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  چكيده

عوامل . كننده در نتايج ورزشكاران و همچنين زندگي روزمره استحركتي تعيين –هاي رواني زمان واكنش، يكي از مهارت

هاي شوند كه از بين آنها، عوامل روانشناختي و تواناييسيم ميو محيطي تق) ژنتيكي(اثرگذار بر زمان واكنش به دو دستة ارثي 

هدف از پژوهش حاضر، بررسي رابطة زمان واكنش با بهرة . دليل ماهيت شناختي زمان واكنش اهميت بيشتري دارندذهني به

سه گروه ورزشكار  آزمودني كه در 85اين ارتباط از طريق روش همبستگي در . هوشي و اضطراب ورزشكاران سطوح مختلف بود

-براي سنجش اضطراب، از پرسشنامة اسپيلبرگر، براي سنجش هوش از ماتريس. نخبه، غيرنخبه و غيرورزشكار بودند، بررسي شد

از آزمون تحليل واريانس يكطرفه و  .روندة ريون و براي سنجش زمان واكنش از دستگاه زمان واكنش  استفاده شدهاي پيش

نتايج نشان داد بين هوش و زمان واكنش انتخابي و نيز بين اضطراب حالتي و . ليل آماري استفاده شدهمبستگي پيرسون براي تح

نتايج . ارتباط بين زمان واكنش ساده و اضطراب صفتي نيز معنادار بود. زمان واكنش انتخابي همبستگي معنادار منفي وجود دارد

  .كه تأييدكنندة مداخلة بيشتر هوش با پيچيده شدن تكليف بودكند، ضمن ايناين تحقيق از فرضية يو وارونه حمايت مي
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  مقدمه

كه ) 12، 8(يكي از اهداف اساسي مطالعات حيطة روانشناسي ورزش، به اوج رساندن اجراي ورزشكاران است 
-هاي جبرانهايي را متحمل شوند و خسارتعلت عدم توجه صحيح و كافي، ورزشكاران شكستاست به ممكن

-هاي مختلفي دارد كه يكي از جنبهاجراي ماهرانه، جنبه). 1(ناپذيري را براي خود و جامعة ورزشي به بار آورند 

زمان واكنش، ). 12، 8( 1تهاي مهم آن، پردازش سريع و دقيق اطالعات بوده و شاخص آن زمان واكنش اس
شده براي شروع حركت است دهندة زمان صرففاصلة زماني بين ارائة محرك بيروني تا شروع پاسخ بوده و نشان

زمان واكنش شامل سه نوع ). 14(تواند هر حركتي باشد گيرد، ضمن اينكه پاسخ آن ميو خود حركت را دربرنمي
در زمان . ن واكنش ساده، فقط يك محرك و يك پاسخ وجود دارددر زما. است 4و تمايزي 3، انتخابي2ساده

شوند كه هر كدام پاسخ خاص صورت تصادفي ارائه ميبه) 4و  3طور معمول به(واكنش انتخابي، چند محرك 
. اما فقط به يكي از آنها بايد پاسخ داده شود. در زمان واكنش تمايزي، چند محرك وجود دارد. خود را دارند

- اولين بخش زمان واكنش كه زمان پيش(اند، زمان آرامش ن زمان واكنش را به دو مرحله تقسيم كردهدانشمندا

گونه تغييري در فعاليت الكتريكي عضله كه محرك ارائه شده است، اما هيچشود، يعني زمانيحركتي ناميده مي
حيط به عضله از طريق سيستم گيري دريافت و انتقال اطالعات از ماين بخش مقياس اندازه. شودديده نمي

دهندة زمان بين شروع فعاليت الكتريكي عضله تا آغاز حركت واقعي كه نشان(و زمان حركتي ). عصبي است
  ).14). (تأخير زماني در عضله براي غلبه بر لختي اندام است

هاي ز فعاليتو يكي از عوامل مهم در اجراي بسياري ا 5حركتي –زمان واكنش، يك مهارت شناختي و رواني 
و  كنندة موفقيتتواند تعيينشماري ميهاي بيدر موقعيت). 12، 8(اي دارد كنندهورزشي است و نقش تعيين

