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و تشخيصي در دختران دانشجو هوشي با زمانارتباط بين بهرة  هاي واكنش ساده
1نيا دكتر فرهاد رحماني

2نژادتيكتر مهرعلي همد

3آبادي فاطمه علي

 چكيده
زم، تعيين ارتباط بهرةهدف از انجام اين پژوهش و زمان واكنش تشخيصي بود هوشي با گيري نمونه،بدين منظور. ان واكنش ساده

و انتخابي از جامعةصهب شدورت داوطلبانه 72/21±88/1ي نفر با ميانگين سن60ّدر نهايت تعداد. دختران دانشگاه گيالن انجام
ب. استفاده گرديدB فرم)3( براي تعيين هوش افراد از آزمون هوشي كتل مقياس. انتخاب گرديدندسال صورته اين آزمون

و با محدودي شدگروهي هاي گيري زمان اندازه.ص گرديد هنجاري مشخّهاي جدولبه وسيلة افراد بهرة هوشيسپس.ت زماني اجرا
و مرحلة شامل اندازه،ل اومرحلة. كنش در دو مرحله صورت گرفتوا زم، شامل اندازه دومگيري زمان واكنش ساده ان واكنش گيري

.تشخيصي بود
و نتيجهآوري اطّ پس از جمع شد گيري از اين داده العات با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون به بررسي نتايج. ها پرداخته

 بهرة هوشي حال آن كه ارتباط.)=32/0rو >05/0P(داري دارد ارتباط معنيبهرة هوشي،نشان داد كه زمان واكنش تشخيصي با 
ز .دار نبود معني،مان واكنش ساده از لحاظ آماريبا

. زمان واكنش تشخيصي، زمان واكنش سادهبهرة هوشي،:هاي كليدي واژه

___________________________________________________________ 
.ندانشيار دانشگاه گيال.1
.استاديار دانشگاه گيالن.2
.كارشناس ارشد تربيت بدني.3
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مهمقد
از عواملي كه ممكن است بر كلّ تأتالي فعيةهوش به عنوان يكي و حاالت انسان  نظر،ثير داشته باشدها

كردمحقّق ص كردن رابطه هاي زيادي براي مشخّ پژوهش،به همين دليل.ه استان زيادي را به خود جلب
و مقايسة بهرة هوشيبين و مقايسةو تواناييبهرة هوشيو پيشرفت تحصيلي  بهرة هوشي هاي حركتي

دو جنس در رده در بين و غير ورزشكاران .)17،18،19(ي متفاوت صورت گرفته استهاي سنّ ورزشكاران
درو زمانبهرة هوشيت اندكي براي تعيين ارتباط بين با اين حال تحقيقا و حركت به ويژه هاي واكنش

مي. سالي صورت گرفته است سنين بزرگ ب در اين بخش تالش مرور طور اجمالي پژوهشه كنيم هايي را
و ابهام آن . اساس اجراي طرح پژوهشي حاضر را فراهم نموده است،ها كنيم كه اعوجاج

از هوش به فرانسيس گالتونكاربرد زمان و جيمز مك كين) 1883(1 واكنش به عنوان يك سنجش
. رابطه وجود دارد،يو تمايز حس) هوش( عقيده داشت كه بين توانايي ذهني،گالتون. گردد برمي)1890(2كتل

و تمايز حس، فرآيندهاي سادهگيري اندازهكتل نيز همانند گالتون عقيده داشت كه با و زمان ميي توان اكنش
را توانايي آن ام؛)3،12( كردگيري اندازههاي ذهني دا نتايج مطالعات و ها نشان اد كه بين زمان واكنش ساده

دردر نتيجه اين نتايج منفي. ها با پيشرفت درسي همبستگي وجود ندارد ساير آزموننمرة بارة، كار تحقيق
ز و كتل اين).4،12( به تعويق افتاد 1960 هاي هوش تا دهة مان واكنش با نمرهارتباط اشكال كار گالتون

بر خالف آزمايشگيري اندازهبود كه اوالً فقط به  و ثانياً در زمان واكنش ساده پرداخته بودند هاي فعلي كه
 زمان گيري اندازه،هاي آناندر آزمايش،شودميگيري اندازهها زمان واكنش بر حسب يك هزارم ثانيه آن

روواكنش مي با از يك قرن پيش نتايج تحقيقات مركل).4(گرفت هاي بسيار ابتدايي صورت  نشان داد3بيش
مي، پاسخ از يك بيشتر شودـ محرّككه وقتي تعداد در. كند زمان واكنش افزايش بسيار پيدا اين افزايش

