوان ( )22در توالی همخوان  -ناهمخوان باعث کاهش

پیشنهاد میگردد در پژوهشهای بعدی ،محققین با استفاده از این

اختالف بین دو حالت مختلف توالی محرکها شده است ،لذا هر

دو دستگاه ،به بررسی محدودیتهای تکلیف دوگانه اثر استروپ

دو حالت دارای شرایط کمککننده برای پاسخ سریعتر هستند.

بر دوره بیپاسخی روانشناختی بپردازند.

در کوششهای همخوان  -همخوان با ناهمخوان  -ناهمخوان
نتایج نشان داد در فاصله زمانی  50هزارم ثانیه بین دو کوشش

نتیجهگیری

ذکرشده ،اختالف معنیدار نیست؛ زیرا در فاصله زمانی کوتاه،

عملکرد ضعیف سالمندان در حالتهای ناهمخوان اثر استروپ

شرکتکنندگان فقط توانایی تشخیص رنگ کلمه را دارند.

میتواند نشاندهنده زوالشناختی و زوال در قطعه پیشپیشانی

این یافته ها ارتباط متقابل بین اثر استروپ و فاصله زمانی بین شروع

باشد .با توجه به این یافتهها و ناتوانی سالمندان در تقسیم توجه بین

ناهمزمان دو محرک در تحقیق  Fagotو  Pashlerرا تأیید میکند

تکالیف همزمان ،پیشنهاد میگردد سالمندان از انجام همزمان

( ،) 13اما با افزایش فاصله زمانی بین شروع ناهمزمان دو محرک،

تکالیفی که نیازهای پردازشی باالیی دارند مانند صحبتکردن با

حالت ناهمخوان  -ناهمخوان موجب پاسخ طوالنیتر نسبت حالت

تلفن هنگام رانندگی یا انجام همزمان تکالیف فکری در حین

همخوان  -همخوان میشود؛ زیرا براساس نظریه زوالشناختی

رانندگی ،خودداری کنند .الزم به ذکر است اغلب تصادفات

سالمندان ( Braverسال  ،)2001سالمندان سـالـم دارای اختالل در

خودروها به دلیل ناکامی در تقسیم توجه است.
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 و آقای حسین حسونیزاده (مهندس و برنامهنویسGordon دکتر

تشکر و قدردانی

. کمال تقدیر و تشکر را داریم،)کامپیوتر

،بـدیـن وسیلـه از کـارمنـدان بـازنشـستـه شـرکـت راهآهن اهـواز
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