). 22(تواند فصل بين مرگ و زندگي باشد شكست فردي يا تيمي شود و حتي در زندگي روزمره نيز گاهي مي
  .اندحركتي تمركز كرده –ة رواني بنابراين جاي تعجب نيست كه تحقيقات زيادي روي اين مؤلف

                                                            
1 - Reaction time (RT) 
2  - Simple reaction time 
3 - Choice reaction time 
4  - Discriminative reaction time 
5  - Psychomotor 
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هاي ويژگي) الف: توان آنها را به سه دستة اصلي تقسيم كردعوامل بسياري در زمان واكنش اثرگذارند كه مي
توان به شدت، دامنه، مدت هاي محرك مياز ويژگي). 22(هاي آزمودني ويژگي) هاي پاسخ، جويژگي) محرك، ب

شوند مانند ساده، خ شامل متغيرهايي است كه به نوع پاسخ مورد نياز مربوط ميهاي پاسويژگي. اشاره كرد... و
دستة سوم، متغيرهاي اثرگذار بر زمان واكنش است كه . انتخابي يا تمايزي بودن و پيچيدگي و زمان حركت آن

بيشتر ). 22، 16، 12، 8، 2(شوند هايي هستند كه به آزمودني مربوط ميترند، ويژگيتر و پيچيدهگسترده
زمان واكنش بيشتر تحت تأثير وراثت قرار . توان در دستة ج، جاي دادمتغيرهاي اثرگذار مربوط به محيط را مي

هوش، نوع شخصيت، اضطراب، (دهد كه عوامل دروني ، اما تحقيقات نشان مي)بيشتر زمان واكنش ساده(دارد 
ويژه زمان واكنش انتخابي در زمان واكنش به) دوره، تمرين و خستگيزمان پيش(و محيطي ...) انگيختگي و 

  .توان به دو دستة دروني و محيطي تقسيم كرديعني عوامل اثرگذار از نظر منشأ را نيز مي). 16، 12، 8(مؤثرند 

  هايي هستند كه برخالف دنبال راهدليل كاهش تفاوت بين ركوردهاي ورزشكاران، محققان بهامروزه به
انند دوپينگ، بتوانند بدون عوارض جانبي موجب برتري و بهبود عملكرد ورزشكاران شوند هاي غيراخالقي مروش

-تواند با وجود تأثير كم در موفقيت يا شكست ورزشكاران تعيينگاهي حتي مداخلة عوامل جزئي نيز مي). 8(

. ورزشكاران هستند دنبال كشف عوامل مؤثر و مرتبط با اجراي بهينةرو پژوهشگران بهازاين). 7(كننده باشد 
هاي ورزشي جنبة شناختي بيشتري دارد، بنابراين از بين باتوجه به اينكه زمان واكنش نسبت به ديگر مهارت

از بين عوامل روانشناختي، يكي از ). 24(تواند اهميت بيشتري داشته باشد عوامل اثرگذار، عوامل روانشناختي مي
). 13(باشد رد و البته در زندگي عادي اثرگذار است، اضطراب ميمتغيرهايي كه با عملكرد ورزشي ارتباط دا

دهند كه بيش محققان گزارش مي). 8، 1(ناپذير ورزش است توانايي كنار آمدن با فشار و اضطراب، بخش جدايي
المپيك در مورد مشكالت استرس يا اضطراب انجام گرفته ) فستيوال(مشاوره بين ورزشكاران در جشنواره  50از 
  ).25(اند هاي ورزشي بررسي كردهدر تحقيقات زيادي نيز ارتباط بين اضطراب و اجرا را در ميدان. ستا

و  3در ادبيات موضوع به دو مؤلفة شناختي. تعريف شده است 2زا، واكنش فرد به موقعيت استرس1اضطراب
مورد اجرا، عواقب شكست، تقسيم شده است كه مؤلفة شناختي به انتظارات منفي و نگراني شناختي در  1تني

                                                            
1  - Anxiety 
2  - Stressful 
3  - Cognitive 
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گردد، اما ناتواني در تمركز و توجه مختل شده، خودارزيابي منفي، ارزيابي توانايي خود نسبت به ديگران، برمي
اضطراب تني، به عناصر فيزيولوژيك مؤثر اضطراب مربوط است كه از افزايش انگيختگي خودمختار و احساسات 

