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 چکيده
 زمان بر مختلف زمانی هایفاصله در یانتخاب و افتراقی ساده، دوم محرک انواع ۀارائ تأثیر ۀمقایس حاضر، پژوهش از هدف

 سنی ۀدامن با دختر دانشجوی 36 منظور،بدین .باشدمی شناختیروان پاسخیبی ۀدور الگوی در اول محرک واکنش

 رۀنف 12 گروه سه به تصادفی شکلبه و شدند انتخاب دسترسدر صورتبه سال( 21±3 سنی میانگین با) سال 18ـ24

 ۀفاصل برحسب گیریاندازه حالت پنج ،هاگروه از یکهر برای که است ذکرشایان .گردیدند تقسیم انتخابی و افتراقی ساده،

 آماری هایآزمون از استفاده با هاداده ،براینعالوه داشت. وجود (ثانیه هزارم 1000و 400،200،100،50) محرک دو بین ۀارائ

 نتایج شدند. تحلیل تکراری یهااندازه با واریانس تحلیل و گروه(×زمانی ۀ)فاصل پنج در سه مرکب عاملی واریانس تحلیل

2,33F=40.15, ) گروه اصلی اثر اول، محرک واکنش زمان در که دهدمی نشان مرکب عاملی واریانس تحلیل آزمون

001.0=P)، زمانی ۀفاصل اصلی اثر (001.0=P ,79.19=2,33F) 5,93=42.2, ) گروه در زمانی ۀفاصل تعاملی اثر وF

03.0=P) گروه اصلی اثر نیز دوم محرک واکنش زمان در .باشدمی دارامعن (001.0=P ,04.12=2,33F) اما ،است دارامعن 

 دارامعن (P ,63.1=3,100F=14.0) گروه در زمانی ۀفاصل تعاملی اثر و (P ,57.2=2,33F=05.0) زمانی ۀفاصل اصلی اثر

 بر تنهانه ،محرک دو بین ۀارائ ۀفاصل نیز و دوم تکلیف در محرک نوع که است این بیانگر هایافته طورکلی،به .باشدمین

 باشد.می اثرگذار نیز اول محرک پاسخ زمان بر بلکه گذارد،می ریتأث دوم محرک پاسخ زمان تأخیر میزان
 

 گردعقب متقابل تأثیر محرک، دو بین ۀارائ ۀفاصل ،شناختیروان پاسخیبی ۀدور توجه، کليدی: واژگان
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 مقدمه
 در جزبه باشند؛مین آگاه زمانهم تکلیف دو اجرای هایمحدودیت از خود ۀروزمر زندگی در افراد

 هاینیازمندی یا قهوه( نوشیدن و کردن)تایپ جسمانی سازگاری نظر از تکالیف این که شرایطی

 باشند. داشته پوشانیهم هم با رستوران( یک در کردنسابداریح و ۱اعداد کردن)معکوس شناختی

 یراحتبه هاانسان .کندمی حمایت عقیده این از آزمایشگاه از بیرون در مردم رفتار معمول ۀمطالع

 .دهندمی گوش را رادیو اخبار کنندمی یسواردوچرخه هکیدرحال و کنندمی رانندگی زدنحرف هنگام

 دقیق آزمایشگاهی تکالیف از استفاده دوگانه، تکلیف تداخل تعیین برای که دهدمی نشان موارد این

 برای که است آزمایشگاهی تکالیف این از یانمونه ۲شناختیروان پاسخیبی ۀدور الگوی است. ضروری

 ۀفاصل به دوم و اول محرک دو تکلیف، این در باشد.می موردتوجه دوگانه تکلیف تداخل یریگاندازه

 بین زمان د.شو داده پاسخ سرعتبه هاآن یدو هر به بایستمی و شوندمی ظاهر همسرپشت کوتاهی

 نامندمی 3محرک دو شروع زمانیهمغیر ۀدوگان تحریک الگوی در را دوم محرک ظهور تا اول محرک ظهور

 است شده داده نشان .باشدمی متفاوت ثانیه هزارم ۱۰۰۰ تا ثانیه هزارم ۵۰ بین ایهدامن در معموالً که

 ریتأخ .کندمی پیدا افزایش دوم محرک پاسخ زمان یابد،می کاهش محرک دو بین ارائه ۀفاصل کهزمانی

 ندیگومی شناختیروان پاسخیبی ۀدور را اول محرک وجود دلیلبه دوم محرک واکنش زمان در

 .(3) گردید ارائه و کشف (۱93۱) 4تلفورد توسط مهم ۀپدید این .(۲،۱)

 است ۵"مرکزی بطری ۀدهان" ،شناختیروان پاسخیبی ۀدور ۀکنندهیتوج هاینظریه ترینقوی از یکی

 یا بطری ۀدهان صورتبه د،نشومی نامیده پاسخ انتخاب که مرکزی هایپردازش مدل، این طبق .(3)

 هایفرایند همچنین، د.نیاب اختصاص تکلیف یک به دنتوانمی تنها زمان کی در که باشندمی راهتنگ

 وارد مذکور بطری ۀدهان هایپردازش کهزمانی تا توانندمی تکلیف دو در درگیر حرکتی و ادراکی

 محرک دو بین هارائ ۀفاصل کهیهنگام مدل، این مبنایبر گیرند. صورت موازی صورتبه اندنشده
                                                 
1. Reverse the Number 

2. Paradigm Period Refactory Psyology 

3. Stimulus Onset Asynchrony 

4. Telford 

5. Model Bptteneck Central 
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 افزایش ۱دوم محرک به واکنش زمان پاسخ ،انتخاب ۀمرحل بودنکانالیتک دلیلبه یابد،می کاهش

 .(4،۲) ابدیمی

 دوگانه تحریک الگوی از که واکنش زمان مطالعات از برگرفته ،کانالیتک ۀنظری از قوی و اساسی حمایت

 زمانی ۀفاصل شدنکم اثر بر دوم محرک به پاسخ در ریتأخ افزایش مطالعات این .باشدمی اندکرده استفاده

 شناختیروان پاسخی بی دوره تأثیر .(4،۲) کنندمی دییتأ را شناختیروان پاسخیبی ۀدور یا و محرک دو

 برای زدنگول از هاورزش از بسیاری در مهاجم بازیکنان است. شده شناخته یخوببه ورزشی عملکرد در

 به حریف پاسخ ،موفقیت صورتدر و کنندمی استفاده نادرست اطالعات پردازش با حریفان کردنمنحرف

