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چکیده
هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال بود ،آیا تغییر در م کانیسم های توجه بینایی فضایی از طریق دستکاری
سازگاری نشانه -هدف می توانند مکانیسمهای توجهی محدود کنندة پردازشهای مرکزی در تکلیف چندگانه را
تحت تاثیر قرار دهد؟ در این پژوهش از یک الگوی دورة بی پاسخی روانشناختی تعدیلشده استفاده شد که در آن تکلیف
دوم ساده یا انتخابی بود و قبل از هدف اول یک نشانه سازگار یا ناسازگار با هدف ارائه میشد .نتایج نشان داد در هر دو
تکلیف بافاصلههای زمانی مختلف ،زمان پاسخ هدف ارائهشده در موقعیت توجه شده ،سریع تر از زمان پاسخ هدف ارائهشده در
موقعیت توجه نشده بود .در فاصله زمانی ارائة بین دو محرک برابر ،کمترین زمان واکنشها مربوط به گروه ساده و بیشترین
زمان واکنشها متعلق به گروه انتخابی است .عالوه بر این با افزایش فاصله بین دو محرک در هر دو گروه و در هر دو شرایط
نشانهگذاری ،زمان پاسخ به محرک کاهش یافته است .در مقایسة بین حالتهای آزمایش با نشانه سازگار با نشانه ناسازگار
به طورکلی زمان پاسخ به نشانه سازگار سریع تر از این زمان برای نشانه ناسازگار بود .بنابراین یافتههای این پژوهش نشان
میدهد که توجه بینایی فضایی در ارتباط با محدودیتهای توجهی مرکزی است ،اما احتمال کنترل توجه بینایی -فضایی بدون
نیاز به منابع مرکزی پردازش نیز وجود دارد.
کلید واژهها :توجه مرکزی ،توجه بینایی ،توجه فضایی ،تکلیف دوگانه ،تخصیص رفلکسی توجه

The Effect of the Visual-Spatial Orienting on The Psychology
Refractory Period in Various Difficulty Levels of Perceptual-Motor
Tasks
Maryam Kavyani, AliReza Farsi, and Behrouz Abdoli
Abstract
The aim of this study was answering to this question whether changing visuospatial attention
by manipulating the cue-target compatibility would affect the attention mechanisms that limit
central processing in multiple-task situations. In this experiment, a modified psychological
refractory period paradigm was incorporated in which the second task was either a detection
or discrimination, and a valid or invalid cue was presented before the first stimulus. In both
tasks with different time intervals, result showed that the response time to the target presented
at an attended location was faster than the response time to the target at an unattended
location. In the same time interval, the least reaction times was referred to the detection group
and the greatest reaction time was referred to the discrimination group. Therefore, finding
revealed that visuospatial attention is related to the central attentional limitation, but
controlling spatial attention without central resources is possible.
Keywords: Central Attention, Visual Attention, Spatial Attention, Dual Task, Reflexive
Attention Deployment
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مقدمه
توجه می تواند محدودیت های مهمی را در عملکرد
انسان ایجاد میکند  .تشخیص عالمت  1و گوش به
5
زنگی  ،2جستجو  ،3توجه انتخابی  4و توجه تقسیم شده
چهار کارکرد اصلی توجه هستند (استرنبرگ. )2115 ،
توجه وسیلهای است که با آن ،اطالعات محدودی را از
میان حجم زیاد اطالعاتی که در اختیار حواس ،حافظة
ذخیرهشده و سایر فرایندهای شناختی قرار میگیرند،
بهصورت فعال پردازش می شوند  .توجه بینایی برای
تمایز قسمتهای ویژه موقعیتها و استخراج
ویژگیهای مربوط از صحنهها ضروری است (چون و
ولف  . )2111 ،6این کار در مقایسه با وقتیکه سامانه
توجه باید دو تکلیف یا تکالیف بیشتری را بهطور
همزمان انجام دهد ،نسبتاً ساده است (استرنبرگ و
استرنبرگ  .)2115 ،7توجه استفاده از منابع محدود
سیستم پردازشی را توسط افزایش بازنماییهای
موقعیتها یا ویژگیهای مرتبط محیط بهینه میکند،
درحالیکه بازنمایی موقعیتهای کمتر مرتبط را کاهش
میدهد (کراسکو  . )2111،8در مطالعات مختلف بر
محدودیت موجود در اجرای همزمان تکالیف اتفاقنظر
وجود دارد ،اما هنوز دالیل محکم و قاطع ی برای روشن
شدن این مسئله ارائه نشده است .پاسخ به این سؤال
مهم است که چرا انجام بیش از یک عمل در یک
زمان ،در یک موقعیت ،ساده است ،اما انجام همزمان
همان اعمال ،در موقعیتی دیگر مشکل است ؟
در الگوی دورة بیپاسخی روانشناختی دو محرک
بافاصله زمانی بسیار کوتاه از هم ارائه میشوند،