هايي مانند افزايش ضربان، آيد و در ويژگيوجود ميخوردگي بههمناخوشايند مانند عصبي بودن، تنش و به
آيد كه فرد وجود مياضطراب زماني به). 27(شود كوتاهي تنفس، رطوبت دست و تنش در عضالت منعكس مي

اسپيلبرگر اضطراب را به دو دستة حالتي ). 26(كند زا شك ميبه توانايي خود براي كنار آمدن با موقعيت استرس
ناپايدار است و بسته به موقعيت نوسان دارد و در نتيجه ادراك شخص از  2اضطراب حالتي،. صفتي تقسيم كرد و

 3اضطراب صفتي. تهديدآميز بودن موقعيت فعلي است و اغلب با فعال شدن دستگاه عصبي خودمختار همراه است
شود و گاهي در اثر اين فرد تعريف مي عنوان ويژگيگرايش رفتاري پايدار و تاحدودي اكتسابي است كه اغلب به

  ).3(كند هاي معمولي را تهديدآميز ارزيابي ميويژگي فرد دامنة وسيعي از موقعيت

). 23، 5(اند اي را بين اضطراب و اجراي حركتي و ورزشي گزارش كردههاي مختلف ارتباط پيچيدهپژوهش
طور به). 17(حقيقات روانشناسي ورزش بوده است ، كانون مهمي در ت4رقابتيويژه اضطراب پيشاضطراب، به

از ميان . گذاردهاي مختلف اجرا اعم از ورزشي اثر مياي اعتقاد بر اين است كه اضطراب بر جنبهگسترده
 6غالب است كه در ابتدا تمايل داشت ارتباط اجرا را با انگيختگي 5توصيفات تئوري اين رابطه، فرضية يو وارونه

دهد اجرا هاي روانشناختي انسان نيز عمويمت پيدا كرد كه نشان ميتدريج به ديگر جنبهبه توصيف كند، اما
كه ميزان اضطراب از سطح همچنان. شود كه اضطراب و انگيختگي در دامنة متوسط قرار داردزماني بهينه مي

تواند باتوجه به پيچيدگي اگرچه مي). 26، 4، 2(شود تر ميتر بيايد، اجرا ضعيفمتوسط تجاوز كند يا پايين
تر باشد، فرد براي اجراي بهينه به تر و ظريفهرچه تكليف پيچيده). 23، 23(تكليف و تجربة فرد متفاوت باشد 

گويد هر فرد در محدودة نيز در همين زمينه مي 7نظرية محدودة بهينة عملكرد. آرامش بيشتري احتياج دارد
) صفتي(اجرا با هر دو بعد اضطراب يعني بعد ثابت آن ). 24، 20، 4(ارد خاصي از انگيختگي بهترين عملكرد را د

                                                                                                                                                       
1  - Somatic 
2  - State anxiety 
3  - Trait anxiety 
4  - Pre competitive 
5  - Inverted U 
6  - Arousal 
7  - Optimal zone of function 
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افراد با اضطراب صفتي ). 32(ارتباط دارد ) حالتي(و ميزان اضطراب مرتبط با نيازهاي تكليف و شرايط محيط 
ي به دهند، يعني عملكرد آنها تحت تأثير اضطراب حالتمتفاوت به اشكال متفاوتي به اضطراب حالتي جواب مي

  ).شودتسهيل يا تضعيف مي(كند اشكال متفاوتي تغيير مي

  نظرية چندبعدي اضطراب

، اضطراب )يا نگراني(نيز يك سري از ارتباطات دوطرفه را بين اضطراب شناختي  1نظرية چندبعدي اضطراب
صورت اط با اجرا بهبيني شده كه اين ارتبپيش. كند كه به آنها اشاره شدبدني، اعتماد به نفس و اجرا توصيف مي

براي اضطراب بدني و خطي مثبت با ) به شكل يو وارونه( 2منفي خطي در مورد اضطراب شناختي، درجة دوم
  ).33(اعتماد به نفس است 

هاي آميز رفتار حركتي، نيازمند سطح باالي تواناييبر اجراي موفقيتآميز ورزش عالوهعملكرد موفقيت
هاي شديد فضايي و زماني براي اجراكننده اي رقابتي سطح باال با محدوديتهورزش. ادراكي و شناختي است

- هايي توانايي يك بازيكن براي دريافت صحيح و دقيق اطالعات مرتبط تصميمتحت چنين محدوديت. همراهند