 .(۵) افتدمی تأخیر

 وجود توجهیقابل شواهد ،آوردمی فراهم را ایساده هایبینیپیش بطری ۀدهان مدل کهنیباوجودا

 از برخی در مثال،عنوانبه ؛نید(یبب را (6ـ9) منابع نمونه برای) کنندنمی حمایت مدل این از که دارد

 ۀفاصل تدریجی افزایش با که شد داده نشان شناختیروان پاسخیبی ۀدور الگوی با ارتباط در مطالعات

 افزایش اول محرک واکنش زمان ،دوم تکلیف شدنترپیچیده با نیز و (۱۱،۱۰) محرک دو بین زمانی

 ۀزنجیر در محدود پردازش کانال قرارگیری موقعیت زمینۀدر متناقض اطالعات ۀواسطبه .(۱۲،۱۱) یابدمی

 انعطافقابل محصول یک عنوانبه توجه به است بهتر که کرد پیشنهاد (۱973) ۲کانمن ،اطالعات پردازش

 تکالیف بین بخواهد فرد کهیزمان هر تواندمی است معینی کلی هایمحدودیت دارای اگرچه زیرا، ؛شود نگاه

 است موضوع این برای منطقی توجیهی ،محدود منبع یک پذیرانعطاف تخصیص یابد. اختصاص زمانهم

 توجیه کانمن دارد. وجود تکلیف مختلف ترکیبات و مختلف افراد برای مختلف هایبطری گردن چرا که

 بلکه است، ترطوالنی دوم محرک برای تنهانه پاسخ ،پاسخیبی ۀدور مطالعات از بسیاری در که کرد

 متقارن شکلبه 3"ظرفیت تقسیم" ۀنظری جاکهازآن .باشدمی شده ترطوالنی نیز اول محرک برای

 محرک واکنش زمان افزایش توضیح قابلیت طبیعی طوربه دهد،می قرار تأثیرتحت را دوم و اول تکلیف

 تکلیف دو هر هایپردازش شود،می تقسیم تکلیف دو بین محدود ظرفیت کهزمانی دارد. را اول

 دگردنمی تکلیف دو هر در پاسخ تأخیر به منجر ،بنابراین و شوندمی انجام طبیعی حد از ترآهسته

 واکنش انزم افزایش برای را توضیحی هیچ تنهاییبه 4"راهتنگ ۀنظری" که است ذکرشایان .(۱3،8)

 .کندنمی ارائه اول محرک

                                                 
1. Task Reaction Time 

2. Kahnemen 

3. Capacity Sharing Model 
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 در چیه ای همه صورتبه را بطری ۀدهان ۀمرحل ظرفیت تقسیم نظریه طرفدارن ،راهتنگ مدل درمقابل

 هایفرایند یافتنپایان لزوم توسط دوم تکلیف که هستند باور این بر هامدل این تمام گیرند.نمی نظر

 تأثیر" عنوان با را جدیدی ۀپدید پژوهش چندین ،اخیراً .(۱4) افتدنمی تأخیر به اول تکلیف برای مهم

 سازگار جایگزین هایمدل از برخی و بطری ۀدهان مدل با که اندنموده معرفی "۱گردعقب متقابل

 اشاره دوم محرک برای موردنیاز پاسخ به اول محرک واکنش زمان وابستگی به شواهد این .باشدمین

 را (اچ )اس، حروف انواع و حروف رنگ تعاملی اثرات (۱998) ۲هولم ،نمونهعنوانبه ؛(۱۵،9) کنندمی

 به دادنپاسخ از قبل دوم محرک به پاسخ کرد پیشنهاد او نمود. مشاهده اول محرک واکنش زمان بر

 دستبه (۱998) گرانید و هولم توسط که شواهدی به توجه با .(۱7،۱6) شودمی فعال اول محرک

 داشته وجود هم به مرتبط تکالیف مورددر تنها پدیده این که است باقی احتمال این هنوز است، آمده

 آزمایش در .باشدمی موردنیاز هنوز بحث این گسترش ضرورت مختلف، تکالیف داشتن رغمعلی .باشد

 به پاسخ در بایستمی آزمودنی و شدمی ظاهر سبز یا قرمز هایرنگ به "اچ" و "اس" حروف ،هولم

 نیز حرف تشخیص به پاسخ در و دادمی ارائه کلیدصفحه طریق از را دستی پاسخ یک ،محرک رنگ

 رنگ محرک دو هر ،هولم آزمایش در کرد.می بیان را (کالمی صورتبه حرف تکرار) یکالم پاسخ یک

 مجبور نیز هاآزمودنی .ماندندمی باقی صفحه در پاسخ زمان تا و ندشدمی ظاهر هم با زمانهم حرف و

 بازخورد ،هاپاسخ ترتیب نکردنرعایت صورتدر و دهند ارائه کالمی پاسخ از قبل را دستی پاسخ بودند

 ما که پاسخیبی ۀدور تکلیف الگوی با آزمایش این چشمگیر تفاوت .شدمی ارائه کوشش آن در خطا

 حاضر پژوهش در صفرغیر محرک دو بین ارائه ۀفاصل وجود کردیم، استفاده آن از حاضر پژوهش در

 در کهیدرحال یم؛برسان حداقل به را هاپاسخ بین بندیجمع نمودیم تالش حاضر پژوهش در باشد.می

 هاآن زمانهم شدنارائه دلیلبه محرک دو بین بندیجمع احتمال ،(۱998) گرانید و هولم آزمایش

 همچنین، .باشد اول تکلیف بر دوم تکلیف تأثیرگذاری برای دلیلی تواندمی امر همین و تداش وجود

 به توجه با .برسانیم حداقل به احتمالی نتایج تفسیر در را ابهام این نمودیم تالش پژوهش این در

 این که دارد وجود احتمال این هنوز است، آمده دستبه (۱998) گرانید و هولم توسط که شواهدی

 داشتن با بحث این گسترش ضرورت لذا، و باشد داشته وجود هم به مرتبط تکالیف مورددر تنها پدیده

 ۀپدید ظهور ،پیشین هایپژوهش از آمدهدستبه شواهد برعالوه .باشدمی موردنیاز مختلف تکالیف

 چالش به را پاسخیبی ۀدور ۀدربار بطری ۀدهان مدل توسط شدهارائه توجیهات ،گردعقب متقابل تأثیر

 اختصاص اول تکلیف به ابتدا در مرکزی هایفرایند ،مرکزی بطری ۀدهان مدل با مطابق .اندازدمی