بهطوریکه تکالیف با هم همپوشانی زمانی دارند .دورة
بیپاسخی روانشناختی به صورت افزایشی در زمان
پاسخ به محرک دوم بر اثر کاهش فاصله ارائة بین دو
محرک مشخص میشود  .پژوهشگران با دستکاری
دشواری انتخاب پاسخ تکالیف نشان دادهاند که مرحله
انتخاب پاسخ به مکانیسمهای توجهی مرکزی با
ظرفیت محدود نیاز دارد (پاشلر 1994 ،19989؛ پاشلر و
جانسون  ،)1989 11ی ک ی از نظریههای توجیهکننده دورة
بیپاسخی روانشناختی مدل تنگ راه مرکزی 11است.
بر طبق این مدل ،پردازشهای مرکزی که انتخاب
پاسخ نامیده میشوند ،بهصورت دهانه بطری یا تنگ
راه هستند و در یکزمان فقط م یتواند به یک تکلیف
اختصاص یابد  .فرایندهای ادراک ی و حرکت ی درگیر در
دو تکلیف م یتوانند تا زمان ی که به قسمت دهانه بطری
مذکور وارد نشدهاند ،به صورت موازی صورت گیرند  .بر
طبق این مدل ،هنگام یکه فاصله ارائة بین دو محرک
کاهش م ییابد ،به سبب تک کانال ی بودن مرحله
انتخاب پاسخ ،زمان واکنش به محرک دوم افزایش
م ییابد (پاشلر  . )1994 ،1998مدلهای دی گری
برخالف مدل تنگ راه ،مرحله دهانه بطری را
بهصورت همه یا هیچ در نظر نم یگیرند  .همه این
مدلها فرض م یکنند که تکلیف دوم توسط لزوم پایان
یافتن پردازشهای مهم برای تکلیف اول به تأخیر
نم یافتد .بر طبق مدل تقسیم منابع محدود اجرای
همزمان مرحله انتخاب پاسخ بیش از یک تکلیف
ممکن است ،ولی از آنجائی که ظرفیت توجه ابتدا به
فرایندهای اصلی تکلیف اول اختصاصیافته،
فرایندهای مرکزی تکلیف دوم موجودی کافی از
ظرفیت را ندارد ،بنابراین زمان واکنش تکلیف دوم
1
افزایش مییابد (کانمن 1973 12؛ تامبو و جویسر
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 2112و  .)2113صرفنظر از پردازش متوالی یا موازی
دو تکلیف در مدلهای توضیحدهنده ،بر سر این
موضوع توافق وجود دارد که تداخل در الگوی دورة
بیپاسخی روانشناختی به پردازشهای مرکزی و
آخری  2نسبت داده میشود (بریسون و جولیسر 2117 ،3
ب) .
از سوی دیگر در جریان فعالیتهای روزمره،
بهطورمعمول در هر لحظه در معرض محرکهای
بینایی زیادی قرار می گیریم  .توجه بینایی به افراد
برای انتخاب اطالعاتی که بیشترین ارتباط را با رفتار
در حال اجرا دارند ،کمک میکند (چون و ولف. )2111 ،
این ویژگی ،از ویژگی های ضروری سیستم بینایی
انسان است و در اجراهای ورزشی نیز تأثیرگذار است.
این موضوع را میتوان در یک مطالعه بر روی
بازیکنان نخبه و نزدیک به نخبه هاکی روی یخ انجام
شد ،مشاهده کرد  .بازیکنان نخبه ظرفیت بیشتری برای
مشاهده سریع آنچه مهم است دارند و به مشاهده
مجدد آن منطقه نیاز ندارند ( مارتل و ویکرز . )2114 ،4
جهتدهی مکانیسم ی است که انتخاب توجه بینایی را
محقق میکند  .سیستم جهتدهی  5توجه ،همانند
فیلتری عمل کرده و حجم اطالعات هجوم آورده به
این سیستم را کاهش میدهد (کراسکو. )2114 ،
در هر تکلیف بینایی مانند جستجو ،جهتدهی توجه
میتواند به دو شکل درونی  6و بیرونی  7به سمت
محرک مورد نظر معطوف شو د .در توجه درونی
(هدفدار)  ،توجه تحت کنترل آشکار فرد است (به عنوان
مثال ،به سمت چپ صفحه نگاه خواهم کرد) .به این
1. T ombu & Jolicı ur