تحقيقات ). 29(دهد كند و زمان بيشتري را براي آمادگي و سازماندهي رفتار حركتي ميگيري را تسهيل مي
زيادي در مورد تأثير اضطراب بر اجراي ورزش انجام گرفته كه ارتباطي پيچيده و متقابل را بين اضطراب و اجراي 

هاي قبلي بينشي را در تعامل بين اضطراب صفتي و اجراي حركتي و يافته). 23، 5(اند حركتي نشان داده
پاسخ را بهتر  –اطالعات تكاليف محرك  تواند پردازشاضطراب مي. اندهمچنين پردازش اطالعات فراهم كرده

 3كريستين كايس و همكاران). 9(هاي راهبردي نياز دارند اي كه به پردازشهاي پيچيدهكند اما نه مهارت
در تحقيقي بين اجراي ورزشي و اضطراب شناختي اربتاط مثبت پيدا كردند، اما ارتباطي بين اضطراب ) 2005(

زا بر افراد نشان دادند كه ايجاد شرايط اضطراب) 2006( 4هي ناوت و همكاران). 27(بدني و اجرا مشاهده نكردند 
، يعني اضطراب )23(هاي زمان واكنش تغييري ايجاد نكرد افراد داراي اضطراب صفتي پايين و نرمال در نمره

                                                            
1 - Multidimensional anxiety theory 
2 - Quadratic 
3 - Kristijan kais  & et al 
4 - Hainaut & et al 
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رد زمان بين اضطراب و عملك) 2000(  1بولمونت و همكاران. اثري بر اجراي آنها در تكليف زمان واكنش نداشت
 2زادر پژوهشي نشان داد كه شرايط اضطراب) 2006(هي ناوت ). 17(واكنش همبستگي مثبت پيدا كردند 

در تحقيقات داخلي نيز ). 24(موجب بهبود زمان پاسخ ديداري شد، اما بر زمان واكنش شنيداري تأثيري نداشت 
در پژوهشي با ) 1385(ا مريم ضيايي ام). 5، 1(همبستگي منفي بين اضطراب با اجرا نشان داده شده است 

نشان داد كه بين اجرا در زمان واكنش و اضطراب ارتباطي » ارتباط زمان واكنش با اضطراب و هوش«عنوان 
طور يكسان به باتوجه به اين تناقضات و همچنين اينكه ورزشكاران در سطوح مختلف مهارت به). 9(وجود ندارد 

، هدف از پژوهش حاضر بررسي ارتباط بين اضطراب حالتي و صفتي با )17( دهنداضطراب واكنش نشان نمي
طور كه ذكر اما همان. عملكرد در زمان واكنش ساده و انتخابي ورزشكاران نخبه، غيرنخبه و غيرورزشكاران است

شد، يكي از متغيرهايي كه اثر بسيار مهمي بر زمان واكنش دارد، هوش است و ازديرباز در تحقيقات مختلف 
  ).2008، 4شپرد. 2003، 3دربراي مثال جوف(رابطة هوش و زمان بررسي شده است 

بين زمان واكنش و پيشرفت . اعتقاد بر اين است كه بين توانايي ذهني و تيمز حسي رابطه وجود دارد
كنش اي مشاهده نشده است، اما تحقيقات مختلف نتايج متفاوتي را از ارتباط بين هوش و زمان واتحصيلي رابطه

طوركلي، زمان واكنش انتخابي ارتباط به. انداند كه گاهي ارتباط و گاهي عدم ارتباط را نشان دادهارائه كرده
اين جي ). 6(بيشتري با هوش داشته و شيب منحني زمان واكنش انتخابي همبستگي زيادي با هوش دارد 

همبستگي بين . رگي همبستگي نشان دادبين آزمون توانايي ذهني و زمان واكنش در نمونة بز) 2001( 5ديري
  ).20( بيشتر بود  CRTمنفي و در  CRTو  SRTو ) عنوان توانايي ذهنيبه(هيم نمرة آليس

تحقيق انجام گرفته در زمينة ارتباط هوش و  172هاي در مقالة مروري به بررسي يافته) 2008(شپرد 
ش عمومي و زمان واكنش دست يافت كه با سرعت پردازش اطالعات پرداخت و به همبستگي منفي بين هو

