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  چكيده
هدف از پژوهش . سالمندي دوران حساسي از زندگي است و توجه به مسائل و نيازهاي اين مرحله يك ضرورت اجتماعي است

اي و مقايسه -روش پژوهش علّي. خ سالمندان فعال و غيرفعال بودحاضر، بررسي تأثير شاخص تودة بدني روي زمان واكنش و پاس
طور داوطلبانه انتخاب شدند و در دو گروه فعال و نفر به 60جامعة آماري آن شامل سالمندان شهرستان مهاباد بود كه از ميان آنها 

سه سطح پايين، متوسط و باالي شاخص هاي هر گروه به پس از تعيين سطوح شاخص تودة بدني، آزمودني. غيرفعال قرار گرفتند
مستقل نشان داد كه گروه فعال نسبت به گروه  Tآزمون نتايج  .گيري شدتودة بدني تقسيم شده و زمان واكنش و پاسخ آنها اندازه

ه براي از سوي ديگر، نتايج آزمون تحليل واريانس يكطرف. تري دارندكوتاه) =000/0P(خ و پاس) =000/0P(ش غيرفعال زمان واكن
را  داريتفاوت معني BMIدر سطوح مختلف ) =115/0P(و غيرفعال ) =623/0P(مقايسة زمان واكنش سالمندان دو گروه فعال 

) =576/0P(هاي گروه فعال در مورد زمان پاسخ نيز، آزمون تحليل واريانس يكطرفه نشان داد كه تفاوت بين آزمودني. نشان نداد
آزمون تعقيبي توكي براي گروه . از نظر آماري معنادار بود) =000/0P(هاي گروه غيرفعال آزمودني معنادار نبود، اما تفاوت بين

 و باالي) =001/0P(ط تر از دو سطح متوسطور معناداري كوتاهپايين به BMIغيرفعال نشان داد كه زمان پاسخ افراد با 
)000/0P= (BMI اما تفاوت بين افراد با . بودBMI متوسط و باال )669/0P= (نتايج اين تحقيق . از نظر آماري معنادار نبود

در نتيجه . باالتر دارند BMIتري نسبت به افراد با سطوح ، زمان پاسخ كوتاهBMIدهد كه افراد غيرفعال با سطح پايين نشان مي
خود  BMIهاي بدني، فعاليتشاخص تودة بدن عامل مؤثري در زمان پاسخ سالمندان است و سالمندان بايد از طريق پرداختن به 

  .را در حد مطلوب حفظ كنند
  

  
  هاي كليديواژه

  .فعاليت جسماني، عملكرد حركتي، سالمندان، زمان پاسخ، توده بدن
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  مقدمه
. سالمندي دوران حساسي از زندگي است و توجه به مسائل و نيازهاي اين مرحله يك ضرورت اجتماعي است

بنابراين . شودروز بر جمعيت سالمندان افزوده ميهد، روزبهن نشان ميآمارهاي سطح جهاني و همچنين ايرا
كننده به توانايي حركتي و سالمت اين قشر هاي كمككنندة فعاليت حركتي و يافتن راهشناسايي عوامل تخريب

  ).4(از جامعه، از اهميت بسزايي برخوردار است 
فراهم كردن زندگي و جامعة سالم از طريق فعاليت از آنجا كه يكي از اهداف تربيت بدني و علوم ورزشي 

بدني در دوران مختلف زندگي است، پژوهش در مورد سالمت سالمندان و تأثير فعاليت بدني بر عملكرد حركتي 
با افزايش سن و رسيدن به سن پيري، تغييرات بسيار . آنان نيز جزء اهداف تحقيقات حوزة علوم ورزشي است

. شودآميز انجام آنها منجر ميآيد كه به كاهش موفقيتوجود ميي از تكاليف حركتي بهزيادي در اجراي بسيار
هاي دليل عوامل رواني مرتبط با پيري و اختالل در سيستماين تغييرات مخرب در عملكرد حركتي به

بدن و  فيزيولوژيكي بدن از جمله دستگاه عصبي مركزي و پيراموني، سيستم عضالني، سيستم اسكلتي، تركيب
شود هاي عادي روزمره ميكاهش عملكرد حركتي در سالمندان، موجب ناتواني فرد در انجام فعاليت. غيره است

دو مورد از عوامل بسيار مهم در عملكرد حركتي سالمندان، زمان واكنش و پاسخ هستند كه از عوامل مهم ). 9(
هاي عادي روزمره، از جمله راه رفتن، تعادل، اليتهاي بدني، اعم از ورزشي يا فعدر انجام بسياري از فعاليت

  ).9(شوند كنترل قامت و رانندگي محسوب مي
اند كه با افزايش سن و رسيدن به دوران سالمندي، زمان واكنش و پاسخ افزايش تحقيقات زيادي نشان داده

هاي زيادي در پژوهش). 31(د شونهاي زندگي عادي مييابند و موجب بروز اختالل در بسياري از فعاليتمي
، آگاهي و )شدت و كيفيت محرك(سن، جنس، نوع محرك . زمينة عوامل مؤثر بر زمان واكنش انجام گرفته است

بر ) 38(هاي رواني و تيپ شخصيتي فرد و ويژگي) 10، 28، 37(آمادگي قبلي فرد، خستگي، تغذيه، گرم كردن 
، زمان واكنش و پاسخ از عوامل بسيار مهم در عملكرد طوركه گفته شدهمان. زمان واكنش يك فرد مؤثرند

هاي عادي روزمره هستند؛ بنابراين شناسايي عوامل مؤثر بر آن، اهميت زيادي دارد با حركتي و بسياري از فعاليت
توجه به هدف پژوهش حاضر كه بررسي زمان واكنش و پاسخ سالمندان و تأثير فعاليت بدني و شاخص تودة بدن 

تحقيقات نشان داده كه افزايش سرعت پردازش  .شودت، ادبيات پژوهشي موارد مذكور بررسي ميروي آن اس
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كه فعاليت طوريافتد، بهاطالعات و بهبود زمان واكنش و پاسخ در اثر فعاليت بدني مستمر در سالمندان اتفاق مي
  ). 16، 30، 35، 29(شود بدني موجب بهبود عملكرد حركتي مي