 . 2نویسنده به مرحله دوم و سوم فرایند پردازش اطالعات یعنی
مراحل انتخاب و ریزیبرنامهریزی پاسخ اشاره دارد.
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توجه ،توجه باال به پایین  8یا توجه هدایتشده به سمت
هدف گفته میشو د .توجه درونی ،ارادی ،آهسته و
نیازمند تالش است .از طرف دیگر توجه میتواند
بیرونی (اتفافی) باشد و توسط یک محرک خارجی که
توجه را بهطور خودکار به سمت موقعیت خاصی هدایت
میکند ،ایجاد شو د .به این توجه ،توجه پایین به باال  9یا
توجه معطوف شده به محرک گفته میشود ( مانند نور
فالش آمبوالنس) .توجه بیرونی ،خودکار و سریع است .
بهطور خالصه ،سیستمهای کنترل توجه باال به پایین
و پایین به باال با یکدیگر در تعاملاند  .با دنبال کردن
یک رویداد خاص در یک موقعیت محیطی ،نوعی
تسهیل در پردازش محرک دیگری که نزدیک به آن
موقعیت است ،به وجود میآید که انتقال رفلکسی
توجه  11نام دارد .این انتقال رفلکسی نوعی از انتخاب
توجهی پایین به باالست (چون و ولف2111 ،؛ پوسنر و
کوهن . )1984 ،11
در بسیاری از موقعیتهای واقعی ورزشی ،شاهد
هستیم که در ثانیهای حساس یک بازی سرنوشتساز
وقتی بازیکن تمرکز و توجه خود در تصمیمگیری برای
پیادهسازی یکی از راهبُرد تعیینشده توسط مربی
اختصاص میدهد (توجه مرکزی) ،احتمال ندیدن
نشانههای مرتبط با اجرا با بهکارگیری توجه فضایی
توسط بازیکن بیشتر است (شاید علت این امر را بتوان
رقابت بین منابع توجه فضایی یا توجه مرکزی دانست).
دلیل واقعی چنین مواردی در بسیاری از موقعیتهای
ورزشی هنوز در پرده ابهام است .با شناسایی بهتر
مکانیسمهای توجهی میتوان دریچهای را برای
پاسخگویی به سؤاالتی ازایندست فراهم کرد .این
مطالعه میتواند دریچهای را به روی مطالعه دقیق
مکانیسمهای توجه بینایی و فضایی در موقعیتهای
8. T op-Down
10. Bottom-Up
10. Reflexive Shift of Attention
11. Posner & Cohen
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ورزشی فراهم کند .هرچند پژوهشها زیادی نشان
دادهاند که توجه بینایی -فضایی باعث تسریع
پردازشهای حسی اولیه محرک مورد توجه واقعشده
میشوند  ،ولی هنوز مشخص نیست که مکانیسمهای
زیربنایی جهتدهی توجهی در ارتباط با مکانیسمهای
توجهی هستند که اطال عات انتخابشده را مورد
پردازش قرار م ی دهند و پردازشهای مرکزی را در
موقعیت تکلیف دوگانه محدود میکنند  .برای نمونه
نتایج پژوهش بریسون و جولیسر (ب  )2117نشان داد
که توجه بینایی فضایی تحت کنترل مکانیسمهای
مرکزی با ظرفیت محدود هستند (بریسون و جولیسر،
 2117ب)  .این نتایج همراستا با نتایج دیگر مبنی بر
ارتباط مکانیسمهای انتخاب اطالعات و پردازش توجه
طلب آنها بود (جینگ و چون  . )2111 ،1درحالیکه
برخالف نتایج پژوهشها ،به مستقل بودن این دو
مکانیسم توجهی از یکدیگر اشاره شده است (پاشلرْ،
1991؛ جانسون مگان و رمنگتون . )1995 ،2
بیرسون ،جولیسر ( 2117الف 2117 ،ب) و بیرسون
لبنس و جولیسر  )2119( 3نشان دادند که تغییر توجه
فضایی مستقل ازآنچه اثر دورة بیپاسخی روانشناختی
را ایجاد میکند (توجه مرکزی) نیست .آنها نشان
دادند ،دهانة بطری قبل از انتخاب پاسخ رخ میدهد؛
اما لین ،روترف ،گودین و رومینگتون  )2118( 4در
مطالعة خود نتوانستند نتایج بهدستآمده توسط بیرسون
و همکاران ( 2117و  )2119را تائید کنند  .در این
آزمایش آنها اثر نشانة مرتبط در جلبتوجه در
فاصلههای زمانی مختلف را تقریباً یکسان دیدند و
نشان دادند انتقال توجه فضایی مستقل از توجه
مرکزی صورت میگیرد (لین ،روترف ،گودین و