  ).34(شد افزايش ميزان بيت اطالعات اين همبستگي بيشتر مي

                                                            
1  - Bolmont & et al 
2  - Anxious 
3  - Geoff Der 
4  - Sheppard 
5  - Ian J. Deary 
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بين بهرة هوشي و زمان واكنش سادة افراد ورزشكار و غيرورزشكار ارتباطي مشاهده ) 1381(نيا رحماني
مشهدي ). 6(باط وجود دارد نكرد، اما در هر دو گروه به اين نتيجه سيد كه بين هوش زمان واكنش تشخيصي ارت

در بررسي ارتباط بهرة هوشي و زمان واكنش ساده و انتخابي ورزشكاران و غيرورزشكاران نشان داد كه ) 1379(
بين زمان واكنش كل بدن و هوش ارتباطي وجود ندارد اما ارتباط كم يا عدم ارتباط هوش زمان واكنش ساده، با 

-نيز بين زمان واكنش ساده و هوش همبستگي منفي به) 1385(ضيايي ). 7(شود افزايش پيچيدگي، بيشتر مي

با اين وصف، تأثير ). 9(دست آورد، اما ارتباط منفي بين هوش و زمان واكنش انتخابي در تحقيق او معنادار نبود 
 عالوه اينكه ورزشكاران ممكن است در زمان واكنش برتري داشتههوش زمان واكنش نيز خيلي روشن نيست، به

هدف از تحقيق حاضر، بررسي ارتباط زمان واكنش ساده و انتخابي با هوش و اضطراب در ورزشكاران و . باشند
  .غيرورزشكاران است

  

  تحقيق  روش

نفر از دانشجويان پسر دانشگاه تهران در سه گروه ورزشكار نخبه، ورزشكاران  85هاي تحقيق حاضر آزمودني
. نفر از ورزشكاران عضو تيم ملي در حين انجام تحقيق بودند 22وه نخبه، گر. غيرنخبه و غيرورزشكاران بودند

- سر ميهاي ورزشي دانشگاه تهران بودند كه همگي در آمادگي بهگروه ورزشكاران غيرنخبه دانشجويان عضو تيم

يكي از  سال فعاليت منظم دربردند ضمن اينكه معيار ورود گروه غيرنخبه به تحقيق، داشتن سابقة دست كم پنج
  .صورت داوطلبانه در تحقيق حضور يافتندنفر به 27هاي ورزشي بود و از بين آنها رشته

واحد  88 – 89گروه غيرورزشكار، دانشجوياني بودند كه سابقة ورزش منظم نداشته و فقط نيمسال اول 
ها همة آزمودني. شدندنفر در تحقيق شركت داده  36صورت تصادفي از بين آنها به. تربيت بدني عمومي داشتند

  .تحقيق حاضر از نوع توصيفي است كه به شكل ميداني انجام پذيرفت. سال بودند 19 – 28با دامنة سني 

  ابزار

در آزمايشگاه رفتار حركتي دانشكدة تربيت بدني دانشگاه تهران و  Y1000براي زمان واكنش با دستگاه 
اي دو كانال بينايي و شنوايي است و هر سه نوع زمان واكنش اين دستگاه دار. گيري شدمحرك بينايي آن اندازه
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 20كوشش ساده و  20آزمون زمان واكنش شامل . توان با آن اندازه گرفترا مي) ساده، انتخابي و افتراقي(
عنوان ركورد نهايي ثانيه و ميانگين آن براي هر فرد به 2 – 8دورة تصادفي بين كوشش انتخابي با فواصل پيش

طور راحت زير دست برتر آنها قرار ها بهها در وضعيت راحت روي صندلي قرار و دكمههمة آزمودني. شد گزارش
دادند و در زمان را فشار مي) وسط(گرفت و در زمان واكنش ساده بايد با روشن شدن چراغ قرمز، دكمة قرمز مي

  . دادندگ را فشار ميواكنش انتخابي نيز بايد براي هر دكمة زرد، قرمز و سبز، دكمة همرن

) STAI( 1حالتي اشپيل برگر–گيري اضطراب صفتي و حالتي از پرسشنامة اضطراب صفتي براي اندازه
سؤال است كه  40اشپيل برگر به شكل دو فرم جداگانه ساخت كه  1983اين پرسشنامه را در سال . استفاده شد