هاي بدني مستمر موجب كاهش در پژوهشي نشان داد كه شركت سالمندان در فعاليت) 1980( 1آنيانسون
واكنش و پاسخ سالمندان فعال به زمان كه زمانطوريشود، بهزمان واكنش ساده و انتخابي و زمان پاسخ مي

دوول و كدر پژوهشي ديگر، م). 12(ل تر بود تا زمان واكنش سالمندان همسن غيرفعاواكنش جوانان نزديك
در . شودنشان دادند كه فعاليت بدني در سالمندان باعث افزايش سرعت پردازش اطالعات مي) 2003( 2نهمكارا

د گيري زمان واكنش ساده و انتخابي استفاده شداين پژوهش براي استنباط سرعت پردازش اطالعات، از اندازه
  .شوداكنش و پاسخ و بهبود آن در سالمندان ميداري موجب كاهش زمان وطور معنيپس فعاليت بدني به). 7(

دليل افزايش زمان واكنش و كاهش عملكرد در گذشته اعتقاد بر اين بود كه كاهش سرعت پاسخ حركتي، به
CNS يابداما تحقيقات اخير اين فرضيه را رد كرده است زيرا با افزايش سن، زمان حركت نيز افزايش مي. است .

و فيزيكي بدن نيز بر كاهش عملكرد حركتي و افزايش زمان پاسخ در سالمندان هاي ساختاري پس ويژگي
آيد كه آنها را از نظر وجود ميبا افزايش سن تغييرات فردي زيادي در تركيب بدني سالمندان به). 20(د مؤثرن

يش بافت چربي يكي از اين عوامل مهم تغيير تركيب بدني، افزا. سازدهاي آنتروپومتريكي از هم جدا ميويژگي
شود كه ممكن است زمان واكنش و پاسخ آنها را تحت تأثير است كه به تغيير نوع پيكري بعضي از افراد منجر مي

گيري علمي آن با يك شاخص يا ابزار معتبر اطالع دقيق از وضعيت تركيب بدني مستلزم اندازه). 11(د قرار ده
هاي آنتروپومتريكي انسان در همة سنين، پيكري و ويژگيكنندة نوع هاي تعيينيكي از بهترين شاخص. است

، يك شاخص BMI). 2، 11(د آيدست مياست كه از تقسيم وزن بر قد فرد به) BMI( 3شاخص تودة بدن
بندي طبق تقسيم). 2، 32، 42(معتبر براي تعيين وضعيت آنتروپومتريكي فرد از نظر ميزان چاقي يا الغري است 

BMI اي كه از طريق محاسبة شاخص تودة بدني به آنها وضعيت چاقي يا الغري، براساس نمره، افراد از نظر
طوركه همان .شوندالغر، نرمال، داراي اضافه وزن و چاق تقسيم مي BMIشود، به چهار دسته اختصاص داده مي

رسد نظر ميابراين بهگيرد، بنهاي آنتروپومتريكي فرد نيز قرار ميگفته شد، عملكرد حركتي، تحت تأثير ويژگي

                                                           
1. Ansiansson 
2. McDowell, K. et al 
3. Body Mass Index 
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. پايين داشته باشند BMIتري نسبت به افراد با نمرة باال، زمان واكنش و پاسخ طوالني BMIكه افراد با نمرة 
ترتيب از دو بخش مجزاي زمان دهد كه زمان واكنش بهبررسي مطالعات الكتروميوگرافي روي عضالت نشان مي

حركتي شامل فاصلة زماني بين ظهور محرك تا زمان پيش .تشكيل شده است 2و زمان حركتي 1حركتيپيش
شروع اولين فعاليت الكتروميوگرافي در عضله است كه طي اين فاصلة زماني، فرد اطالعات را از محيط به عضلة 

گيري است كه دهندة فعاليت ادراكي و شناختي در تصميمدهد و نشانفعال، از طريق دستگاه عصبي انتقال مي
زمان حركتي نيز به فاصلة زماني شروع اولين فعاليت . پردازدسازي حركت به آن ميآمادهشخص هنگام 

اين فاصله بر وجود فعاليت عضالني قبل . شودالكتروميوگرافي در عضله تا شروع واقعي حركت در اندام گفته مي
خير زماني در عضله است كه افتادگي يا تأدهندة يك پساز وقوع حركت قابل مشاهدة اندام داللت دارد كه نشان

تحقيقات نشان ). 1، 10(ت براي غلبه بر لختي يا اينرسي اندام پس از دريافت فرمان انقباض توسط عضله الزم اس
تر خواهد بود تر باشد، غلبه بر اينرسي اولية آن سختتر و بزرگداده است هر اندازه كه وزن و حجم اندام سنگين

حركتي و طوركه گفته شد، زمان واكنش شامل دو بخش پيشهمان). 19، 23( دو به زمان بيشتري نياز دار
حركتي است و تفاوت عمدة ورزشكاران و غيرورزشكاران يا افراد فعال و غيرفعال در زمان واكنش، مربوط به زمان 

ين نتيجه در مطالعة الكتروميوگرافي روي دو گروه ورزشكار و غيرورزشكار به ا) 2005( 3چداوران. حركتي است
طور ، تفاوتي نداشتند، اما زمان حركتي ورزشكاران بهRT يحركترسيد كه دو گروه، در بخش زمان پيش

ويژه بخش دوم آن رسد زمان پاسخ و واكنش، بهنظر ميبنابراين به). 17(د تر از غيرورزشكاران بومعناداري كوتاه
  .اندام و نوع تيپ بدني فرد است يعني زمان حركتي، تا حد زيادي تحت تأثير اندازه و حجم

ها در بعضي پژوهش. هايي درمورد ساختار بدني و زمان واكنش وجود دارددر ادبيات پژوهشي، تناقض
در مطالعة كلي روي ). 26، 37(د گزارش شده كه رابطة معناداري بين زمان واكنش و تيپ بدني وجود دار

نشان دادند كه ارتباط معناداري بين تعدادي از ) 2005(كاران بازيكنان واليبال در دانشگاه تارتو، ستام و هم
) 1988( 4از طرف ديگر، جت و همكاران). 39(د سنجي از جمله زمان واكنش وجود دارهاي پيكري و روانويژگي

هايي با سطوح مختلف درصد چربي در پژوهشي روي مردان جوان هيچ تفاوتي را در بين زمان واكنش گروه