رومینگتون . )2118 ،همچنین لین ،کراسوات و روترف
( )2111با استفاده از یک الگوی بیپاسخی
روانشناختی تعدیلشده به بررسی این مسئله پرداختند
که آیا کنترل توجه فضایی به منابع توجهی مرکزی
نیاز دارد؟ آنها در آزمایش یک و دو مطالعة خود با
استفاده از تکالیف دو محرک و دو پاسخ نشان دادند که
توجه فضایی با فرآیندهای توجه مرکزی تداخل
نمیکنند ولی در آزمایش سه و چهار خود از تکالیف با
چهار محرک  -چهار پاسخ استفاده کردند و نشان دادند
که انتقال توجه بینایی  -فضایی به منابع مرکزی توجه
نیاز دارد و دلیل این مسئله را دشواری بیشتر تکالیف
در مقایسه با آزمایش یک و دو دانستند (لین ،کراسوات
و روترف. )2111 ،
با توجه به اینکه برای بررسی ارتباط بین توجه فضایی
و توجه مرکزی الزم است که این پدیدهها در تعامل با
یکدیگر مطالعه شوند  .ازآنجاییکه چنین تعا ملهایی در
مطالعات گذشته با در نظر داشتن کنترل اثر نشانه،
دشواری تکلیف و تغییرات زمانی بررسی نشده است،
ضرورت این بررسی با در نظر داشتن اهمیت موضوع از
سؤاالت اصلی این مطالعه بوده است .بدین منظور از
تکلیف نشانهگذاری فضایی برای دستکاری توجه
حسی و تسهیل این پردازشهای اولیه استفاده شد و
همراه با آن از الگوی دورة بیپاسخی روانشناختی
برای دستکاری توجه مرکزی برای بررسی بیشتر
ارتباط بین پردازشهای حسی اولیه و پردازشهای
مرکزی استفادهشده است .در پژوهش حاضر پژوهشگر،
چنین فرض کرده است که اگر مکانیسمهای زیر بنای ی
توجه بینایی -فضایی با مکانیسمهای توجه مرکزی در
ارتباط نباشند یعنی محدودیتها در مرحله حسی واقع
نشده باشد ،اثر تسهیلی در تکلیف نشانهگذاری فضایی
نباید تأثیری بر مقدار دورة بیپاسخی روانشناختی
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داشته باشد .در غیر این صورت اثر تسهیلی باعث
کاهش دورة بیپاسخی خواهد شد چون سبب میشود
تا ظرف محدود توجه واقعشده در مراحل اولیه سریعتر
خالی شود بنابراین پژوهشگر با دستکاری نوع نشانه و
فاصله ارائة بین دو محرک درصدد پاسخگویی به این
سؤال است که آیا تغییرات ایجادشده در مراحل اولیه
پردازش میتواند با ظرفیت موردنیاز برای پردازش
محرک دوم در الگوی دورة بیپاسخی تداخل داشته
باشد و باعث تغییر زمان شود.
روش پژوهش
آزمودنیها
 24نفر دانشجو با سن  24- 18سال از دانشگاه شهید
بهشتی در این پژوهش حضور داشتند  .همة آنها
راستدست و ازلحاظ روانی ،بینایی ،شنوایی و حرکتی
سالم بودند  .افراد بهطور تصادفی به دو گروه  12نفرِ،
ساده و انتخابی تقسیم شدند  .گروهها بر اساس
پیچیدگی انتخاب پاسخ تکلیف دوم در الگوی دورة
بیپاسخی روانشناختی با هم متفاوت بودند  .بر این
اساس تکلیف انتخابی دشوارتر از تکلیف ساده است.
افراد هر گروه به دو زیرگروه نشانه سازگار و ناسازگار
تقسیم شدند .
افراد در هر زیرگروه تحت حاالت مختلف مورد آزمون
قرار گرفتند  .حاالت مختلف آزمون بر اساس نوع نشانه
و فاصله ارائة بین دو محرک  ١به  3حالت کوتاه،
متوسط و بلند تقسیم شد .فاصله ارائه نشانه تا هدف
باید بهگونهای در نظر گرفته شود تا اثر تسهیل را بتوان
در هر یک از گروهها مشاهده نمود.
محرکها و فرآیند اجرای آزمایش
در هر کوشش یک نشانه و دو محرک اول و دوم ظاهر
میشد  .در هر یک از گروهها یک زیرگروه دارای نشانة
1. Stimulus Onset Asynchrony
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سازگار و زیرگروه دیگر دارای نشانة ناسازگار بودند  .این
تعداد در بین کوششهای آزمون بهصورت تصادفی
ارائه میشد  .در نشانههای سازگار جایگاه روشن شدن
نشانة موقعیتی بود که محرک تکلیف اول ظاهر
میشد  .ولی در نشانههای ناسازگار این جایگاه متفاوت
با جایگاه محرک در تکلیف اول در نظر گرفتهشده بود .
تکلیف اول یک تکلیف مکانیابی بود که به این
صورت که اگر مربع سمت راست روشن میشد فرد با
انگشت اشاره دست چپ خود کلید "دبلیو" و اگر مربع
سمت چپ روشن میشد فرد با انگشت میانی دست
چپ کلید "کیو" را فشار میداد؛ و به منظور جلوگیری
از پیشبینی ترتیب ارائه این اهداف بهصورت تصادفی
خواهد .در گروه ساده تکلیف دوم تکلیف یک محرک و
یک پاسخ بود و محرک بهصورت روشن شدن یک
مربع آبیرنگ در وسط صفحه مشخص میشد و فرد با
انگشت اشاره دست راست خود را بر روی حرف "یو"
صفحهکلید به آن پاسخ میداد  .این تکلیف به این نحو
انتخابشده بود تا پردازش مرکزی تکلیف دوم در نتایج
حاصل از آزمایش کمترین تأثیر را داشته باشند؛ یعنی
بتوان تفاوت احتمالی بین زیرگروهها را ناشی از تفاوت
در سازگار یا ناسازگار بودن نشانهها دانست .در گروه
انتخابی ،تکلیف اول مشابه با تکلیف اول گروه ساده
بود؛ اما در گروه انتخابی برخالف گروه ساده ،تکلیف
دوم تکلیف چهار محرک و چهار پاسخ در نظر
گرفتهشده است .چهار رنگ سیاه ،سبز ،قرمز و زرد
به عنوان محرک در نظر گرفتهشده بود که هرکدام به
پاسخ جفت شده مربوط به آن رنگ نیاز داشت .اگر
مربع به رنگ سیاه روشن میشد فرد باید با انگشت
اشاره دست چپ خود حرف "اچ" را روی کیبورد فشار
میداد ،اگر مربع به رنگ سبز روشن میشد فرد با
انگشت میانی دست چپ خود حرف "جی" را روی
کیبورد فشار میداد و اگر مربع به رنگ قرمز روشن
شد پاسخ آن توسط انگشت حلقه دست چپ و فشار
دادن حرف "کا " روی کیبورد بود و اگر مربع به رنگ
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زرد روشن شد پاسخ آن توسط انگشت کوچک دست
چپ و فشار دادن حرف "ال " روی کیبورد بود  .برای
پرهیز از اضافهبار اطالعاتی سایر حروف روی کیبورد
چهار رنگ درگیر در اجرای تکلیف بر روی کلیدهای
مربوط به پاسخ با برچسبی به همان رنگ پاسخ
پوشیده شد .از نرمافزار سایکوپای  ١برای طراحی
محرکهای بینایی و کوششها استفاده شد.
هر کوشش با ظاهر شدن یک عالمت بهاضافه در
وسط صفحه مانیتور به مدت یک ثانیه به عنوان
عالمت تثبیتکننده و آمادگی آغاز میشد  .نشانه 211
تا  311هزارم ثانیه بعدازآن در صفحه ظاهر میشد و

این فاصله به منظور کنترل اثر پیش دوره به صورت
تصادفی در کوششهای مختلف تغییر میکرد  .نشانه
به مدت  211هزارم ثانیه در صفحه باقی می ماند .
بعدازآن محرک اول در صفحه ظاهر میشد فاصله
ارائه محرک اول تا نشانه  211هزارم ثانیه بود .به
دنبال محرک اول ،محرک دوم بافاصلههای متفاوت
(کم ،متوسط و طوالنی یعنی  411 ،211و  911هزارم
ثانیه) در صفحه ظاهر میشد (شکل .)1