دهنده اين امكان را كند و به پاسخگيري ميازهسؤال اضطراب حالتي را اند 20سؤال آن اضطراب صفتي و  20
بندي كند و در براي اضطراب باال رده 4براي عدم اضطراب و نمرة  1دهد كه احساسات خود را با نمرة مي

برگر و همكاران، براي  پيلشپايايي اين ابزار را ا. شودبراي هر فرد ثبت مي 80تا  20اي بين مجموع نمره
هاي اخير از اين در سال. اند و در ايران پناهي شهري آن را هنجاريابي كرده استرش كردهگزا 86/0دانشجويان 
-براي اندازه). 11(عنوان آزموني متداول براي ارزيابي اضطراب در داخل و خارج استفاده شده است مقياس به

اين آزمون، مقياس غيركالمي . استفاده شد 2روندة ريونهاي پيشافزار ماتريسگيري بهرة هوشي نيز از اين نرم
دليل انتخاب اين آزمون اين است كه يك آزمون . بوده و در تحقيقات از اعتبار قابل قبولي برخوردار است

تدريج به سؤال بود و به 60كه داراي ) 28(كند گيري ميخوبي اندازهاستانداردشده است و هوش عمومي را به
  .دقيقه آن را به اتمام برسانند 45ا بايد در هشود كه آزمودنيدشواري آن افزوده مي

  روند

بعد از معرفي و توضيحات  شدند،نفري وارد آزمايشگاه مي10هاي ها، با گروهبعد از جلب رضايت آزمودني
كردند و سپس آزمون زمان محققان، ابتدا پرسشنامة اضطراب را به ضميمة پرسشنامة مشخصات فردي پر مي

  .آمدعمل ميگرفت و در نهايت در اتاقي ديگر از آنها آزمون هوش بهواكنش انجام مي

                                                            
1  - State – Trait anxiety inventory (STAI) 
2  - Raven’s progressive matrices 
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  روش آماري
ها از آزمون كلموگروف اي بررسي نرمال بودن دادهها از آمار توصيفي، برحاضر براي توصيف داده در تحقيق

  . ها نيز از آزمون لون استفاده شدو براي اطمينان از هماهنگي واريانس K-S 1اسميرنوف

ها در سه متغير زمان واكنش، اضطراب و هوش از هاي گروهمنظور مشخص كردن تفاوت احتمالي بين نمرهبه
براي بررسي ارتباط . استفاده شد LSDو در ادامه از آزمون تعقيبي ) P=  05/0(آزمون تحليل واريانس يكطرفه 

نيز  16نسخة  SPSSو  2007افزارهاي اكسل از نرم. متغيرها با هم از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد
  .ها استفاده شدبراي انجام تحليل

 

  هاي تحقيق و يافته نتايج

كه با پرسشنامة مشخصات فردي ... عمومي مانند سن، قد، وزن و ها در متغيرهايدر نتايج آمار توصيفي نمره
سال و ميانگين سن آنها  28تا  19ها در دامنة سني آزمودني. گردآوري شده بود، نكتة قابل ذكري وجود نداشت

  .سال بود 26/22  6/2

يع نرمال هاي همة متغيرهاي تحقيق از توزنشان داد كه داده K-Sنتايج آزمون كلموگروف اسميرنوف 
نتيجه آزمون تحليل واريانس . هاي همگني برخوردار بودندها از واريانسبرخودارند و آزمون لون نشان داد گروه

بين سه ) r ،00/0  =P=  286/7(و انتخابي ) r ،00/0  =P=  251/15(يكطرفه نشان داد در زمان واكنش ساده 
طور معناداري آشكار كرد كه ورزشكاران نخبه به LSDي گروه تفاوت معناداري وجود دارد، نتيجة آزمون تعقيب

از دو گروه ديگر عملكرد بهتري داشتند و بين دو گروه ورزشكار غيرنخبه و غيرورزشكار تفاوت معناداري نبود، اما 
، r=  946/0(و بهره هوشي ) r ،22/0  =P= 448/1(و حالتي ) r ،14/0=P=957/1(در متغيرهاي اضطراب صفتي 

39/0  =P (بين سه گروه تفاوت معناداري مشاهده نشد.  