                                                           
1. Premotor time 
2. Motor time 
3. Davaranch 
4. Jette & et al 
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در ). 24(د هاي طبيعي و چاق پيدا نكرنيز تفاوتي را بين زمان واكنش آزمودني) 1988( 1گاردنر). 27(د نيافتن
تفاوت معناداري را بين زمان واكنش سادة افراد با شاخص تودة ) 2008( 2پژوهشي ديگر اسكورويداس و همكاران

هاي تيپ بدني و ان واكنش و ويژگيدر ادبيات پژوهشي در مورد ارتباط بين زم). 36(د بدن متوسط و باال يافتن
هاي فيزيك بدني روي اند كه ويژگيآنتروپومتريكي، تناقضاتي وجود دارد، اما بيشتر تحقيقات گذشته نشان داده

بندي درست و البته هيچ يك از تحقيقات، گذشتة افراد را براساس تقسيم. زمان واكنش و حركت فرد مؤثر است
هاي اند، بنابراين پژوهش حاضر بر اين است كه افراد با ويژگيي متفاوت قرار ندادههاي تيپ بدنمعتبري در گروه

از طرف ديگر، هيچ كدام از . بندي درست و علمي با هم مقايسه كندتيپ بدني متفاوت را براساس تقسيم
  .گرفته در اين حوزه به بررسي اين ارتباط در بين سالمندان نپرداخته استهاي انجامپژوهش
وجود هدوران پيري، تغييرات زيادي در عملكرد حركتي و شناختي انسان ب به راه با افزايش سن و رسيدنهم

 - كاهش عملكرد حسي. شودآيد كه باعت كند شدن سرعت پردازش اطالعات و همچنين انجام حركات ميمي
ادبيات پژوهشي اين  با نگاهي به .شودافت حركت و افزايش زمان حركت و پاسخ مي موجبحركتي سالمندان 
يابد و سالمندان با كند شدن حركات شود كه سرعت انجام حركات در دوران پيري كاهش ميگفتة ما تأييد مي

  .شوندمواجه مي
اند كه در دوران گرفته روي زمان پاسخ و سرعت حركت سالمندان، نشان دادههاي انجامبيشتر پژوهش

علت كاهش سرعت حركات و . يابدهش و زمان پاسخ افزايش ميسالمندي و با افزايش سن، سرعت حركت كا
  كند شدن انجام حركات، به عواملي چون كاهش توان عضالني، سيستم عصبي مركزي و پيراموني و تغييرات 

يكي از تغييرات واضح كه با افزايش سن و رسيدن ). 15، 29(وجودآمده در تركيب بدني ربط داده شده است به
آيد، تغييرات در تركيب بدن است كه بيشتر سالمندان با افزايش تودة چربي مواجه وجود ميبهبه دوران پيري 

وجودآمده در تركيب بدن علت تغييرات بهچنانچه كاهش عملكرد حركتي و سرعت انجام حركات به. شوندمي
رو در پژوهش حاضر ازاين. باشد، بايد بين سرعت انجام حركت افراد طبيعي، چاق و الغر تفاوت وجود داشته باشد

با توجه به . شودبراي بررسي سرعت انجام حركت و چگونگي عملكرد حركتي، از شاخص زمان پاسخ استفاده مي
دليل تأثير آيد، و اين تغييرات بهوجود مياينكه در دوران سالمندي، تغييرات زيادي در تركيب بدني افراد به

                                                           
1. Gardner 
2. Skurvydas & et al 
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بنابراين . رسدنظر ميغيرفعال متفاوت است، بررسي اين تأثيرات ضروري بهفعاليت بدني روي آن، در افراد فعال و 
هاي تيپ بدني متفاوت در افراد فعال و هاي سالمندان با ويژگيپژوهش حاضر در نظر دارد از طريق مقايسة گروه

عتبر و عنوان يك شاخص مغيرفعال، به مطالعه و بررسي تأثير فعاليت بدني و همچنين شاخص تودة بدني به
  .علمي روي زمان واكنش و زمان پاسخ بپردازد

  

  روش تحقيق
  جامعه و نمونة آماري

نمونة ). 3، 4، 19(ت سال شهرستان مهاباد اس 60جامعة آماري اين پژوهش شامل كلية سالمندان مرد باالي 
گروه . آن را نداشتنداي در انجام تكليف مالك و حتي تكليفي مشابه آماري از ميان افرادي انتخاب شد كه سابقه

. گونه فعاليت بدني مستمري نداشتندطور تصادفي از ميان افراد غيرفعالي انتخاب شدند كه هيچغيرفعال به
هاي آمادگي جسماني صورت در دسترس از ميان سالمنداني انتخاب شدند كه در كالسهاي فعال نيز بهآزمودني

كردند و در طول هفته حداقل سه جلسه فعاليت بدني ميو ورزشي ادارة تربيت بدني اين شهرستان شركت 
  ).8(مستمر داشتند 
، 36(با توجه به تحقيقات مشابه قبلي و همچنين فرمول تعيين حجم نمونة زير مشخص شد  حجم نمونه

با  Zو واريانس متغير تحقيقات قبلي است كه در اين تحقيق مقدار  Zاين فرمول براساس مقدار ). 6، 18
مقدار حجم نمونه در هر يك از سطوح شاخص تودة بدني با توجه به فرمول . است 96/1برابر با  95/0 اطمينان

نفر محاسبه شد كه براي اطمينان بيشتر در  4/27هاي فعال و غيرفعال نفر و براي هر يك از گروه 7زير برابر با 
  ).17(نفر انتخاب شدند  10پژوهش حاضر، در هر يك از سطوح شاخص تودة بدني 

2

22

d
 .Z=n σ  

نفر ديگر را افراد  30نفر از آنها را افراد فعال و  30نفر بود كه  60بنابراين حجم نمونة آماري پژوهش 
باال، متوسط و پايين قرار ) BMI( ها در سه سطح شاخص تودة بدنيكلية آزمودني. دادندغيرفعال تشكيل مي
  .نفر بود 10 هاي هر سطح شاملگرفتند كه آزمودني
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  ابزار و نحوة اجراي تحقيق
  : افراد از فرمول BMIگيري سطح براي اندازه