 دو بین ارائه ۀفاصل به توجه بدون و دوگانه تکلیف تداخل بدون بایستمی اول تکلیف لذا، ؛یابدمی

                                                 
1. Backward Cross-Talk Effect 

2. Hommel 
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 .باشد یکسان باید مختلف هایفاصله به توجه با اول محرک واکنش زمان ،روازاین ؛شود انجام محرک

 بین ارتباط افزایش از استفاده با تکلیف دشواری متغیر که است بوده این بر سعی پژوهش این در

 ادراکی ۀمرحل کردندشوار و انتخابی گروه در هاپاسخ انتخاب افزایش از استفاده با و پاسخ ـ محرک

 .گیرد قرار یموردبررس افتراقی گروه در تکلیف

 با را مختلف تکلیف دو بودند خواسته هاآزمودنی از کههنگامی (۲۰۰۱) ۱دلمیر و لوگان این،برعالوه

 دو کهزمانی بردند پی هاآن .(۱8) آوردند دستبه را مشابهی نتایج دهند انجام مشابه هایمحرک

 با هاپاسخ که است زمانی از ترکوچک اول محرک واکنش زمان د،رندا نیاز مشابهی پاسخ به محرک

 محرک انتخاب نوع و پیچیدگی ،شناختیروان پاسخیبی الگوی در ،اینبرعالوه باشند.می متفاوت هم

 ، (۲۰۰6) ۲لریم دوم و اول آزمایش در .(۱۵،9) است اثرگذار اول تکلیف واکنش زمان بر دوم تکلیف

 نتایج .بود "نرو /برو" افتراقی تکلیف یک دوم تکلیف کهیدرحال ؛بود انتخابی تکلیف یک اول تکلیف

 تکلیف که بود زمانی از ترسریع ،بود "برو" دوم تکلیف کههنگامی اول تکلیف پاسخ زمان داد نشان

 دوم تکلیف دشواری تأثیرتحت اول تکلیف که داد نشان نیز میلر سوم آزمایش .بود "نرو" تکلیف دوم

 نظر در ساده تکلیف یک تنها را اول تکلیف حاضر پژوهش در ،میلر پژوهش برخالف .)9( گیردمی قرار

 مستقیم صورتبه اول تکلیف بر را دوم تکلیف تدریجی شدندشوار احتمالی تأثیر بتوانیم تا گرفتیم

 ترقیدق صورتبه اطالعات پردازش مراحل در را تأثیر این احتمالی جایگاه بتوانیم نیز و کنیم مشاهده

 در را گردعقب متقابل تأثیر خود آزمایش در (۲۰۰6) 3الدرسون و میلر همچنین، .نماییم مشخص

 زمان ـ نیرو ییهاییایپو بر دوم تکلیف نیروی یهایازمندین هاآن آزمایش در .دادند نشان پاسخ سطح

 بیشتر نیروی اعمال با قوی کلید دادنفشار پاسخ به نیازمند نیز دوم تکلیف .بود رگذاریتأث اول تکلیف

 ینیرو اعمال به دوم تکلیف به پاسخ که وقتی که کردند مشاهده هاآن .بود کمتر نیروی با نرم و

 اول تکلیف پاسخ داشت، نیاز کمتری نیروی به دوم تکلیف که وقتی با مقایسه در داشت نیاز بیشتری

 اتمام از قبل دوم تکلیف یهاپاسخ از برخی کنند بیان هاآن که شد منجر نتایج این ..بود دشوارتر

 برونداد سطح در حتی گردعقب متقابل تأثیر که داد نشان آزمایش این .شوندیم فعال اول تکلیف پاسخ

 .(۱۵) دهد رخ تکلیف دو بین معنایی وابستگی داشتن بدون حتی تواندمی و دارد وجود نیز حرکتی

 راهتنگ ۀنظری دو هر اساسبر که تکلیف دو هر پاسخ انتخاب ۀمرحل تا نمودیم تالش پژوهش این در ما

 و دهیم قرار کاریدست مورد را است دوگانه تکلیف در تداخل اصلی جایگاه ظرفیت تقسیم و

 قرار مطالعه مورد آن جایگاه با همراه را اول تکلیف بر دوم تکلیف تأثیرگذاری بتوانیم بیترتنیدب

 .دهیم

                                                 
1. Logan & Delheimer 

2. Miller 
3. Miller & Alderton 
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 سؤال این به پاسخ دنبالبه حاضر پژوهش مرکزی، بطری ۀدهان مدل برخالف موجود شواهد به توجه با

 پاسخ انتخاب پیچیدگی ریتأثتحت دوم محرک زمان همانند نیز اول محرک واکنش زمان آیا که است

 کرد؟ خواهد تغییر محرک دو ۀارائ بین مختلف زمانی هایفاصله در بازداری استراتژی از استفاده و

 الگوی در انتخابی( و افتراقی ساده،) متفاوت دشواری سطح با تکلیف سه از پژوهش این در ،روازاین

 این اگر که است این حاضر پژوهش در شدهمطرح دیگر سؤال است. شده استفاده پاسخیبی ۀدور

 قرار تأثیرتحت بیشتر شرایط از کیکدام در ،ودش مشاهده دوم و اول محرک واکنش زمان در تغییرات

 هاینظریه قالبدر توانمی هم هاسؤال این به گوییپاسخ با است؟ چگونه تغییرات این و گیردمی

 مختلف هایواکنش زمان بهبود در را هامحرک ۀارائ کاربرد هم و شد بحث وارد قدیم و جدید توجهی

 .داد قرار یموردبررس
 

 پژوهش روش
 کاربردی ـ بنیادی مطالعات نوع از و بوده یآزمایش گروه سه با تجربینیمه حاضر پژوهش روش

 دانشگاه از (سال ۲۱±3 سنی میانگین )با سال ۱8ـ۲4 سنی دامنۀ در دختر دانشجوی 36 .باشدمی

 و هبود دستراست هاآن تمامی که داشتند حضور پژوهش این در داوطلبانه صورتبه بهشتی شهید

 با بینایی و صوتی هایمحرک پژوهش، انجام جهت بودند. سالم حرکتی و شنوایی بینایی، لحاظبه

 کامپیوتر توسط واکنش زمان و شدمی ارائه شناختیروان پاسخیبی ۀدور افزارنرم و کامپیوتر از استفاده