نتيجة همبستگي پيرسون بين متغيرها . دهدماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق را نشان مي 1جدول 
  ، r=  25/0(دار منفي وجود دارد  ينشان داد كه بين اضطراب حالتي و زمان واكنش انتخابي همبستگي معن

                                                            
1 - Kolmogorov – Smirnov (K-S) 
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02/0  =P (اما بين زمان . ب صفتي عملكرد فرد در زمان واكنش انتخابي بهبود يافتيعني با افزايش اضطرا
  ).r ،11/0  =P=  17/0(دار نبود  يساده و اضطراب حالتي ارتباط معن واكنش

، به اين معني )r ،01/0  =P=  27/0(منفي داشت  دار يمعناضطراب صفتي با زمان واكنش ساده همبستگي 
و ) r ،07/0  =P=  19/0(اكنش كمتر همراه بود، اما با زمان واكنش انتخابي كه اضطراب صفتي بيشتر با زمان و

همچنين متغير بهرة هوشي فقط با زمان واكنش . نبود دار يمعنهمبستگي ) r ،25/0  =P=  12/0(بهرة هوشي 
  .شودمشاهده مي 3ها در جدول ديگر همبستگي) r ،02/0  =P=  32/0(داشت  يدار يمعنانتخابي همبستگي 

  هاماتريس همبستگي براي كل آزمودني – 1جدول 

زمان واكنش   اضطراب صفتي  اضطراب حالتي  
  ساده

زمان واكنش 
  انتخابي

  بهره هوشي

  -144/0  -251/0*  -127/0  -637/0**  1  اضطراب حالتي

  -124/0  -193/0  -276/0*  1    اضطراب صفتي

  -095/0  328/0**  1      زمان واكنش ساده

  -328/0**  1        زمان واكنش انتخابي

  1          بهره هوشي
  

  .معني دار است 01/0 همبستگي در سطح **
  .معني دار است 05/0همبستگي در سطح  *

در ورزشكاران نخبه بين اضطراب حالتي و زمان واكنش  ،هاي تحقيق نشان داداما بررسي همبستگي در گروه
، اما همبستگي بين اضطراب حالتي و زمان )r ،00/0  =P=  54/0(انتخابي همبستگي معنادار منفي وجود داشت 

=  r ،58/0=  12/0(بين اضطراب صفتي و زمان واكنش ساده ). r ،71/0  =P=  08/0(واكنش ساده معنادار نبود 
P ( و انتخابي)13/0  =r ،33/0  =P (در اين گروه همچنين بين بهرة هوشي و . ارتباط معناداري مشاهده نشد

در . همبستگي معناداري مشاهده نشد) r ،06/0=P=  39/0(و انتخابي ) r ،22/0  =P=  30/0(زمان واكنش ساده 
و ) r ،03/0 =P=  41/0(ورزشكاران غيرنخبه تنها بين بهرة هوشي و زمان واكنش انتخابي همبستگي معنادار بود 
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ان واكنش ساده در غير ورزشكاران بين اضطراب صفتي با زم.هيچ موردي از ديگر همبستگي معنادار نبود
زمان واكنش انتخابي در اين گروه با بهرة هوشي ). r0 ،024/0  =P/ =37(همبستگي معناداري مشاهده شد 

  .ها معنادار نبودديگر همبستگي) r ،02/0  =P=  36/0(همبستگي معناداري داشت 

  

  گيريبحث و نتيجه

در ورزشكاران نخبه و غيرنخبه و هدف از تحقيق حاضر، بررسي ارتباط زمان واكنش و هوش و اضطراب 
هاي تحقيق حاضر در متغيرهاي عمومي از جمله قد و وزن با هم اختالف زيادي آزمودني. غيرورزشكاران بود

نتيجة آزمون تحليل واريانس يكطرفه نشان داد كه اضطراب صفتي و حالتي و هوش سه گروه تحقيق . نداشتند
اما زمان واكنش ). 15، 10(نتايج بيشتر تحقيقات اين حيطه مغاير بود  تفاوت معناداري ندارند كه اين نتيجه با

  دهندة پيشرفت طور چشمگيري از غير ورزشكاران برتر بودند كه اين نشانآنها برابر نبود و ورزشكاران به
 نتيجة آزمون تعقيبي). 29(حركتي و پردازش اطالعات ورزشكاران در نتيجة ورزش است  –هاي ادراكي مهارت