  

طبق اين . گيري شدوسيلة قدسنج ديواري اندازهها با ترازوي ديجيتالي و قد نيز بهوزن آزمودني. استفاده شد
عنوان كنند، بهرا كسب مي 20شوند؛ افرادي كه نمرة كمتر از تقسيم مي BMIته شاخص، افراد به چهار دس

شوند نيز چاق محسوب مي 30داراي اضافه وزن و باالي  30تا  25متوسط و طبيعي، بين  25تا  20الغر، بين 
 3ها در دنينبودند، آزمو 30باالي  BMIهاي تحقيق حاضر داراي كدام از آزمودني؛ اما از آنجا كه هيچ)41(

  .قرار گرفتند) اضافه وزن(و باال ) نرمال(، متوسط )الغر(دسته شاخص تودة بدني پايين 
و براي  YB1000مدل  Takeiسنج واكنش ساخت شركت گيري زمان واكنش از دستگاه زمانبراي اندازه 
رالعمل دستگاه، محرك براساس دستو. گيري زمان واكنش از محرك نوري قرمز و كليد قرمز استفاده شداندازه

ها نيز روي يك صندلي در وضعيت آزمودني. گرفتمتري در مقابل آزمودني قرار ميسانتي 80نوري در ارتفاع 
ها طوري دست آزمودني. دادندها با انگشت شست دست راست به محرك پاسخ ميآزمودني. راحت قرار گرفتند

 10هر آزمودني ابتدا . رتفاع برابر با نقطة ظهور محرك باشدگرفت كه همراستا و در اروي دستة صندلي قرار مي
كوشش اصلي را انجام دادند و  40سپس . داد كه بررسي نشدكوشش را براي آشنايي با آزمون و دستگاه انجام مي

كوشش هر آزمودني در  40براي جلوگيري از اثر خستگي، براساس تحقيقات گذشته، ). 7، 10(د ها ثبت شداده
بيني زمان ارائة منظور جلوگيري از پيشبه). 14( دقيقه انجام گرفت 5كوششي و با فاصلة استراحت  20ك دو بلو

در ). 4، 7، 10(شد اي ارائه ميثانيه 4تا  2ها، محرك به صورت تصادفي در دامنة زماني محرك توسط آزمودني
آزمون شدند و از هرگونه سر و صدايي كه نفره وارد محل  4هاي صورت گروهها بهطول اجراي تحقيق، آزمودني

براي سنجش زمان پاسخ انتخابي نيز از  .آمدعمل ميها شود، جلوگيري بهموجب اختالل در تمركز آزمودني
از اين آزمون در تحقيقات مختلف خارجي و داخلي ). 34(آزمون حركت و پاسخ انتخابي نلسون استفاده شد 

   ).5(ت اس 85/0و ضريب پايايي  81/0ي ضريب روايي اين آزمون دارا. استفاده شده است
بر سن، سالمت، سابقة سواد بودند، اطالعات مبنيسواد يا كمهاي پژوهش بياز آنجا كه بيشتر آزمودني

سپس قد و وزن . براي هر فرد در ابتداي كار، توسط محقق در پرسشنامة مخصوص هر فرد وارد شد... بيماري و 

 )به كيلوگرم(وزن 
BMI=  2  به متر(قد(  
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گيري شد و در ادامه، ابتدا آزمون زمان واكنش و سپس يين شاخص تودة بدني آنها اندازهها براي تعآزمودني
  .عمل آمدآزمون ميداني نلسون به

  هاوتحليل دادهتجزيه
ها از آزمون منظور تعيين نرمال بودن دادهها از آمار توصيفي و بهبندي و تنظيم دادهدر اين تحقيق براي طبقه

براي مقايسة . هاي تحقيق از توزيع نرمال برخوردارنداستفاده شد كه نشان داد داده اسميرنوف -كلوموگروف 
-درصد و همچنين براي مقايسة زيرگروه 95/0با سطح اطمينان  مستقل  Tهاي فعال و غيرفعال از آزمونگروه

 95/0ينان هاي سالمندان در سطوح مختلف شاخص تودة بدني، از آزمون تحليل واريانس يكطرفه با سطح اطم
ها نيز با استفاده وتحليل دادهتجزيه. داري نيز از آزمون تعقيبي توكي استفاده شددرصد و براي تعيين محل معني

  .انجام گرفت) 15نسخة ( SPSSافزار از نرم
  

  هاي تحقيقنتايج و يافته
  هاي فعال و غيرفعالمقايسة آزمودني

) α=05/0(درصد  95/0نتايج اين آزمون در سطح اطمينان  .دهدمستقل را نشان مي Tنتايج آزمون  1جدول 
-سالمندان فعال و غيرفعال، تفاوت معني) =P 000/0(خ و زمان پاس) =P 000/0(ش براي مقايسة زمان واكن

تري داري زمان واكنش و پاسخ كوتاهطور معنيدهندة اين است سالمندان فعال بهدهد كه نشانداري را نشان مي
  .ه غيرفعال داشتندنسبت به گرو

  
  مستقل براي مقايسة زمان واكنش و پاسخ سالمندان فعال و غيرفعال T نآزمو .1 جدول

  داريسطح معني F  درجة آزادي  ميانگين  هاگروه

  زمان واكنش
  254/0  فعال

58  585/0  000/0  
  289/0  غيرفعال

  زمان پاسخ
  65/2  فعال

58  66/2  000/0  
  08/3  يرفعالغ
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  زمان واكنش
واريانس  هاي گروه فعال در سه سطح شاخص تودة بدني از آزمون تحليلبراي مقايسة زمان واكنش آزمودني

. نشان داده شده است 2درصد استفاده شد كه نتايج آن در جدول  95/0يكطرفه در سطح اطمينان 
  . نبود) =623/0P(از نظر آماري معنادار  BMIسطح  هاي سهشود، تفاوت بين آزمودنيطوركه مشاهده ميهمان

  
آزمون تحليل واريانس يكطرفه براي مقايسة زمان واكنش سالمندان فعال در سطوح مختلف شاخص  .2جدول 

 تودة بدني

 F P ميانگين مجذوراتدرجات آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات

 000/0 2 000/0 گروهيبين

 000/0 27 006/0 گروهيدرون 623/0 482/0

  29 006/0 كل
    

هاي گروه غيرفعال در سه سطح شاخص تودة بدني نيز از آزمون تحليل براي مقايسة زمان واكنش آزمودني
شود، طوركه مشاهده ميهمان. نشان داده شده است 3واريانس يكطرفه استفاده شد كه نتايج آن در جدول 

  .نبود) =115/0P(از نظر آماري معنادار  BMIهاي سه سطح زمودنيتفاوت بين آ
  

آزمون تحليل واريانس يكطرفه براي مقايسة زمان واكنش سالمندان غيرفعال در سطوح مختلف . 3جدول 
  شاخص تودة بدني

 F P ميانگين مجذورات درجات آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات

 001/0 2 001/0 گروهيبين

 000/0 27 008/0 گروهيدرون 115/0 343/2

  29 010/0 كل
  

هاي سه سطح پايين، طوركه نتايج آزمون تحليل واريانس يكطرفه براي مقايسة زمان واكنش آزمودنيهمان
- به. نداردها وجود در دو گروه فعال و غيرفعال نشان داد، تفاوت معناداري بين آزمودني BMIمتوسط و باالي 
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عبارت ديگر شاخص تودة بدني، تأثيري روي زمان واكنش سالمندان، هم در بين گروه فعال و هم گروه غيرفعال 
  .نداشت

  زمان پاسخ
نيز از آزمون تحليل واريانس يكطرفه در سطح اطمينان  BMIها سه سطح براي مقايسة زمان پاسخ آزمودني

نشان داده شده كه  4در جدول . نشان داده شده است 5و  4ول درصد استفاده شد كه نتايج آن در جدا 95/0
  .وجود ندارد BMIهاي فعال در سه سطح بين زمان پاسخ آزمودني) =576/0P( داريتفاوت معني

  
آزمون تحليل واريانس يكطرفه براي مقايسة زمان پاسخ سالمندان فعال در سطوح مختلف شاخص  .4جدول 

  بدني تودة
 F P ميانگين مجذوراتدرجات آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات

/564 049/0 2 098/0 گروهيبين
0 

 087/0 27 347/2 گروهيدرون 576/0
  29 445/2 كل

  
هاي گروه غيرفعال نيز نتايج آزمون تحليل واريانس يكطرفه براي مقايسة زمان پاسخ آزمودني 5در جدول 
 BMIهاي غيرفعال در سه سطح شود بين زمان واكنش آزمودنيطوركه مشاهده ميهمان. است نشان داده شده

ها از آزمون تعقيبي توكي استفاده براي تعيين محل تفاوت بين گروه. وجود دارد) =000/0P( داريتفاوت معني
  . نشان داده شده است 6شد كه نتايج آن در جدول 

  
آزمون تحليل واريانس يكطرفه براي مقايسة زمان پاسخ سالمندان غيرفعال در سطوح مختلف شاخص  .5جدول 

  تودة بدني
 F P ميانگين مجذوراتدرجات آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات

 132/1 2 263/2 گروهيبين

 074/0 27 006/2 گروهيدرون 000/0 229/15

  29 269/4 كل
  .استفاده شده است 05/0داري در سطح ان دادن معنيبراي نش* از عالمت 
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  متفاوت BMIهاي با آزمون تعقيبي توكي براي تعيين محل تفاوت زمان پاسخ در گروه .6جدول 

  
هاي سه سطح پايين، نتايج آزمون تعقيبي توكي نشان داد تفاوت معناداري در بين زمان پاسخ آزمودني

 اما در گروه غيرفعال، تفاوت در بين سه. هاي گروه فعال وجود نداردمتوسط و باالي شاخص تودة بدني آزمودني
هاي ها به اين صورت بود كه تفاوت بين زمان پاسخ آزمودنياين تفاوت. سطح شاخص تودة بدني معنادار بود
هاي سطوح اول و سوم شاخص تودة و همچنين بين آزمودني) =001/0P( سطوح اول و دوم شاخص تودة بدني

 ).=P 961/0(د از نظر آماري معنادار نبو سوم هاي سطوح دوم واما تفاوت بين آزمودني. معنادار بود) =P 000/0( بدني

بين زمان پاسخ در سه . هاي فعال نداشتطور كلي شاخص تودة بدني تأثيري روي زمان پاسخ در آزمودنيبه
. ها از نظر آماري معنادار نبوددستة پايين، متوسط و باالي شاخص تودة بدني تفاوت وجود داشت، اما اين تفاوت

هاي گروه غيرفعال در سطوح متفاوت شاخص تودة بدني، تفاوت معناداري وجود ودنيولي بين زمان پاسخ آزم
هاي دو سطح ديگر داشتند، داري با آزمودنيهاي سطح پايين شاخص تودة بدني، تفاوت معنيداشت و آزمودني

در . ة ديگر بودتر از دو دستتر و سريعهاي سطح پايين شاخص تودة بدني، كوتاهكه زمان پاسخ آزمودنيطوريبه
  دليل كندتر بودن زمان پاسخ ها در آزمون زمان پاسخ، بهكل تفاوت موجود بين شش زير گروه آزمودني

  .هاي دو دسته سطوح متوسط و باالي شاخص تودة بدني سالمندان غيرفعال بودآزمودني
  

  گيريبحث و نتيجه
نجش زمان واكنش و پاسخ، هم در مورد در مورد سرعت پردازش اطالعات و سرعت حركت با استفاده از س

توان گفت كه نتايج ضد و جوانان و هم در مورد سالمندان تحقيقات زيادي صورت گرفته است، اما در كل مي
دست آمده ناشي از عوامل بسيار زيادي است كه اختالف در نتايج به. نقيضي در اين تحقيقات گزارش شده است

گيرد، اين هنگامي كه پژوهش در مورد سالمندان انجام مي. دهندزمان واكنش و پاسخ را تحت تأثير قرار مي
نشان داد، زمان واكنش و  مستقل  Tدر پژوهش حاضر، نتايج آزمون. شوندعوامل مخلّ و تأثيرگذار بيشتر مي