نشانه آمادگی

نشانه مرتبط

+
 1111هزارم ثانیه

محرک اول

محرک دوم ساده

 211تا  311هزارم ثانیه

 211هزارم ثانیه

 911- 411- 211هزارم ثانیه

شکل  .7ترتیب ارائه محرکها

1. PSYCHOPY
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نشانه به هیچ پاسخی نیاز ندارد .بعد با استفاده از
نرمافزارهای مربوط زمان پاسخها و صحت آنها ثبت
میشد بالفاصله بعد از ثبت پاسخها ،کوشش بعدی با
 3111هزارم ثانیه فاصله و با نمایش مجدد نشانه
آمادگی شروع میشد.
آزمودنیها یک بلوک  11کوششی را به منظور آشنایی
با تکالیف و شیوه اجرای پژوهش ،انجام میدادند .در
ادامه  11بلوک دارای  64کوشش مرحله آزمون را
تشکیل میداد .هر بلوک در هر زیرگروه با توجه به
فاصله زمانی بین محرکها متفاوت بود .بعد از اجرای
هر بلوک سه تا پنج دقیقه استراحت تا اجرای بلوک
بعدی در نظر گرفتهشده بود.
اجرای آزمون در دو جلسه یکساعتی انجام میشد و
ترتیب ارائه بلوک های مختلف از طرح مربع التین
برای هر فرد مشخص میشد تا اثر ترتیب کنترل
شود.
روشهای پردازش د ادهها
در این پژوهش برای توصیف دادهها ،از شاخصهای
آماری میانگین و انحراف معیار استفاده شد .روشهای
آمار استنباطی مورداستفاده ،آزمون برابری واریانسها،

آزمون نرمال بودن دادهها ،آزمون تحلیل واریانس
عاملی سه راهه گروه ( ×)2نوع نشانه ( ×)2فاصله
زمانی ارائه محرکها ( )3بودند .از آزمون تعقیبی
بونفرونی در سطح آلفای  1/15برای تعیین محل
تفاوت استفاده شد.
یافتهها
میانگین و انحراف استاندارد زمان واکنش محرک اول
و دوم (نمودار  )1به تفکیک گروههای آزمایشی و نوع
نشانه سازگار و ناسازگار در فاصلههای بین دو محرک
متفاوت ،در جدول  1ارائهشده است .همانطور که
مشاهده میشود ،در فاصله زمانی ارائة بین دو
محرک برابر ،کمترین زمان واکنشها مربوط به گروه
ساده و بیشترین زمان واکنشها متعلق به گروه
انتخابی است .عالوه بر این ،با افزایش فاصله بین دو
محرک در هر دو گروه و در هر دو شرایط
نشانهگذاری زمان پاسخ به محرک کاهشیافته است.
در مقایسه بین حالتهای آزمایش با نشانه سازگار با
نشانه ناسازگار به طورکلی زمان پاسخ به نشانه سازگار
سریعتر از این زمان برای نشانه ناسازگار بوده است.

جدول  .7میانگین و انحراف استاندارد زمان واکنش محرک اول و دوم در فاصلههای زمانی مختلف ارائة بین دو
محرک در شرایط با نشانه سازگار و ناسازگار
فاصله بین ارائه دو

 600هزارم

 600هزارم

 400هزارم

 400هزارم

 300هزارم

 300هزارم

محرک

ثانیه
زمان پاسخ
اول

ثانیه
زمان پاسخ
دوم

ثانیه
زمان پاسخ
اول

ثانیه
زمان پاسخ
دوم

ثانیه
زمان پاسخ
اول

ثانیه
زمان پاسخ
دوم

ساده -نشانه سازگار

1/624±1/116

1/633±1/182

1/616±1/121

1/547± 1/179

1/551±1/175

1/423±1/113

ساده -نشانه ناسازگار
انتخابی -نشانه سازگار
انتخابی -نشانه
ناسازگار

1/661±1/111
1/816±1/152

1/624±1/184
1/875±1/291

1/711±1/171
1/741±1/142

1/585± 1/192
1/767± 1/219

1/326±1/143
1/562±1/181

1/446±1/119
1/581±1/236

1/827±1/275

1/895±1/234

1/819±1/147

1/789± 1/234

1/611±1/144

1/661±1/248

گروهها
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نمودار  .7میانگین زمان واکنش محرک دوم برحسب فاصله ارائة بین دو محرک و نوع نشانه در هر دو گروه ساده و انتخابی

نتایج آزمون شاپیروویک 1نشان داد که توزیع دادههای
نمرات زمان واکنش محرک اول و دوم در فاصلههای
زمانی مختلف ارائه دو محرک نرمال است (.(P<1015
نتایج آزمون برابری واریانس لوین پیشفرض برابری
واریانس ها را برای هر دو زمان واکنش محرک اول و
دوم تائید کرد ( .(P<1015در مرحله بعد با استفاده از
تحلیل واریانس عاملی سه راهه ( 2×2×3گروه× نشانه
×فاصلة زمانی) نمرات زمان واکنش محرک اول و
محرک دوم در هر دو گروه در حالتهای با نشانه
سازگار و ناسازگار و در فاصلههای زمانی مختلف ارائة
بین دو محرک تحلیل شد  .نتایج نشان داد که آزمون
کرویت موچلی 2برای هر دو متغیر معنادار نبود
� نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی سه
((P<1015
راهه  2×2×3در متغیر وابسته زمان واکنش اول نشان