 رفتار گروه پژوهشگران توسط (۱39۰) سال در شناختیروان پاسخیبی ۀدور افزارنرم .گردیدمی ثبت

 طراحی بهشتی دشهی دانشگاه رشد مرکز در واقع "فردا امید پدیدار" ورزشی فرهنگی ۀسسؤم حرکتی

 هر از استفاده با هاآزمودنی واکنش زمان امتیازات بستگیهم توسط ابزار این روایی که شد ساخته و

 قرار یموردبررس ۱الفایت شرکت واکنش زمان دستگاه و شناختیروان پاسخیبی ۀدور دستگاه دو

 تکلیف (نداشتند آشنایی مربوطه هایدستگاه با هاآن از کدامهیچ که) کنندگانشرکت درادامه، .گرفت

 پیرسون( بستگیهم ضریب) ازاتیامت بین بستگیهم کردند. اجرا دستگاه دو هر از استفاده با را مالک

 پایایی تعیین منظوربه ،همچنین آمد. دستبه (73/۰) معادل دستگاه دو در افراد اجراهای از حاصل

 که کردند اجرا موردنظر دستگاه از استفاده با را تکلیف دیگر زمانی در مجدداً افراد این دستگاه، این

 آمد. دستبه (78/۰) با رابرب (پیرسون بستگیهم) اجرا دو این در افراد نمرات بین بستگیهم

 ۀصفح در آزمایش فرایند طول در که بودند رنگی یهایدایره ،بینایی هایمحرک که است ذکرشایان

 ،انتخابی و افتراقی ساده، واکنش زمان نوع به توجه با شدند.می ظاهر فرد هر رویهروب مانیتور

                                                 
1. Lafayette 
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 شدمی پایین و باال هایتون شامل نیز صوتی محرک داشت. وجود بینایی هاییمحرک در هاییتفاوت

 .دگردیمی ارائه آزمودنی هر ایبر کامپیوتر به متصل هدفون توسط که
 برحسب آزمایشی هایگروه این که شدند تقسیم آزمایشی گروه سه در تصادفی صورتبه هاآزمودنی

 ۀارائ بیترت بودند. متفاوت هم با دوگانه تحریک الگوی در دوم تکلیف برای واکنش زمان تکلیف نوع

 ـ شنوایی اول تکلیف ،دوگانه تحریک الگوی در است. شده داده نشان یک شماره شکل در محرک دو

 واکنش زمان تکلیف یک گروه در دوم تکلیف همچنین، بود. دستی ـ بینایی دوم تکلیف و دستی

 یا اول تکلیف بود. انتخابی واکنش زمان سه گروه در و افتراقی واکنش زمان تکلیف دو گروه در ساده،

 انگشت ،آن شنیدن از پس بایستمی آزمودنی و بود بیب() ثابت تون یک ۀارائ شامل شنیداری تکلیف

 ساده واکنش زمان تکلیف در محرک .داشتبرمی "آ" به مربوط کلید روی از را خود چپ دست ۀاشار

 برداشتن با واکنش زمان و شدمی ظاهر فرد رویهروب مانیتور ۀصفح در که بود ایدایره یمحرک نیز

 زمان تکلیف در براین،عالوه .گردیدمی ثبت محرک ۀارائ از پس کلیدصفحه "آ" حرف روی از دست

 قرار فرد رویهروب مانیتور در دایره چهار که شدمی ظاهر صورتیندب دیداری محرک ،افتراقی واکنش

 روشن سبز ۀدایر کههنگامی بایستمی هاآزمودنی و شدمی روشن تصادفی صورتبه و گرفتمی

 زمان تکلیف در .ندداشتیبرم موردنظر کلیدصفحه روی شدهنییتع حرف روی از را خود تدس شد،می

 سمت از دایره اولین هرگاه .داشت قرار فرد رویهروب مانیتور ۀصفح در دایره چهار نیز انتخابی واکنش

 شدنروشن با و داشتبرمی "ال" حرف روی از را راست دست ۀاشار انگشت فرد ،شدمی روشن راست

 "یو" حرف روی از را خود راست دست ۀمیان انگشت بود موظف فرد ،راست سمت از دایره دومین

 از را خود چپ دست ۀاشار انگشت فرد ،راست سمت از دایره سومین شدنروشن با همچنین، .بردارد

 ۀمیان انگشت آزمودنی ،راست سمت از دایره چهارمین شدنروشن با و داشتیبرم "ای" حرف روی

 ثبت دوم و اول محرک واکنش زمان ،ترتیببدین و داشتیبرم "آ" حرف روی از را خود چپ دست

 چهار ،بنابراین ؛ندشدمی روشن تصادفی ترتیب با دایره چهار از یکهر که است ذکرشایان .گردیدمی

 .شدمی فراهم محرک چهار برای انتخابی حالت

 بین ارائه فاصله برحسب متفاوت کوشش نوع پنج سه، و دو یک، هایگروه از یکهر برای همچنین،

 از کیچیه که است ذکرشایان داشت. وجود ثانیه( هزارم ۱۰۰۰،4۰۰،۲۰۰،۱۰۰،۵۰) محرک دو

 .نبودند آگاه محرک دو بین ارائه ۀفاصل مقدار از هاآزمودنی

 کوشش شروع از قبل ایثانیه دو یریتأخ داد،می پاسخ کوشش یک به کنندهشرکت هر کهنیازاپس

 در و مانیتور ۀصفح مرکز از باالتر کمی اول تکلیف بازخورد تأخیر زمانمدت در .شدمی لحاظ بعدی

 و )+( عالمت با بودندرست صورتدر ،مانیتور ۀصفح مرکز از تر پایین کمی دوم تکلیف بازخورد

 .شدمی داده نشان (ـ) عالمت با بودناشتباه درصورت
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 بین ارائه ۀفاصل مقدار پنج با کوششی سه بلوک پنج شامل گروه هر برای تمرینی بخش براین،عالوه

 .گرفت انجام مساوی هایکوشش تعداد با آزمایشی گروه سه هر در تمرینی هایبلوک و بود محرک دو

 هابلوک و شدند تقسیم ینفر سه رگروهیز چهار به گروه هر افراد ترتیب، اثر کنترل منظوربه همچنین،

 پنج شامل نیز آزمون بخش شد. ارائه رگروهیز هر برای تصادفی صورتبه مختلف زمانی هایفاصله با

 دو بین ۀفاصل مقدار و واکنش زمان تکلیف نوع برحسب آزمون هایبلوک بود. کوششی ۱۵ بلوک

 دو بین ۀفاصل مقدار اساسبر و تصادفی صورتبه هابلوک ۀارائ ترتیب و بودند متفاوت هم با محرک