(i)گروه (j)گروه (I-J) اختالف ميانگين P 

 001/0 -523/0 * غيرفعال سطح دوم  غيرفعال سطح اول
 000/0 -628/0 * ومغيرفعال سطح س

 669/0 -105/0 غيرفعال سطح سوم غيرفعال سطح دوم
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دهندة تأثير مثبت تر از سالمندان غيرفعال بود كه اين نتايج نشانطور معناداري كوتاهپاسخ سالمندان فعال به
در ادبيات پژوهشي، تحقيقاتي در مورد سرعت پردازش . هاي بدني روي اين دو عامل استورزش و فعاليت

عات و عملكرد حركتي با استفاده از سنجش زمان واكنش و پاسخ، در مورد سالمندان صورت گرفته است كه اطال
در ) 1980(ن آنيانسو). 16، 30، 32( شوداند فعاليت بدني موجب بهبود عملكرد حركتي سالمندان مينشان داده

مان واكنش ساده و انتخابي پژوهشي نشان داد كه شركت سالمندان در فعاليت بدني مستمر موجب كاهش ز
تر بود تا زمان واكنش سالمندان همسن طوري كه زمان واكنش آنها به زمان واكنش جوانان نزديكشود، بهمي

نشان دادند كه فعاليت بدني مستمر در سالمندان موجب بهبود ) 2000( 1براون و همكاران). 13(ل غيرفعا
شود، پذيري ميسخ، تعادل، چرخة گام، سرعت، قدرت و انعطافبسياري از عملكردهاي حركتي از جمله زمان پا

از اين نظر پژوهش حاضر با ديگر ). 14( بوجود مي آوردهمچنين تغييرات مثبتي روي تركيب بدني سالمندان 
دهندة تأثير مثبت فعاليت بدني روي عملكرد شناختي هاي انجام شده در اين زمينه همراستا بوده و نشانپژوهش
اند كه ورزش در دورة بيشتر محققان اين تأثيرات مثبت را به اين علت دانسته. ي در سالمندان استو حركت

شود كه براي افزايش طول عمر سالمندي موجب حفظ جريان خون مناسب در سيستم اعصاب مركزي مي
  ).9(هاي مغز و بهبود كارايي پردازش الزم است سلول

رو به بين شاخص تودة بدني با زمان واكنش و پاسخ است، ازاين هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي ارتباط
هاي تحقيق ذكر شد، نتايج در بخش يافته. شودآمده در اين مورد پرداخته ميدستبررسي و تبيين نتايج به

در هر دو گروه فعال و  BMIهاي سطوح مختلف آزمون تحليل واريانس نشان داد كه بين زمان واكنش آزمودني
كه زمان واكنش كلية سالمندان با سطوح متفاوت شاخص تودة بدني با هم طوريل تفاوت وجود ندارد، بهغيرفعا

هاي اين نتايج با بيشتر يافته. ها به حدي كم بود كه از نظر آماري معنادار نبودتفاوت چنداني نداشت و اين تفاوت
ن ، جانوف و همكارا)1943( ت و بويانسكيكه اسميطوريپژوهشي انجام گرفته در اين مورد مغاير است، به

اند كه در تحقيقات خود در اين زمينه نشان داده) 2008(س و اسكورويدا) 2005(ن ، ستام و همكارا)1950(
هاي هاي تيپ بدني وجود دارد، همچنين زمان واكنش افراد با ويژگيارتباط معناداري بين زمان واكنش و ويژگي

هاي پيكري در البته در مورد بررسي ارتباط بين زمان واكنش و ويژگي. اوت استآنتروپومتريكي مختلف، متف

                                                           
1. Bravn & et al 
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مورد سالمندان تاكنون تحقيقي انجام نگرفته است و همة تحقيقات صورت گرفته در اين حوزه، در مورد 
  . بزرگساالن است

هاي از ويژگي در ادبيات پژوهشي تحقيقاتي وجود دارند كه به بررسي ارتباط بين زمان واكنش و بعضي
هاي پيكري و زمان واكنش را ارتباط بين ويژگي) 1950(ن جانوف و همكارا. اندپيكري و تيپ بدني پرداخته

اكنش وزمان ) پيكرعضالني( 2و مزومورف) الغرپيكر( 1نتايج تحقيق نشان داد كه افراد اكتومورف. بررسي كردند
همچنين در يك مطالعه كلي روي بازيكنان ). 26(د شتندا) چاق پيكر( 3تري نسبت به افراد اندومورفسريع

هاي نشان دادند كه ارتباط معناداري بين تعدادي از ويژگي) 2005( 4واليبال در دانشگاه تارتو، ستام و همكاران
  ).39(سنجي از جمله زمان واكنش وجود دارد پيكري و روان

نشان دادند كه ) 2008(ن كورويداس و همكاراگرفته دربارة موضوع تحقيق، اسدر جديدترين پژوهش انجام
نتايج اين . وجود دارد) BMI( تفاوت معناداري بين زمان واكنش سادة افراد با سطوح مختلف شاخص تودة بدني

طور باالتر، به BMIدر اين تحقيق نشان داده شد كه افراد با . هاي پژوهش حاضر مغاير استتحقيق با يافته
). 36(داشتند  BMIتر هاي دو دستة پايينتري نسبت به آزمودنيادة طوالنيمعناداري زمان واكنش س

ها را توانند اين يافتههاي فيزيك بدني و آنتروپومتري بهتر مياسكورويداس در اين مورد بحث كرد كه ويژگي
وم زمان تري دارند و از آنجا كه بخش دهاي سنگيناندام BMI يباالوي گفت كه افراد سطوح . توصيف كنند

مستلزم انقباض عضالت اندام مربوط و غلبه بر اينرسي اولية آن و شتاب گرفتن است، ) زمان حركتي(واكنش 
تر بوده و مستلزم انقباض عضالني بيشتر و توليد تر، سختغلبه بر اينرسي اوليه و شتاب گرفتن اندام سنگين

  ري نياز دارد و در نتيجه زمان واكنش افزايش نيروي بيشتر است كه انقباض عضالت بيشتر نيز به زمان بيشت
 aوارد شود، شتابي برابر با  Fنيرويي معادل  m اگر به جرم ساكن (F= m.a)براساس قانون دوم نيوتن . يابدمي

:توان تفسير كردفرمول مذكوررا به اين صورت نيز مي. كندپيدا مي
m
F = a  از طريق نيرو  كه در آن، شتاب