ميـ محرّكزماني كه تعداد  ).2( يابد پاسخ به ده نزديك شود كاهش
روتنخست و. دست آمدهب)1964(4ين شواهد مثبت در آزمايش در اين آزمايش بين زمان واكنش ساده

اي با هوش داشتش انتخابي همبستگي قابل مالحظه؛ ولي شيب منحني زمان واكناي ديده نشد هوش رابطه
وي،ا اشكال كار روت ام؛)4،12( نه تنها شامل زمان،كردميگيري اندازه اين بود كه زمان واكنشي را كه

بر؛شد واكنش مي از در سال).12( گرفتمي بلكه زمان حركت را هم در  ارتباط،نامحقّقهاي اخير تعدادي
و هوش را مورد پژوهش قرار دادند آن. زمان واكنش و هوش هاي واك نشان داد كه بين زمان،ها نتايج نش

 همين.)8،9،10،12،13(دهندميتر پاسخ سريع،كه افراد باهوش اين، يعنيهمبستگي منفي وجود دارد؛
ميطور نتايج نشان داد كه زمان واكنش با افزايش مقدار اطّ در حالي كه زمان حركت العات افزايش ،يابد

.)9،12،16( كند خيلي كم تغيير مي

___________________________________________________________ 
1. Galton 
2. Cattell 
3. Merkel 
4. Roth 
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و زمان واكنش اند كه رابطه باال پردازان به اين موضوع اشاره كردهه برخي نظري،1980در دهة ي هوش
و سيناپس به دليل برخورداري دستگاه عصبي از سلول رد باشد كه تكانههاي متعد هاي بيشتر ا سريع هدايت ها

 1984در سال1تاز جمله النگستر. هايي صورت گرفتا راجع به اين تفسير از نتايج اعتراض ام؛)7(كنند مي
و سرعت عصبي بنيادها اساساً پيون بيان كرد كه اين همبستگي . سازندي را منعكس نميد بين زمان واكنش

با شركتبراي مثال،  ممكن است براي پاسخ دادن سريع بتوانند راهبردهاي شناختي،تر هوش كنندگان
).7( رتري را تدوين كنندمؤثّ

و فري آرسون نشان داد كه هاي واكنش ارتباط هوش با زماندر زمينة)1986(2نتايج تحقيقات آيزنك
در ام؛)11( هاي واكنش انتخابي همبستگي كمتري با هوش دارند هاي واكنش ساده نسبت به زمان زمان ا

شد ساله هنگ9اي ديگر كه روي كودكان مطالعه از ارتباط مثبت بين هوش،كنگي انجام با نتايج حاكي
در نتايج اين قابل مالحظهنكتة. هاي واكنش بود سرعت زمان مياي كه كه،رسيد پژوهش به نظر  اين بود

در بيان مي3در اين رابطه جنسن.تر ارتباط باالتري را با هوش نشان ندادند هاي واكنش ساده زمان كند كه
در نظر گرفت ارتباط زمانزمينة ).9(هاي واكنش با هوش بايد اثر سن را

در اعمال شناختي مورد مطالعه قرار گرفتهاي واكندر تعدادي از مطالعات ارتباط بين هوش با زمان .ش
از ارتباط منفي بين هوش روان و زمان نتايج حاكي در اعمال شناختي بود سنجي ).4،14(هاي واكنش

هوش عمومي يا سرعت پردازش اطالعات؟«اي تحت عنواندر مقاله1373دتقي براهني هم در سال محم«
و ورنون به نتايج تعداد زيادي از تحقتوجهبا كه چنين اظهار مي4يقات به ويژه تحقيقات جنسن اگر«كند

از تحقيقات ذكر شاخص در نتايج تعدادي ، استگرديدههاي زماني پردازش فرآيندهاي ساده تا آن ميزان كه
از شيوه توان به جاي آن آزمونمي،همبستگي دارند و ساده آزمايشگاهي نظير زمان واكنش ها ،هاي دقيق

و مد كوتاه، قدرت حافظة بازبينيزمان كرد...ت بر خالف بسياري از نتايج گزارشام؛»)4( استفاده هايا
از آن و گورمان،ها ذكر گرديد پژوهشي كه تعدادي  به نتايج تحقيقات خود چنين توجهبا) 1998(5 چوداري