 .بود تمرینی بخش همانند محرک

 آمار و شد استفاده معیار انحراف و میانگین آماری هایشاخص از هاداده توصیف جهت همچنین،

 استنباطی آمار هایروش .گرفت قرار مورداستفاده هارگروهیز و هاگروه بین ۀمقایس برای استنباطی

 تحلیل آزمون ها،داده بودننرمال آزمون ها،واریانس برابری آزمون از: بودند عبارت استفادهمورد

 .تکراری هایاندازه با واریانس تحلیل و گروه( × زمانی ۀ)فاصل پنج در سه مرکب عاملی واریانس

 هاستفاد تفاوت محل تعیین برای (۰۵/۰) یآلفا سطح در بونفرونی تعقیبی آزمون که است ذکرقابل

 .شد
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 کوشش یک در هامحرک ۀارائ بیترت ـ1 شکل

 

 یکهر در .است شده آورده هاآن از یکهر کنار در صفحه در هامحرک از یکهر ماندنباقی زمانمدت

 .شودیم ظاهر سی یا بی ای، تصاویر از یکی ،ساده و افتراقی انتخابی، یهاگروه از
 

 نتایج
 و اول محرک واکنش زمان آن در که ییهاکوشش ۀکلی محرک، دو بندیجمع اثر کنترل منظوربه

 ۱/3 از )کمتر ثانیه دو از بیشتر یا و ها(کوشش از درصد ۰۱/۰ از )کمتر ثانیه هزارم ۲۰۰ از کمتر دوم

 مجزا صورتبه دوم و اول محرک واکنش زمان میانگین شدند. حذف تحلیل از بود ها(کوشش از درصد

 ۀخالص د.گردی محاسبه (بودند صحیح پاسخ دو هر که هاییکوشش در تنها) شرایط و فرد هر برای

 است. شده داده نشان وسه دو هایشکلدر دوم و اول محرک واکنش زمان

 محرک دو بین فاصلۀ

۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، 4۰۰، 

 ثانیه هزارم ۱۰۰۰

 هزارم ۵۰۰ :تپبیت نقطۀ

 ثانیه

 ۱۰۰ :شنیداری محرک

 ثانیه هزارم

 

 محرک

 ۱۰۰:دیداری

 ثانیه هزارم

 ثانیه یک :بازخورد

b 

+ 

 ــ

c a 
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 محرک دو بین ارائه ۀفاصل برحسب اول محرک واکنش زمان میانگین ـ2 شکل

 

 

 محرک دو بین ارائه ۀفاصل برحسب دوم محرک واکنش زمان میانگین ـ3 شکل 
 

 در دوم و اول محرک واکنش زمان نمرات هایداده توزیع که داد نشان نیز ۱شاپیروویک آزمون نتایج

 برابری آزمون نتایج همچنین، .(P<05.0) باشدمی نرمال محرک دو ۀارائ مختلف زمانی هایفاصله

 کرد یدیتا دوم و اول محرک واکنش زمان دو هر برای را هاواریانس برابری فرضشیپ ،لوین واریانس

                                                 
1. Shapiro_Wilk Test 
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(05.0>P). زمانی )فاصله پنج در سه مرکب عاملی واریانس تحلیل از دهاستفا با و بعد ۀمرحل در × 

 محرک دو بین ارائه مختلف زمانی هایفاصله در دوم محرک و اول محرک واکنش زمان نمرات ،گروه(

 .ندشد تحلیل

 داد نشان گروه( × زمانی ۀ)فاصل پنج در سه مرکب عاملی واریانس تحلیل آزمون نتایج براین،عالوه

 دارامعن (P ,40.15=2,33F=001.0) اول محرک واکنش زمان در گروه اصلی اثر که (یک شماره جدول)

 هاووس گرین اپسیلین آزمون از لذا، ؛(P=004.0) بود دارامعن نیز ۱موچلی کرویت آزمون نتایج .باشدمی

 محرک دو بین ارائه مختلف زمانی ۀفاصل اصلی اثر داد نشان نتایج که شد استفاده ۲ (εGHG) گیزر

(001.0=P ,79.16=2,33F) مختلف زمانی فواصل تعامل اثر که شد مشخص همچنین، .است دارامعن 

 ،بنابراین ؛(P ,42.2=2,33F=03.0) باشدمی دارامعن اول محرک واکنش زمان در محرک دو بین ارائه

 ۀساد واکنش زمان بر انتخابی( و افتراقی )ساده، دوم محرک انواع ۀارائ مختلف زمانی فواصل تأثیر

 اول محرک واکنش زمان در داریامعن محل تعیین منظورهب براین،عالوه .باشدمی دارامعن اول محرک

 میانگین در داریامعن تفاوت داد نشان آن نتایج که شد استفاده بونفرونی تعقیبی آزمون از هاگروه در

 دارد وجود انتخابی با افتراقی و (P=001.0) یانتخاب با ساده هایگروه بین اول محرک واکنش زمان

(001.0=P). 
 

 (سه( گروه * )پنج( گیریاندازه مراحل ؛مرکب عاملی واریانس تحلیل آزمون نتایج ـ1 جدول

 تغییرات منبع مجذورات مجموع آزادی ۀدرج مجذورات میانگین اف مقدار پی ارزش

 گروه ۱/78 2 ۰/89 ۱۵/4۰ ۰۰۱/۰

 اول محرک واکنش زمان ۰/۵۱ 3 ۰/۱8 79/۱6 ۰۰۱/۰

3۵۰/۰ 4۲/۲ ۰/۰۲6 6 ۰/۱4 
 واکنش زمان تعامل اثر

 گروه با اول محرک

 

 میانگین بین تفاوت مکان تعیین جهت گروه، با اول محرک واکنش زمان تعامل اثر شدندارامعن از پس

 تحلیل آزمون از اول محرک واکنش زمان در محرک دو بین ارائه مختلف زمانی فواصل تعامل اثر

 کهاین دلیلبه شد. استفاده انتخابی و یافتراق ساده، گروه سه از یکهر در تکراری هایاندازه با واریانس

 سطح ،گرفت قرار استفادهمورد تکراری هایاندازه با واریانس تحلیل آزمون در گروه یک هایداده تنها

 محل یافتن جهت همچنین، شد. گرفته نظر در (P=017.0) با برابر و شد تعدیل بونفرونی روش به آلفا