شود، يعني هر اندازه كه نيرو بيشتر، يا جرم جسم كمتر باشد، مقدار شتاب تقسيم بر جرم جسم محاسبه مي

                                                           
1. Ectomorph 
2. Mesomorph 
3. Endomorph 
4.Stamm  & et al 
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حال مي توان اين قانون را به زمان واكنش در انسان نيز تعميم داد به اين صورت كه هر اندازه . بيشتر خواهد بود
تر بر اينرسي اندام خود غلبه شتاب بيشتري پيدا كرده و سريعتر باشد، دست فرد سبك) جسم(م وزن و جرم اندا

هاي پژوهش حاضر طوركه ذكر شد، يافتهاما همان). 23، 26، 36(تري خواهد داشت كند و زمان واكنش سريعمي
هاي پژوهش حاضر با نتايج تحقيقات شايد علت اصلي تفاوت يافته. منطبق بر نتايج تحقيقات مذكور نيست

كه در تحقيق اسكورويداس و همكاران براي سنجش طوريبوط به نوع آزمون و شرايط آزمون باشد، بهگذشته مر
كه در تحقيق حاضر شد، درحاليزمان واكنش، از يك اهرم استفاده شده بود كه بايد توسط آزمودني هل داده مي

  . دادكمة پاسخ را فشار ميبراي سنجش زمان واكنش، آزمودني به محض مشاهدة محرك، تنها با انگشت شست د
كه دستگاه مورد استفاده آزمون پژوهش حاضر در واقع بيشتر جنبة شناختي دارد تا جنبة حركتي، درحالي

بنابراين باتوجه به اينكه در پژوهش . هاي حركتي بيشتري برخوردار استدر تحقيق اسكورويداس، از ويژگي
ير كردن و انقباض عضالني زيادي نيست، تأثير غلبه بر اينرسي حاضر، اعمال پاسخ از سوي آزمودني مستلزم درگ

يابد و اين يكي از علل عدم تفاوت در بين زمان اولية اندام و شتاب اولية اندام روي زمان واكنش كاهش مي
طوركه ذكر شد، علت تفاوت از سوي ديگر، همان. واكنش سادة افراد با سطوح مختلف شاخص تودة بدن است

نسبت ) زمان حركتي(مختلف، به عوامل فيزيكي و بخش دوم زمان واكنش  BMIش در بين افراد با زمان واكن
كه در و عضالني فرد است، درحالي) PNS(داده شده است كه بيشتر مربوط به عوامل سيستم عصبي پيراموني 

عوامل . ندمحدودكنندة اصلي زمان واكنش باش) CNS(مورد سالمندان شايد عوامل سيستم عصبي مركزي 
عنوان محدودكنندة عملكردهاي حركتي در دوران سالمندي محسوب سيستم عصبي پيراموني و عضالني نيز به

نبوده و در مقايسه با آن، تأثير  CNSشوند، اما شايد در مورد زمان واكنش، تأثير اين عوامل به اندازة تأثير مي
  طور معناداري افزايش افراد سالمند، زمان واكنش به همچنين با توجه به اينكه در. معناداري نداشته باشند

حركتي ، ممكن است كه اين افزايش در زمان واكنش مربوط به افزايش در بخش پيش)20و  28، 31(يابد مي
اگر چنين باشد و با افزايش سن تغيير چنداني در بخش دوم . زمان واكنش باشد نه افزايش زمان حركتي آن

خواهد پس عوامل عصبي محيطي و عضالني تأثير كمتري بر زمان واكنش در سالمندان نيايد، وجود زمان واكنش به
حركتي در هاي حركتي و پيشاي در مورد تغييرات بخشالبته اثبات اين موضوع به تحقيقات جداگانه. داشت

  .يوگرافي جداگانه استزمان واكنش سالمندان و تأثير فعاليت بدني بر آن نياز دارد كه مستلزم مطالعات الكتروم
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طوركه گفته شد، آزمون تحليل واريانس يكطرفه نشان داد كه تفاوت معناداري اما در مورد زمان پاسخ، همان
نتايج آزمون تعقيبي توكي نيز . هايي با سطوح متفاوت شاخص تودة بدني وجود داردبين زمان پاسخ آزمودني

گروه فعال هيچ تفاوت آماري وجود ندارد، اما  BMIمختلف  هاي سطوحنشان داد كه بين زمان پاسخ آزمودني
كه زمان پاسخ طوريگروه غيرفعال از نظر آماري معنادار بود، به BMIهاي سطوح مختلف تفاوت بين آزمودني

. بود BMIهاي دو گروه متوسط و باالي تر از آزمودنيطور معناداري كوتاهبه BMIهاي سطح پايين آزمودني
طوركه همان. هاي گروه غيرفعال، شاخص تودة بدني عامل مؤثري روي زمان پاسخ سالمندان بودودنيپس در آزم

هاي بدني و در بخش قبل نيز ذكر شد، در ادبيات پژوهشي تحقيقاتي وجود دارد كه به بررسي تأثير ويژگي
اين پژوهش از طريق آزمون زمان پاسخ در ). 26، 36، 37، 39(د انآنتروپومتريكي روي عملكرد حركتي پرداخته

اين آزمون، شامل يك دوي كوتاه است كه مدت . گيري شدميداني زمان حركت و پاسخ انتخابي نلسون اندازه
شدة اسكورويداس و بحث مطرح. ثانيه است 3 تا 2) كل زمان حركت و زمان واكنش(زمان الزم براي اجراي آن 

). 36(د توان به زمان پاسخ نيز تعميم دازمان واكنش را مي در مورد تأثير جرم اندام روي) 2008(ن همكارا
هاي دو سطح متوسط و باالي هاي گروه غيرفعال زمان پاسخ آزمودنيطوركه گفته شد، در بين آزمودنيهمان

BMI هاي سطح پايين كندتر از آزمودنيBMI در اين زمينه بايد گفت كه چون آزمون مستلزم حركت . بود
شده توسط آزمونگر بود، و طي اجراي آن آزمودني بايد با سرعت هرچه سوي سمت تعيينبه ناگهاني و سريع