1.Shpiro Wilk T est
�2. Mauchly
s T est

داد (جدول  ،)1در زمان واکنش محرک اول ،اثر اصلی
گروه ( (F)�,23(=16/716،P=10111اثر اصلی نوع
نشانه ( (F)�,23(=8/56،P= 10118و اثر اصلی فاصلة
زمانی مختلف ارائة بین دو محرک (،P=10111
 (F)�,46(=21/33معنادار بود .در مقایسة دو گروه
میانگین زمان واکنش اول گروه انتخابی ()1/738
بیشتر از میانگین زمان واکنش اول گروه ساده
( )./577بود .در مقایسة دو نوع نشانه میانگین زمان
واکنش اول نشانه سازگار ( )1/631کمتر از میانگین
زمان واکنش اول نشانه ناسازگار ( )1/684بود .برای
تعیین محل معنا داری در زمان واکنش محرک اول در
فاصله زمانی از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.
نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که تفاوت
معناداری در میانگین زمان واکنش محرک اول بین
فاصله  911با  211هزارم ثانیه (،P=10111
 (M D=1/212و  911با  411هزارم ثانیه وجود دارد
( .(M D=1/212،P=10111نتایج نشان داد که هیچ
یک از اثرات تعامل ی دوراهه گروه× فاصلة زمانی ،گروه
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× نشانه و نشانه × فاصله زمانی در زمان واکنش
محرک اول معنادار نبود؛ همین طور اثر تعاملی سه
راهه گروه×نشانه×فاصلة زمانی معنادار نبود.
( .(M D=1/212 ،P=10111نتایج نشان داد که
هیچیک از اثرات تعامل ی دوراهه گروه× فاصلة زمانی،
گروه × نشانه و نشانه × فاصلة زمانی در زمان واکنش
محرک اول معنادار نبود؛ همین طور اثر تعاملی سه
راهه گروه × نشانه × فاصلة زمانی معنادار نبود.
نتایج آزمون تحلیل واریانس عاملی سه راهه 2×2×3
در متغیر وابسته زمان واکنش دوم نشان داد ،زمان
واکنش محرک دوم ،اثر اصلی گروه (،P=10111
 ، (F)�,23(=51/195اثر اصلی نوع نشانه (،P=10119
 (F)�,23(=8/56و اثر اصلی فاصله زمانی مختلف ارائة
بین دو محرک ( (F)�,46(=8/24 ،P=10111معنادار
بود .در مقایسه دو گروه میانگین زمان واکنش دوم
گروه انتخابی ( )1/711بیشتر از میانگین زمان واکنش
دوم گروه ساده ( )./546بود .در مقایسه دو نوع نشانه
میانگین زمان واکنش دوم نشانه سازگار ()1/582
کمتر از میانگین زمان واکنش دوم نشانه ناسازگار
( )1/665بود .برای تعیین محل معناداری در زمان
واکنش محرک دوم در فاصله زمانی از آزمون تعقیبی
بونفرونی استفاده شد .نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی
نشان داد که تفاوت معناداری در میانگین زمان
واکنش محرک اول بین فاصله  911با  211هزارم
ثانیه ( 911 (M D=1/246،P=10111با  411هزارم
ثانیه وجود دارد ( .(M D=1/161،P=10111نتایج
نشان داد که هیچیک از اثرات تعامل ی دوراهه گروه×
فاصله زمانی ،گروه × نشانه و نشانه × فاصله زمانی در
زمان واکنش محرک دوم معنادار نبود؛ همینطور اثر
تعاملی سه راهه گروه × نشانه × فاصلة زمانی معنادار
نبود.
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بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال بودیم که
آیا مکانیسم های درگیر در انتخاب حسی اولیه با
مکانیسم های توجهی مرکزی درگیر در انتخاب پاسخ
در ارتباط هستند یا خیر .الگوی پژوهش بهگونهای
طراحی شد که در آن ابتدا یک نشانه سازگار یا
ناسازگار به فاصله زمانی کمتر از  311هزارم قبل از
محرک اول ارائه میشد .در ادامه پس از گذشت
فاصله های زمانی کوتاه ،متوسط و بلند محرک دوم
ارائه میشد .بهاینترتیب الگوی پژوهش ترکیبی از
الگوی نشانهگذاری فضایی (نشانه ˚ محرک اول) و
الگوی دورة بیپاسخی روانشناختی ( محرک اول -
محرک دوم) بود.
نتایج نشان داد که بین زمان واکنش اول و دوم در
موقعیت با نشانه سازگار و ناسازگار تفاوت معناداری
وجود دارد و در هر دو گروه و در هر سه فاصله زمانی
زمان واکنش به محرک اول و دوم در موقعیت نشانه
سازگار سریعتر از موقعیت با نشانه ناسازگار است .این
یافته نشان می دهد که نشانه سازگار احتماالً سبب
انتقال رفلکسی توجه به موقعیت هدفی شده است که
بعدازآن ارائه می شده است .از آنجائی که این فاصله
زمانی بسیار کوتاه بود زمان کافی برای انحراف یا
بازداری توجه از آن موقعیت وجود نداشته است .این
موضوع احتماالً سبب شده است که مراحل پردازشی
محرک اول ارائه شده در موقعیت نشانه سازگار با در
مقایسه با محرک اول ارائهشده در موقعیت ناسازگار
سریعتر انجام شود .به عبارت دیگر این احتمال وجود
دارد که نشانه سازگار یک اثر تسهیلکنندگی بر
مراحل پ ردازشی محرک اول داشته است .این یافته
همراستا با مدلهای توجه فضایی لنز زوم ( ١اریکسون،
1
وب و فروید  )1991 ،٢و نقطه برجسته
1. Zoom lens
2.Eriksen,Webb,Fournier
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(پوسنر  )1981،2است که بر اساس آنها توجه معطوف
به محرک بینای ظاهرشده در مکان مربوط به هدف
باعث تسریع فرایندهای پردازشی این محرک میشود.
این نتایج همراستا با نتایج برابنت ،لیندی و کراسکو ،3
 2111؛ هرمن ،مونتسر ،کوثری ،کراسکو و هیگر ،4
 2111؛ مونتگر پستلی و کراسکو  2119 ،5است.
همین طور پژوهش حاضر نشان داد که زمان واکنش
به محرک دوم در موقعیت با نشانه سازگار بهطور
معناداری کمتر از این مقدار در موقعیت با نشانه
ناسازگار است .همان طور که قبالً اشاره شد دلیل
اصلی تأخیر در زمان واکنش محرک دوم ،منتظر
ماندن پردازش های مربوط به محرک دوم تا اتمام
پردازشهای مربوط به محرک اول (بر طبق مدل
تنگ راه مرکزی ،پاشلر  )1998یا رقابت بر سر منابع
محدود ظرفیت توجهی (بر اساس مدل تقسیم ظرفیت
تامبو و جولیسر )2113 ،است .هرکدام از این نظریهها
را که در مدنظر قرار دهیم ،تسریع در مراحل پردازش
تکلیف اول یا موجب کاهش زمان انتظار برای محرک
دوم م یشود (بر طبق دیدگاه تنگ راه مرکزی) یا
موجب در اختیار گرفتن منابع توجه ی بیشتر (بر طبق
دیدگاه تقسیم ظرفیت) برای پردازش محرک دوم
م یشود  .ازاینرو ،تسهیل مراحل پردازشی تکلیف اول
در الگوی دورة بیپاسخی روانشناختی بهطور مستقیم
بر مراحل پردازشی تکلیف دوم تأثیر گذاشته و موجب
کاهش تداخل بین تکلیف اول و دوم شده و بدین
ترتیب زمان پاسخ به محرک دوم یا همان دورة
بیپاسخی روانشناختی کاهشیافته است .این نتایج
همراستا با نتایج روترف و جانسون و ونسلت )2113( 6
1. Spotlight
2. Posner
3. Barbot, Landy, Carrasco
4. Herrmann, Montagna,Pestilli,Kouhsari,
Carrasco,Heeger
5.Montagna, Pestilli, Carrascoo
6. Ruthruff, Johnston�Van Selst