مي«:اظهار داشتند در ارتباط با هوش گويي چنين مقدارهايي اعتبار پيش،باشد اگرچه اعمال زمان واكنش
در ديگر جمعي در سال،در همين رابطه).10(د قرار بگيردها بايد مورد تأييتقبل از كاربرد مريم رحيميان نيز

و نتيجه 1376  ارتباط هوش با زمان واكنش را در بين دانشجويان دختر دانشگاه تهران مورد بررسي قرار داد
).5( داري وجود ندارد باط معني ارت،زمان واكنش افرادو بهرة هوشيگرفت كه بين

ميتوجهدر نهايت با و تفاوتي كه در نتايج تحقيقات مختلف ديده با به اعوجاج و  به اظهارات توجهشود
بر اين و گورمان مبني مي«كه چوداري در ارتباط با هوش گويي چنين اعتبار پيش،باشد اگرچه زمان واكنش

 در نظر دارد به اين پرسش محقّق،».يد قرار گيردها بايد مورد تأيتايي قبل از كاربرد در ديگر جمعيمقداره

___________________________________________________________ 
1. Longstreth 
2. Eysenck & Frearson 
3. Jensen 
4. Vernon 
5. Choudhury & Gorman 
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و تشخيص در دختران دانشجو وجود با زمانبهرة هوشيپاسخ دهد كه آيا ارتباطي بين هاي واكنش ساده
 دارد؟

 شناسي روش
ميةجامع از60و نمونه آماري اين تحقيق هم دهند آماري اين تحقيق را دختران دانشجو تشكيل  نفر

با دانشجويان دختر دانشگاه گيالن مي  به اين مطلب كه در اين پژوهش نياز به همكاري زياد توجهباشند كه
با آزمودني و غير تصادفي انتخاب شدند، بودمحقّقها . به صورت داوطلبانه

از پرسش  كه مستقل ازBفرم)3(آزمون هوشي كتل مقياس نامةدر اين پژوهش براي تعيين هوش افراد
هاي واكنش از دستگاه ارزياب زمان واكنش ساخت شركت الفايت زمانگيري اندازهو براي استفرهنگ

.آمريكا استفاده گرديد
ال از اجراي آزمون، اجراي برنامهزم به ذكر است كه براي تعيين شيوةدر ضمن يك،ها دو هفته قبل

ر در آن تعداد تحقيق از دانشجويان دختر در آزمون زمان10اهنما انجام شد كه و آزمون نفر هاي واكنش
و از طريق تحقيق راهنما نكات مهم .ص گرديدها مشخّ آزموني براي اجراي بهينةهوش شركت كردند
ازها هاي مربوطه در اختيار آزمودني نامه روش اجراي آزمون هوش به اين صورت بود كه پرسش و گذاشنه شد

و با دقّ ها خواسته شد تالش كنند هرچه سريع آزمودني سؤتر به. االت آزمون پاسخ دهندت تمام به اين آزمون
و با محدودي .ت زماني اجرا گرديدصورت گروهي

ها به طور انفرادي در آزمايشگاه حضور آزمودني،هاي واكنش آزمون مربوط به زمان دادنبراي انجام
آزم.و با شرايطي مشابه با يكديگر مورد آزمايش قرار گرفتندندتياف دو مرحله صورت گرفت اين  مرحلة. ون در
و مرحلة زمان واكنگيري اندازهل شامل او براي. زمان واكنش تشخيصي بودگيري اندازه دوم شاملش ساده

در اختيار داشتند آزمودني،انجام اين آزمون اول. ها يك كليد  اين آزمون به اين صورت بود كه زمان مرحلة
از ارائةثبت شده از روي كليد) نور قرمز(محرّك به وسيلة دستگاه ارزياب بعد  زمان واكنش،تا برداشتن دست

لع مطّ»آماده« با گفتن كلمةمحرّك، آزمودني را قبل از ارائةدر ضمن آزمايشگر.شد ساده فرد محسوب مي
فردهم. ثانيه متفاوت بود4تا1 به طور تصادفي بين محرّك تا ارائةساخت كه اين پيش آگاهييم هر چنين
آ3 ميبار يا بيشتر براي آشنايي با شيوة  بار اين مرحله تكرار16سپس.كرد زمايش اين مرحله را تجربه

و ميانگين اين مي مي، زمان16شد دوم.شد زمان واكنش ساده فرد محسوب به آزمايش كه مربوطمرحلة
شدمرحلة اولزمان واكنش تشخيصي بود مشابه دو. انجام در اين آزمايش ( نوري محرّكبا اين تفاوت كه