روي حركت  BMIسرعت شتاب بگيرد، بنابراين تر حركت كند و بر اينرسي اولية كل بدن غلبه كرده و بهتمام
  .گذاردفرد تأثير مي

 aوارد شود، شتابي برابر با  Fمعادل  نيرويي m اگر به جرم ساكن) F= m.a(ن با توجه به قانون دوم نيوت
گيري زمان واكنش و زمان حركت، دانيم، در حركات كوتاه و انفجاري و در اندازهطوركه ميهمان. كندپيدا مي
). 35، 36، 37(ت عامل مهمي اس) در اينجا يعني غلبه بر اينرسي اوليه اندام و شتاب گرفتن اولية اندام(شتاب 

 : را به اين صورت نيز تفسير كرد توان فرمول مذكورمي
m
F = a  كه در آن، شتاب از طريق نيرو تقسيم بر جرم

. شود، يعني هر اندازه كه نيرو بيشتر، يا جرم جسم كمتر باشد، مقدار شتاب بيشتر خواهد بودجسم محاسبه مي
توان به اين رابطه را مي. رابطة معكوسي با جرم جسم دارد عبارت ديگر شتاب اندام، رابطة مستقيم با نيرو وبه

تر فرد سبك) جسم(ن سرعت حركت در انسان نيز تعميم داد، به اين صورت كه هر اندازه كه وزن و جرم بد
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  تر و كند و زمان حركت سريعتر بر اينرسي بدن خود غلبه ميباشد، فرد شتاب بيشتري پيدا كرده و سريع
تر بايد نيروي بيشتري را وارد كنند تا بتوانند با هاي سنگينآزمودني). 23، 26، 36(ت خواهد داشتري را كوتاه

سرعت شتاب بگيرند و بر اينرسي اولية خود غلبه كنند و توليد نيروي بيشتر براي حركت، مستلزم انقباض 
ز به زمان بيشتري نياز شديدتر عضالت و همچنين درگير كردن واحدهاي حركتي بيشتر است و اين اعمال ني

تر از افراد توانند با نيروي كمتري به آن اندازه شتاب برسند و سريعتر ميهاي سبككه آزمودنيدرحالي. دارند
همان طور . بر اينرسي بدن خود غلبه كنند و در نتيجه زمان پاسخ كوتاهتري خواهند داشت BMIسطوح باالتر 

وي زمان پاسخ مؤثر بود، اما تأثيري روي زمان واكنش ساده نداشت، شود، شاخص توده بدني ركه مشاهده مي
وسيلة يك آزمون ميداني سنجيده شد كه در آن پاسخ، مستلزم حركت كل بدن است، زيرا آزمون زمان پاسخ به

كه براي سنجش زمان واكنش از آزمون آزمايشگاهي استفاده شد كه مستلزم حداقل حركت و حداقل درحالي
علت اينكه تفاوت در بين زمان پاسخ و زمان واكنش در افراد با شاخص تودة بدن الني است و بهانقباض عض
ها تأثير زيادي دارد، اما در آزمون زمان پاسخ، جرم اندام. كننده استهاي حركتدليل تأثير جرم انداممتفاوت، به

  .در آزمون زمان واكنش پژوهش حاضر، تأثير بسيار كمي دارد
مختلف وجود  BMIطوركه گفته شد، تفاوتي بين زمان پاسخ افراد با رد سالمندان گروه فعال هماناما در مو

كه موجب طوريدانيم، ورزش و فعاليت بدني تأثير مثبتي روي تركيب بدني دارد، بهطوركه ميهمان. نداشت
 BMIمتوسط و باالي هاي سطح آزمودني). 16، 25(د شوكاهش درصد چربي بدن و افزايش بافت عضالني مي

دهد و تري دارند، اما چون بيشتر حجم بدن را بافت عضله تشكيل ميتر و سنگينگروه فعال حجم بدن بزرگ
تر و سرعت حركت بيشتري نسبت بافت عضالني نيز توليدكنندة نيروي حركتي بدن است، پس زمان پاسخ كوتاه

بت ورزش و فعاليت بدني است كه گروه فعال آن را تجربه علت تأثير مثبه گروه غيرفعال دارند و اين برتري به
دليل آمادگي بدني بهتر و تركيب هاي سطوح باالي شاخص تودة بدني باوجود وزن زياد، بهاند و آزمودنيكرده

 با توجه به اينكه. پايين داشتند BMIتر نسبت به گروه غيرفعال، زمان پاسخ تقريباً برابر با افراد با بدني مناسب
زمان واكنش و پاسخ از عوامل مهم در بسياري از كارهاي عادي روزمره از جمله راه رفتن، حفظ تعادل، رانندگي 

و با توجه به اينكه كه نتايج اين پژوهش نشان داد كه همواره زمان ) 9(د ويژه در مورد سالمندان هستنبه. ..و 
شود سالمندان براي بهبود كيفيت فعال است، توصيه ميتر از گروه غيرواكنش و پاسخ سالمندان گروه فعال كوتاه

از سوي ديگر، با توجه . هاي بدني مناسب بپردازندزندگي و عملكرد حركتي در مواردي كه اشاره شد، به فعاليت
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تر و در نتيجه عملكرد زمان پاسخ كوتاه BMIبه اينكه نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه افراد سطح پايين 
هاي بدني، وزن و باال از طريق پرداختن به فعاليت BMIشود افراد غيرفعال با دارند، پيشنهاد مي حركتي بهتري

هاي عادي روزمره خود را كمتر كنند كه موجب كاهش زمان پاسخ و بهبود در اجراي فعاليت BMIمثابة آن به
  ).2، 9(شود مي

  تشكر و قدرداني
هاي كوهنوري، فوتبال و آمادگي جسماني كاران پيشكسوت و هيأتاز مسئوالن محترم ادارة تربيت بدني، ورزش

هاي اين شهرستان مهاباد  به دليل انجام هماهنگي، در اختيار قرار دادن امكانات ورزشي و شركت در تست
  .كنيمپژوهش تشكر مي

علت همكاري از مسئوالن و فرهنگيان محترم كانون بازنشستگان ادارة آموزش و پرورش شهرستان مهاباد، به
همچنين از كلية سالمندان شريف شهرستان مهاباد كه در . هاي اين پژوهش سپاسگزاريمو شركت در تست

  .هاي تحقيق حاضر شركت كردند، نهايت تشكر را داريمتست
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