است .آن ها نیز با کاهش مراحلی پردازشی موردنیاز
برای تکلیف اول از طریق تمرین نشان دادند که زمان
دورة بیپاسخی روانشناختی کاهش مییابد (روترف
و جانسون و ونسلت.)2113،
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بین زمان واکنش
به محرک اول و دوم در هر یک از فاصلههای زمانی
و حالت نشانه مشابه (هر دو سازگار یا هر دو ناسازگار)
تفاوت معناداری وجود دارد .زمان واکنش در گروه
ساده کمتر از این زمان در گروه انتخابی بود .این
تفاوت در انواع زمان واکنش ناشی از تفاوت در مراحل
پردازش اطالعات درگیر در هرکدام از آنهاست.
درروش افتراقی دوندرس  7زمان واکنش اشارهشده
است که زمان واکنش ساده از زمان واکنش زمان
واکنش انتخابی کوتاهتر است زیرا در تکلیف زمان
واکنش ساده مرحله انتخاب پاسخ بسیار کوتاهتر از این
مرحله در یک تکلیف انتخابی است (اشمیت و لی،
.)1988
نتایج پژوهش نشان داد اثر اصلی فاصله زمانی در
زمان پاسخ به محرک اول و دوم معنادار است که بین
زمان واکنش به محرک دوم در فاصلههای زمانی
مختلف در هر دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد .در
هر دو گروه مشخص شد که زمان پاسخ به محرک
به تدریج با کاهش فاصله زمانی بین دو محرک
افزایش مییابد .بر طبق مدل تنگ راه مرکزی
پردازش های مرکزی یا انتخاب پاسخ برای هر دو
تکلیف به طور متوالی اجرا می شوند .در فاصله زمانی
کوتاه بین دو محرک این پردازشهای متوالی سبب
میشوند تا زمان انتظار محرک دوم برای ورود به
مرحله انتخاب پاسخ افزایش یابد و این افزایش مدت
انتظار موجب افزایش زمان پاسخ به محرک دوم در
فاصلهای زمانی بین دو محرک میشود؛ اما با افزایش
7. Donder
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فاصله زمانی بین دو محرک ،محرک دوم مجبور به
انتظار برای اتمام مراحل پردازشی انتخاب پاسخ برای
محرک دوم نیست و بدین ترتیب دورة بیپاسخی
روانشناختی کاهش مییابد.
نتایج نشان داد که اثرات تعاملی بین متغیرهای
پژوهش معنادار نبود .شایان ذکر است که دورة
بیپاسخی روان شناختی مفهومی گسترده است و
وجود آن با انواع متفاوت تکالیف انتخابی ،ساده و
افتراقی نشان داده است (برای مرور پاشلر 1994،را
ببینید) .پس نباید انتظار داشت که کاهش فاصله
زمانی بین دو محرک مثالً در یک تکلیف انتخابی
منجر به افزایش تداخل پردازشهای مرکزی شود اما
در یک تکلیف ساده کاهش فاصله هیچ تأثیری بر
میزان تداخل پردازشهای مرکزی نداشته باشد.
در نبود تعامل معنادار بین موقعیت نشانه و گروه،
اساساً نشانه برای تکلیف اول که در هر دو گروه ساده
و انتخابی یکسان بود ارائه میشد؛ بنابراین اثر نشانه
در هر دو گروه میبایست یکسان باشد.
در نبود تعامل معنادار بین سه متغیر آزمایش ،هرچند با
دقت بر نمودار  1میتوان دید که اختالف بین
موقعیت نشانه سازگار و ناسازگار در فاصله بین دو
محرک طوالنی بیشتر از این اختالف در دو فاصله
کوتاه تر است .در فاصله طوالنی هیچ وقفه شناختی
بین مرحله شناسایی محرک و انتخاب پاسخ وجود
ندارد درحالیکه این وقفه شناختی در دو فاصله
کوتاه تر وجود دارد .وجود این وقفه شاید باعث شده
است که بخشی از اثرات تسهیلی نشانه سازگار را در
خود جذب کند و بدین ترتیب هیچ تفاوتی در زمان
واکنش موقعیت سازگار و ناسازگار در فاصلههای
زمانی کوتاه دیده نشود؛ اما در فاصله زمانی طوالنیتر
اختالف بیشتر بین زمان واکنشها دو موقعیت سازگار
و ناسازگار را ناشی از نبود وقفه شناختی در مراحل
پردازشی محرک دوم دانست .بدین ترتیب اگر عاملی
باعث تسریع مراحل پردازشی شود ،این تسریع در