شد) سبزـقرمز مي،در اين مرحله. با نظم كامالً تصادفي ارائه .بايست فقط به نور سبز پاسخ دهد آزمودني
بنهايتاً اطّ پي دسته العات و تحليل آماري قرار گرفتآمده با استفاده از ضريب همبستگي .رسون مورد تجزيه
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 هاي پژوهش يافته
بيهاي نتايج حاصل از اين تحقيق به صورت جدول به)1(جدول شمارة. ان شده استو نمودار مربوط

و انحراف استاندارد متغي هاي آزمودني ويژگي قدها شامل ميانگين سن،رهاي و )2(ة جدول شمار، وزن
و انحراف و زمان( شده گيري اندازههاي استاندارد آزمونميانگين و تشخيصي ) بهرة هوشيهاي واكنش ساده

مي با زمانبهرة هوشيميزان ضرايب همبستگي بين)3(و جدول شمارة در نمودار.دهد هاي واكنش را نشان
. شده است با زمان واكنش تشخيصي ارائه بهرة هوشيهم خط رگرسيون مربوط به ارتباط بين)1(ةشمار
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 شده گيريازههاي اند هوشي با زمان مقادير ضريب همبستگي بين بهرةـ)3(جدول شمارة
شده گيري هاي اندازه زمان  زمان واكنش تشخيصي زمان واكنش ساده 

-32/0*-24/0 هوشيبهرة
P<0/05 * 

: به روش آماري مورد استفاده به شرح زير استتوجهبا)3 جدول شمارة(ها نتايج آزمون
و زمان واكنش سادهةبين بهر) الف .رد وجود نداداري معني ارتباط، هوشي

و زمان واكنش تشخيصيبين بهرة)ب . وجود داردداري معني ارتباط، هوشي

و نتيجه  گيري بحث
و زمان واكنش تشخيصي بهرة هوشيي تحقيق كه تعيين ارتباط به هدف كلّتوجهبا  با زمان واكنش ساده

و از آنجايي كه آزمون از آزمون،بهرة هوشيبود مياي حسه يكي اس اس  احتمال پنداشته شودت باشد، ممكن
داين آزمونادرست اجرا نشدن مي. ثير گذاشته باشدتأ، در نتايج نهاييدر نتيجهكهردوجود توان در اين مورد

هعا كرد كه با چنين ادب به اندازةتوج از نمرة دسته انحراف استاندارد  خام هوش كه تقريباً مشابه انحراف آمده
پژهنجاريابي موراستاندارد نرم مي،)3(است وهشد استفاده در اين .رسد نتايج اين آزمون نسبتاً واقعي به نظر

و ميزان همبستگي ، نتايج تحقيق حاضر با شده گيري اندازههاي با زمانبهرة هوشيها بيندر زمينه جهت
شم(شودميچنين مالحظههم. هماهنگ مي باشد)6،8،9،10،12،13،15( ساير تحقيقات از)3ةارجدول

و تشخيصي فقط زمان بين زمان  را با هوش داري معني ارتباط،هاي واكنش تشخيصي هاي واكنش ساده
ميعلّتنشان داد كه و انتخاب دانست آن را در فرآيند تشخيص كهتر اين دليل مهم. توان درگير شدن ذهن

و برنامه، تصميمرّكمحزمان واكنش احتماالً زمان صرف شده براي وقايع ذهني مانند پردازش ريزي گيري
در وضعي).1( دهد پاسخ را نشان مي اوبديهي است كه جز ثبت  اصوالً محرّكةليت زمان واكنش ساده به

به همين دليل).4( هيچگونه فرآيند شناختي در كار نيست كه سبب شود نوعي پردازش ذهني صورت گيرد
بهكزمان وا يك ساده بودن نوع مهاعلّتنش ساده و انتخاب طرف) قرمز( نوري محرّكرت  نسبت محقّقاز

مي محرّكبه زمان واكنش تشخيصي كه و سبز جايگزين آن و فرآيند شوند، ساده هاي نوري قرمز تر است
در اين مرحله با با. شودمي به نوع مهارت نيز كمتر توجهپردازش ذهني آمده دستهب به نتيجةتوجهبنابراين

ب آن. وجود داردداري معنيو زمان تشخيصي ارتباط بهرة هوشيين از تحقيق، و بهرة هوشيكه بين حال
نداري معنيزمان واكنش ساده ارتباط .شودمي ديده

آن. مطابقت دارد)8،12،13(ها با تحقيقات ديگر اين يافته در تعدادي از تحقيقات،دليل  همانگونه كه
مي)9،12( ا ذكر شده، مستواند از ساده به سمت پيچيده حتماالً اين رود،ميأله باشد كه هرچه درجة مهارت