بين گروه ورزشكار غيرنخبه و . آشكار كرد تنها تفاوت بين گروه ورزشكاران نخبه با غيرورزشكار معنادار بود
تواند موجب دهد كه تنها تمرين مستمر و مرتب مياين برتري نشان مي. غيرورزشكار تفاوت معنادار نبود

تر موجب برتري در فرايندهاي پايينهاي سطوح تمرين. پيشرفت و برتري در زمان پردازش اطالعات فرد شود
هاي پژوهش حاضر از اثر مثبت ورزش بر يافته. شودطور اختصاصي زمان واكنش نميپردازش اطالعات و به

  در تحقيقات آمده است كه ورزشكاران قبل از ارائة محرك، تصميم ). 7، 6(كند پردازش اطالعات حمايت مي
  ).29(گيرند مي

اگرچه (كه اضطراب حالتي با زمان واكنش ساده همبستگي معناداري ندارد  بررسي نتايج نشان داد
و هي ناوت ) 2000(، بولمونت و همكاران )1385(هاي ضيايي كه با يافته) همبستگي منفي خفيفي وجود داشت

هاي مختلف طور معمول توجه خود را بين محركافرادي كه اضطراب بيشتري دارند، به. همراستا است) 2006(
ضمن اينكه افراد، اضطراب حالتي ممكن است ). 9(كنند كه اين در زمان واكنش ساده مزيت نيست تقسيم مي
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بهبود يابد كه اين به سطح اضطراب ) مثالً شنوايي يا بينايي(اختصاصي مرتبط  1پردازش اطالعات يك مداليتة
شكاران نخبه ثابت بوده و ممكن است در تحقيقات آمده كه سطوح اضطراب در ورز). 20(صفتي آنها بستگي دارد 

دراين تحقيق ). 26(اين نيز از داليل عدم ارتباط بين زمان واكنش ساده و اضطراب در گروه ورزشكار باشد 
ارتباط منفي معناداري بين اضطراب حالتي و زمان واكنش انتخابي مشاهده شد، يعني افزايش اضطراب با زمان 

درصد واريانس زمان واكنش انتخابي را  3/6توان گفت اضطراب حالتي مي بنابراين. واكنش كمتر همراه بود
همراستا و ) 2006(و هي ناوت ) 1385(، عباس ابوالقاسمي )1379(هاي فرشاد تجاري كند كه با يافتهتبيين مي

ه در آن اين يافته با فرضية يو وارونه ك. مغاير است) 2009(، ريگي )2005(، كريستين )1385(با نتايج ضيايي 
شود، كامالً قابل توجيه يابد و از آن به بعددچار افت مييبا افزايش اضطراب تا حد مشخصي عملكرد فرد بهبود م

يعني يك مهارت . همچنين در اين فرضيه آمده است كه نقطة اوج عملكرد به نوع مهارت بستگي دارد. است
ها در تحقيق حاضر كه اضطراب آزمودني. رسدد ميپيچيده با افزايش اضطراب و انگيختگي زودتر به اوج عملكر

در حد متوسط بود، عدم همبستگي با زمان واكنش ساده و همبستگي منفي با زمان واكنش انتخابي اين نكته را 
  ).26، 23، 4، 2(كند تر ميبرجسته

ركز توجه را تنش عضالت و برانگيختگي و در نتيجه تم ،كند كه اضطراب حالتياشاره مي) 2006(هي ناوت 
در پژوهش او افرادي كه اضطراب صفتي نرمال . كننددهد كه اين عوامل پردازش حسي را تنظيم ميافزايش مي

شايد اجراي بهبوديافته در . زاي حالتي در زمان پاسخ ديداري بهبود يافتندداشتند، در شرايط اضطراب) نه پايين(
كه طوريو توجه بيشتر براي محرك ديداري مربوط باشد، بهزمان پاسخ به محرك ديداري ناشي از برانگيختگي 

. كنند و در آن محرك بهبود عملكرد داشتنداضطراب صفتي پايين به محرك شنيداري توجه مياراي افراد د
  ).24(شود هاي فردي تنظيم ميگيري كلي اينكه اختصاص منابع توجه از طريق شخصيت و تفاوتنتيجه
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