 گروه در زمونآ این نتایج .گرفت قرار مورداستفاده بونفرونی تعقیبی آزمون ،تفاوت احتمالی دقیق

                                                 
1. Mauchly’s Test of Sphericity 

2. Greenhouse Geisser Epsilon 
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 محرک دو بین ارائه مختلف زمانی هایفاصله در را اول محرک واکنش زمان در دارامعن تفاوت ،ساده

 دوم ۀساد محرک ۀارائ مختلف زمانی فواصل ریتأث ،گریدعبارتبه .(P ,55.38=4,44F=001.0) داد نشان

 واکنش زمان در داریامعن محل تعیین جهت براین،عالوه .باشدمی دارامعن اول محرک واکنش زمان بر

 بین داد نشان آن هاییافته که شد گرفته بهره بونفرونی تعقیبی آزمون از ساده گروه در اول محرک

 محرک واکنش زمان با ثانیه هزارم ۵۰ ،محرک دو بین ارائه ۀفاصل با اول محرک واکنش زمان میانگین

-بدین ؛داشت وجود تفاوت ثانیه هزارم ۱۰۰ ،۲۰۰ ،4۰۰ ،۰۰۱۰ محرک دو بین ارائه ۀفاصل با اول

 هزارم 34۰) ثانیه هزارم ۵۰ محرک دو بین ارائه ۀفاصل با اول محرک واکنش زمان میانگین کهمعنی

 ثانیه(، هزارم 4۰4) ثانیه هزارم ۱۰۰ ۀارائ ۀفاصل با اول محرک واکنش زمان میانگین از کمتر ثانیه(

 زمان میانگین ،ثانیه( هزارم 4۵۲) ثانیه هزارم ۲۰۰ ۀارائ ۀفاصل اب اول محرک واکنش زمان میانگین

 محرک واکنش زمان میانگین و ثانیه( هزارم 49۲) ثانیه هزارم 4۰۰ ۀارائ ۀفاصل با اول محرک واکنش

 .بود ثانیه( هزارم ۵۵۲) ثانیه هزارم ۱۰۰۰ ۀارائ ۀفاصل با اول

 زمانی هایفاصله در اول محرک واکنش زمان در دارامعن تفاوت افتراقی، گروه در آزمون این نتایج

 محرک ۀارائ مختلف زمانی فواصل تأثیر ،گریدعبارتبه .(P ,33.1=4,44F=02.0) نداد نشان را مختلف

 باشد.نمی معنادار اول محرک واکنش زمان بر دوم افتراقی

 در اول محرک واکنش زمان در را یدارامعن تفاوت ،انتخابی گروه در آزمون این نتایج همچنین،

 مختلف زمانی فواصل تأثیر ،گریدعبارتبه .(P ,87.4=4,44F=002.0) داد نشان مختلف زمانی هایفاصله

 بونفرونی تعقیبی آزمون نتایج .باشدمی دارامعن اول محرک واکنش زمان بر دوم انتخابی محرک ۀارائ

 محرک دو بین ارائه ۀفاصل با اول محرک واکنش زمان میانگین بین که داد نشان نیز انتخابی گروه در

 ۵۰ و 4۰۰ ،۲۰۰ ،۱۰۰ محرک دو بین ارائه ۀفاصل با اول محرک واکنش زمان با ثانیه هزارم ۱۰۰۰

 با اول محرک واکنش زمان میانگین کهمعنیبدین دارد؛ وجود تفاوت انتخابی گروه در ثانیه هزارم

 میانگین از بیشتر داریامعن شکلبه ثانیه( هزارم 8۰9) ثانیه هزارم ۱۰۰۰ محرک دو بین ارائه ۀفاصل

 واکنش زمان میانگین ثانیه(، هزارم 6۰۱) ثانیه هزارم ۵۰ ۀارائ ۀفاصل با اول محرک واکنش زمان

 با اول رکمح واکنش زمان میانگین ثانیه(، هزارم 6۲9) ثانیه هزارم ۱۰۰ ۀارائ ۀفاصل با اول محرک

 4۰۰ ۀارائ ۀفاصل با اول محرک واکنش زمان میانگین و ثانیه( هزارم 687) ثانیه هزارم ۲۰۰ ۀارائ ۀفاصل

 .است ثانیه( هزارم 7۱6) ثانیه هزارم

 تحلیل آزمون نتایج شد. پرداخته دوم محرک واکنش زمان به مربوط هایفرضیه بررسی به ،ادامهدر

 محرک واکنش زمان در گروه اصلی اثر که داد نشان گروه( × زمانی ۀ)فاصل 3×۵ مرکب عاملی واریانس

 دارامعن موچلی کرویت آزمون که است آن بیانگر هایافته (.P ,04.12=2,33F=001.0) است دارامعن دوم
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-مین دارامعن محرک دو بین ارائه مختلف زمانی ۀفاصل اصلی اثر داد نشان نتایج.(P=03.0) باشدمی

 ارائه مختلف زمانی فواصل تعامل اثر که بود این بیانگر نتایج براین،عالوه (.P ,57.2=3,100F=05.0) باشد

 ۀفرضی لذا، ؛(P ,63.1=3,100F=14.0) باشدنمی دارامعن دوم محرک واکنش زمان در محرک دو بین

 فواصل تأثیر ،گریدعبارتبه نگرفت. قرار موردتأیید (P<50.0) یدارامعن سطح در دوم ۀفرضی در صفر

 دارامعن دوم محرک واکنش زمان بر انتخابی( و افتراقی )ساده، دوم محرک انواع ۀارائ مختلف زمانی

 تعقیبی آزمون از هاگروه در دوم محرک واکنش زمان در داریامعن محل تعیین جهت همچنین، .بود

 بین دوم محرک واکنش زمان میانگین در را داریامعن تفاوت آن نتایج که شد استفاده بونفرونی

 .داد نشان (P =001.0) انتخابی با ساده هایگروه
 

 گيرینتيجه و بحث
 تنهانه ،محرک دو بین ارائه ۀفاصل نیز و دوم تکلیف در محرک نوع که داد نشان پژوهش هاییافته

 نیز اول محرک واکنش زمان بر بلکه ند،هست تأثیرگذار دوم محرک واکنش زمان تأخیر میزان بر

 .دارند توجهیقابل راتیتأث

 ،(۱6) (۱998) هولم ،(۱۵) (۲۰۰6) آلدرسون و میلر ،(9) (۲۰۰6) میلر پژوهش نتایج با هایافته این