هر عمل هاي عمليو يكي از شاخصشودميذهن افراد بيشتر درگير  ات ذهني، پردازش مورد نياز براي انجام
با. است ميبهرة هوشيبنابراين، زمان واكنش تشخيصي ارتباط بيشتري .كند افراد پيدا



 33 ......................................................... هاي واكنش ساده ارتباط بين بهرة هوشي با زمان

 منابع
و شيوه).1375(.اي اشميت، ريچارد.1 و يادگيري مفاهيم اساسي  ترجمة. حركتيهاي مطالعه رفتار

سيع(انتشارات دانشگاه امام حسين. تهران. دكاظم واعظ موسويدمحم.(
و اجرا از اصول تا تمرين يادگيري حركت).1376(.اي اشميت، ريچارد.2 و مهدي نمازيترجمة.ي زاده

سيانتشارات سمت.تهران. واعظ موسويدكاظمدمحم.
آن.3 . انتشارات آستان قدس رضوي. مشهد. جواد طهوريانترجمة. هاي فردي تفاوت)1371(.آناستازي،

. چاپ سوم
و رفتارمجلّ. العاتهوش عمومي يا سرعت پردازش اطّ).1373(.دنقيمحم براهني،.4 .9 شمارة.ة انديشه

.9ـ17ص
 با زمان عكس العمل دانشجويان دختر بهرة هوشي بررسي ارتباط).1376(.دي، مريمرحيميان مشه.5

و غير ورزشكار .دانشگاه تهران. نامة كارشناسي ارشد پايان. دانشگاه تهران. ورزشكار
و كاربرد آزمون نظري).1376(. حسن،شريفي.6 .انتشارات سخن. تهران.تهاي شخصيه
پترجمة. هاي فردياوتتف).1379(.كوپر، كالين.7 انتشارات. تهران. اشا شريفي، جعفر نجفي زند حسن

.سخن
8. Buckhalt, J.A., Whang,P.A., Fischman, M. G. (1998).Reaction time and movement 

time relationships with intelligence in three different simple tasks. Person. individ 
Diff.24.(4)PP,493-497. 

9. Chan,J.W.C., Eysenck, H. J.,  Lynn, R.(1991). Reaction times and intelligence among 
Hong Kong children.Perceptual and Motor Skills.72.PP.427-433.  

10.Choudhury, N., Gorman, K. S. (1999).The relationship between reaction time and 
psychometric intelligence in a rural Guatemalan adolescent population.International 
Jounal of Psychology.(4).PP,209-217. 

11. Frearson, W., Eysenck, H. J. (1986).Intelligence, reaction time and the "odd man 
out" R. T. paradigm. Person. Indiv. Diff, 7. PP,807-818. 

12. Jensen, A. R., Munro, E.(1979). Reaction time, Movement, and intelligence. 
Intelligence. 3. PP, 121-126.  

13. Lynn, R., Chan, J. W. C., Eysenck, H.J.(1991). Reaction times and intelligence in 
Chinese and British children. Perceptual and Motor Sills. 72.PP,443-452. 

14. Neubauer, A.C., Riemann, R., Mayer, R., Angleitner, A. (1997). Intelligence and 
reaction times in the Hick, Sternberg and Posner paradigms. Person, indiv. Diff. 22. 
(6).pp,885-894. 

15. Rijsdijk, F. V., Vernon, P.A., Boomsma, D. I.(1998). The genetic basis of the 
relation between speed of information processing anf IQ. Behavioral Brain 
Research.95.PP,77-84. 

16. Stanko, L., and Roberts, R.D.(1997). Mental Speed is not the basis process of 
intelligence. Person Individ  Diff. 22.PP, 69-84. 

17. Taimela, S.(1991). Factors affecting reaction time testing and the interperation of 
results. Perceptual and Motor Skills. 73.PP, 1195-1202. 



و زمستان/شمارة چهارم/سال دوم/نامة علوم ورزشي پژوهش............. ..............34 85پاييز

18. Ulrich, R., Rinkenauer, G., Miller,J. (1998). Effects of Stimulus duration and 
intensity of simple reaction time and response force. Journal of Experimental 
Psychology Human Perception and Performance. 24(3). PP, 915-928. 

19. Whitey, J.D., Montano, L.(1992). Relation between reaction time in college 
wrestlers. Perceptual and motor skills.74.PP,171-176. 

 