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تکلیف دوم بهخوبی نمایش داده میشود .در الگوی
پژوهش حاضر وجود نشانه سازگار بهطور مستقیم
منجر به تسهیل مراحل پردازشی تکلیف اول شده
است .برای گسترش بحث در رابطه با ارتباط مقدار
وقفه شناختی موجود در مراحل پردازشی تکلیف دوم،
بهتر است از الگوی پژوهشها استفاده شود که در آن
مراحل پردازشی تکلیف دوم بهطور مستقیم
دستکاری شوند؛ ازاینرو لزوم پژوهشها مشابه در
این زمینه ضروری به نظر میرسد .همینطور باید
توجه داشت که اختالف بین موقعیت نشانه سازگار و
ناسازگار در فاصله زمانی طوالنی در گروه انتخابی
بیشتر است .این نتایج همراستا با نتایج پژوهش لین و
همکاران ( )2111است که در آن نشان داد که با
افزایش دشواری تکلیف ارتباط بین مکانیسمهای
توجه بینایی که در شناسایی محرک درگیرند با
مکانیسمهای مرکزی درگیر در انتخاب پاسخ بیشتر
میشود همراستاست .به عبارت دیگر تسهیل ایجادشده
در مراحل پردازش اطالعات در تکلیف انتخابی در
فاصله زمانی طوالنی سبب کاهش در مراحل انتخاب
پاسخ تکالیف شده است و ارتباط بین منابع موردنیاز
برای شناسایی و برنامهریزی پاسخ را نشان میدهد.
در انتها در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش مبنی بر
اینکه آیا سیستم توجه بینایی مستقل از سیستم
توجهی مرکزی است و اینکه آیا منابع پردازشی
یکسانی برای هر دو نوع توجه وجود دارد که میتواند
منجر به رقابت بین انتخاب اولیه اطالعات و
پردازش های مرکزی موردنیاز برای انتخاب پاسخ شود
یا خیر ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد که احتماالً این
دو سیستم مجزا از هم ،ولی با یکدیگر در ارتباط
هستند و شاید بر هم تأثیرگذارند .چراکه برخالف
فرض مستقل بودن این دو مکانیسم نتایج حاضر
نشان داد که با کاهش مراحل پردازش تکلیف اول
توسط تسریع در مراحل پردازشی تکلیف اول به خاطر
اختصاص توجه فضایی به این محرک دورة بیپاسخی
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در موقعیت با نشانه سازگار کاهش یافت؛ اما
ازآنجاییکه این الگوی نتایج در هر دو گروه ساده و
انتخابی که سطح دشواری متفاوت و نیازمندیهای
پردازشی متفاوت بهویژه پردازشهای مرکزی متفاوت
 نمیتوان ادعا کرد که یک منبع،داشتند یکسان بود
پردازشی مشترک بین توجه بینایی و مرکزی تقسیم
میشود که در موقعیتهای دشوارتر موجب رقابت بین
 این نتایج همراستا با نتایج.این دو سیستم میشود
،)؛ جانسون1991( )؛ پاشلر2118( روترف و همکاران
)2111( ) و لین و همکاران1995( مگان و رومینگتون
است؛ اما این نتایج برخالف نتایج جولیسر و همکاران
.) است2119  و2117(
درمجموع یافته های پژوهش حاضر نشان داد که اثر
دورة بیپاسخی روانشناختی در تکالیف مختلف و در
 به همین ترتیب.شرایط مختلف اثری مقاوم است
توجه فضایی موجب تسهیل مراحل پردازشی تکالیف
با ماهیت متفاوت میشود و تحت تأثیر
محدودیتهای توجهی موجود در موقعیتهای تکلیف
 همین طور نتایج نشان داد که. دوگانه قرار نمیگیرد
اگر ارتباطی بین توجه بینایی و توجه مرکزی وجود
 در اجرای تکالیف با ماهیت دشوار،داشته باشد
 هرچند انجام پژوهشها بیشتر.مشخص خواهد شد
 از آنجائ ی که.برای گسترش این بحث ضروری است
امکان دستکاری دشواری تکالیف در سطوح مختلف
 پیشنهاد، برای نمونه،برای پژوهشگر امکان نپذیر نبود
 سطح دشواری تکالیف را در مرحله، م یشود
برنامهریزی پاسخ یا مرحله شناسایی محرک تغییر داد
.و به بررسی ارتباط بین دو نوع توجه پرداخت
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