 نشان خود پژوهش در هاآن است. سازگار (۱9) (۲۰۰۲) ۲پروتر و لین و (8) (3۲۰۰) ۱جولیر و تامبو

-می تأثیرگذار اول تکلیف پاسخ زمانمدت بر دوم تکلیف پیچیدگی میزان و پاسخ ماهیت که ندداد

 به پاسخ برای الزم هایپردازش از برخی که است مطلب این گویای نیز حاضر پژوهش نتایج .باشد

 هولم همچنین، شوند.می فعال اول تکلیف به پاسخ اتمام از قبل ۀدوگان تحریک الگوی در دوم تکلیف

 تامبو است. تأثیرگذار اول تکلیف اجرای بر دوم تکلیف با اول تکلیف سازگاری که داد نشان (۱998)

 محرک واکنش زمان یابد، افزایش دوم تکلیف دشواری چههر که دادند نشان نیز (۲۰۰3) جولیر و

 .یافت خواهد افزایش نیز اول

 پروتر و لین و (۲۰۰6)  3روترف و هازالتین آزمایش نتایج با حاضر پژوهش هاییافته درمقابل،

 الگوی در دوم تکلیف پردازشی فرایندهای که کردند بیان هاآن .(۲۰،۱9) ندارد همخوانی (۲۰۰۲)

 پژوهش نتایج کهیدرصورت ؛دهدمی رخ اول تکلیف مرکزی هایپردازش از پس هدوگان تحریک

 شده آغاز اول تکلیف مرکزی هایپردازش اتمام از قبل دوم تکلیف هایپردازش که داد نشان حاضر

 .است

                                                 
1. Tombu & Jolicœur 

2. Lien& Proctor 

3. Hazeltine & Ruthruff 
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 پاسخیبی ۀدور را اول محرک وجود دلیلبه دوم محرک واکنش زمان در تأخیر شد، گفته که طورهمان

 الگوی در محرک دو بین ۀارائ ۀفاصل کاهش با زمانهم که داد نشان هایافته گویند. شناختیروان

 این که هرچند ؛یافت افزایش دوم محرک واکنش زمان ،آزمایش این در استفادهمورد ۀدوگان تکلیف

 راهبرد عینی کنترل عدم ،پژوهش این اجرای در عمده محدودیت نبود. دارامعن آماری لحاظبه افزایش

 ،تکلیف اجرای دستورالعمل که هرچند بود. دادنآزمون حین در آزمودنی هر توسط استفادهمورد

 اجرای حین که دارد وجود احتمال این .بود محرک دو هر به دقت و سرعت حداکثر با دادنپاسخ

 آن آغاز تشخیص زیرا، باشد؛ داده اختصاص دوم تکلیف به را خود توجه بیشترین آزمودنی هر ،تکلیف

 کمی توجهی هاینیازمندی ،بودنساده دلیلبه الگو این در اول تکلیف و بوده اول محرک از دشوارتر

 یا و ثانیه( هزارم ۱۰۰ و ۵۰) کوتاه زمانی هایفاصله در آزمودنی ،موارد از برخی در حتی است. داشته

 اول محرک زدنجمع به هاکوشش از برخی در و نموده ینیبشیپ را دوم محرک آغاز ،محرک شروع

 هاییکوشش قراردادی صورتبه ژوهشگرپ ،هاداده تحلیل در که هرچند است. پرداخته دوم محرک با

 یا و شدهبندیجمع هایکوشش عنوانبه بود ثانیه هزارم ۱۰۰ از کمتر هاآن واکنش زمان که را

 محدودیت این اما کرد، خارج آماری تحلیل از پرت ۀداد عنوانبه را هاآن و گرفت نظر در شدهینیبشیپ

 کهیهنگام مدل، این طبق است. کانالیتک مدل برخالف نتایج این است. بوده پژوهشگر موردنظر

 واکنش زمان ،پاسخ انتخاب ۀمرحل بودنکانالیتک سبب به یابد،می کاهش محرک دو بین ۀارائ ۀفاصل

 سازگار توجه منابع تقسیم مدل با نتایج این که است ذکرشایان .کندمی پیدا افزایش دوم محرک

 تکلیف یک از بیشتر برای موازی صورتبه پاسخ انتخاب یهاپردازش ،مدل این طبق باشند.می

 اختصاص اول تکلیف اصلی هایفرایند به ابتدا توجه ظرفیت که ییجاآناز اما باشد،می ریپذامکان

 واکنش زمان ،بنابراین ؛ندارد را ظرفیت از کافی موجودی دوم تکلیف مرکزی هایفرایند ،است افتهی

 (۱3،8،7) یابدمی افزایش دوم محرک

 نظر در دبای هاگروه بین در دوم محرک واکنش زمان در تفاوت برمبنی آمدهدستبه نتایج توجیه در

 در هستند. متفاوت هم با مقدار و ماهیت لحاظبه گروه سه این در واکنش زمان تکلیف که داشت

 واکنش زمان و افتراقی واکنش زمان از ساده واکنش زمان که است شده اشاره ۱دوندرس افتراقی روش

 این که باشدمی ترکوتاه انتخابی واکنش زمان از افتراقی واکنش زمان همچنین، .است ترکوتاه انتخابی

 که طورهمان .(۱) ستا هاآن از دامهرک در درگیر اطالعات پردازش مراحل در تفاوت از ناشی امر

 تجربی هایروش مرکزی، پردازش هایمحدودیت تشخیص برای کردند، بیان (۱998) ۲جانسون و پاشلر

 تکالیفی از استفاده ساده تدبیر یک باشد.می موردنیاز باشند نداشته پوشانیهم ادراکی هایمحدودیت با که

                                                 
1. Donder 

2. Pashler & Johnston 
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 طبیعی تدبیر ،شدهاشاره یپژوهش نتایج به توجه با باشد. کم نسبتاً هاآن ادراکی هاینیازمندی که است

 .(شنوایی و بینایی والًمعم) است تکلیف هر در متفاوت ورودی شرطی هایشدنجفت از استفاده دیگر

 هر به توجه .(۲) دهدمی کاهش را مجرد ادراکی هایمکانیسم پوشانیهم احتمال ش،رو این از استفاده

 شرطی یهاشدنجفت از استفاده نیز و کم ادراکی هاینیازمندی با تکالیف از استفاده یعنی ؛نکته دو

 از ناشی را هاگروه بین تفاوت (احتماالً) که شد موجب پژوهش این در تکلیف هر در متفاوت ورودی

 .بدانیم هاآن مرکزی هایپردازش در موجود تفاوت

 زمان بر محرک دو بین ۀارائ ۀفاصل نیز و دوم محرک نوع اثرگذاری گویای که حاضر پژوهش یهایافته

 محدودیت برمبتنی هایدیدگاه از اینمونه عنوانبه کانالیتک دیدگاه مخالف بود، اول محرک واکنش

 تکلیف لذا، ؛یابدمی اختصاص اول تکلیف به ابتدا در مرکزی هایفرایند مدل این در است. توجه زمانی

 ؛شود انجام محرک دو بین ارائه ۀفاصل از کردنرنظصرف با و دوگانه تکلیف تداخل بدون بایستمی اول

 این باشد. یکسان بایستمی مختلف زمانی هایفاصله به توجه با اول محرک واکنش زمان رو،ازاین

 مطالعات از بسیاری در که کرد بیان کانمن کنند.می حمایت کانمن ظرفیت تقسیم ۀاید از هایافته

 ترطوالنی نیز اول محرک برای بلکه است، ترطوالنی دوم محرک برای تنهانه پاسخ پاسخی،بی ۀدور

-به دهد،می قرار تأثیرتحت را دوم و اول تکلیف متقارن صورتبه ظرفیت ۀنظری جاکهازآن .باشدمی

 بین محدود ظرفیت کهزمانی دارد. را اول محرک واکنش زمان افزایش توضیح قابلیت طبیعی صورت

 ،بنابراین و شوندمی انجام طبیعی حد از ترآهسته تکلیف دو هر هایپردازش شود،می تقسیم تکلیف دو

 را توضیحی هیچ تنهاییبه راهتنگ ۀنظری براین،عالوه شوند.می تکلیف دو هر در پاسخ تأخیر به منجر

 لهأمس این اهمیت منطقی یاگونهبه تواندمی اما کند،نمی ارائه اول محرک واکنش زمان افزایش برای

 به سریع دادنپاسخ برای را دستورالعملی هیچ امکان(حد)تا هاآزمودنی کهاین نخست دهد. کاهش را

 دوم تکلیف به اول تکلیف اتمام از پیش هاآن است ممکن ،بنابراین ؛ندنکنمی دریافت اول تکلیف

 هم با را تکلیف دو پاسخ هاآزمودنی که اردد وجود احتمال این که است این دیگر دلیل بپردازند.

 با اما ،بیندازند تأخیر به دوم تکلیف پاسخ شدنآماده تا را اول تکلیف به پاسخ لذا، و نمایند ترکیب

 هر اجرای حیندر هاآزمودنی از یکهر به دقت و سرعت حداکثر با اجرا دستورالعمل کهاین به توجه

 .باشد آمدهدستبه نتایج ۀکنندهیتوج تواندنمی دالیل این بود، شده ارائه تکلیف دو

 نشان شناختیروان پاسخیبی ۀدور الگوی در را گردعقب متقابل تأثیر حاضر پژوهش نتایج ،طورکلیبه

 دکنمی اشاره دوم محرک برای موردنیاز پاسخ به اول محرک واکنش زمان وابستگی به مدل این داد.

 ۀدور الگوی کند.می فراهم دوگانه تکلیف تداخل برای را مناسب فرصتی ،محرک دو متوالی ظهور .(9)

 ایهزینه هیچ پرداخت بدون تکلیف چند زمانهم انجام که دهدمی نشان شناختیروان پاسخیبی

 و شودمی داده نشان کمتر دقت یا ترطوالنی واکنش زمان صورتبه هزینه این باشد.نمی ریپذامکان
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 .برعکس یا و گذارد ریتأث دوم تکلیف عملکرد بر اول محرک خصوصیات که دهد رخ زمانی تواندمی

 که بگذارد اثر اول تکلیف هایویژگی بر تواندمی زمانی تنها دوم محرک هایویژگی همچنین،

 باشند. شده فعال شود تمام اول محرک برای پاسخ ریزیبرنامه کهاین از پیش دوم محرک هایپردازش

 صورتبه و اول( محرک به دوم محرک از) کندمی کار مخالف جهتدر تأثیر این که ییجاآناز

 نامیده "گردعقب سازگاری تأثیر" شودمی توصیف رنگ( انندم) فرایند یا ساختار برای سازگاری

 اول تکلیف واکنش زمان ،محرک دو بین ارائه ۀفاصل افزایش با کهاین به توجه با ،تیدرنها .(۱۵) شودمی

 و بندیجمع اثرات تعیین برای محرک دو بین ارائه زمانی هایفاصله که شودمی پیشنهاد یابدمی افزایش

  گیرد. قرار بررسی مورد تردقیق صورتبه اول محرک به پاسخ در ینیبشیپ

 در دوگانه، تحریک الگوی در متنوع دوم و اول تکالیف از استفاده با که شودمی پیشنهاد :مقاله پیام

 واکنش زمان و توجه تمرکز تقویت بها ،آیدمی حساببه هاآن مهارت از بخشی دادنفریب که هاییورزش

 شود. پرداخته ورزشکاران
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Abstract

The purpose of this study was to compare the effect of different types of second stimulus
(simple, discrimination, choice) at different time intervals on the first stimulus reaction
time in the psychological refractory period paradigm. Thirty-six female students, aged
18–24 (mean=21) years, were randomly assigned to three experimental groups of 12
each: simple, discrimination and choice. For each group, there were five measurement
phases based on the time interval between two stimuli (50, 100, 200, 400, and 1000 ms).
Data was analyzed with repeated measures and mixed factorial analysis of variance
including factors of time intervals and groups. Results showed that in the first stimulus
reaction time, the main effect of group (F2,33 =15.40, P=0.001), the main effect of
different time interval (F3,93=16.79, P=0.001), and the interaction between group and
time interval (F5,93=2.42, P=0.03) was significant. In the second stimuli reaction time,
the main effect of group (F2,33=12.04, P=0.001) was significant; the main effect of
different time interval (F3, 100 = 2.57, P=0.05) and the interaction between group and time
interval (F3,100=1.63, P=0.05) was not significant. Findings showed that the second
stimulus type and the interval between two stimuli significantly affect the second
stimulus reaction time delay as well as the first stimulus reaction time.

Keywords: Attention, Psychological Refractory Period Paradigm, The Stimulus Onset
Asynchrony, Backward Cross-Talk
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