
Sen mi Hızlısın, Ben mi?

Görsel bir uyaran karşısında insanların verdiği tepki süresinin cinsiyet

ve yaşa göre nasıl değiştiğini araştırmak.

Amaç: Kullanılan Yöntem: Sonuçlar ve Değerlendirme:

Kaynaklar:

Giriş:

Tepki süresi (Reaction Time) bir duyusal uyaranın ortaya çıkışı ve

sonrasındaki davranışsal tepki arasındaki geçen zaman olarak

tanımlanır (i). 120 yılı aşkın süredir, işitsel uyaranlar için üniversite

çağındaki bireylerin kabul edilen tepkime süresi 140 ms ve 160 ms,

görsel uyaranlar için 180 ms ile 200 ms arasında olduğu kabul

edilmiştir (ii;iii;iv;v).

Tepki süresi hız ve karar verme etkinliğinin doğru bir göstergesidir.

Tepki hızı günlük yaşamda büyük bir rol oynar. Hızlı tepki süreleri gole

giden bir topu kurtarmak gibi büyük ödüller verebildiği gibi yavaş

tepki sürelerinin hızla giden bir araç için frene geç basma gibi bazı

kötü sonuçları olabilir.

Tepki süresi ölçümü için Nöroloji biliminin kullandığı bazı metodlar

vardır. Bunlardan biri parmak hizasında bırakılan bir cetvelin

tutulduğu noktadaki mesafe değerini bazı formüller yardımıyla

süreye çevirmektir. Proje kapsamında geliştirdiğimiz elektronik cihaz

yardımıyla tepki süresini herhangi bir hesaplamaya gerek duymadan

ölçebilmekteyiz.

Elde edilen verilere göre kadınların tepki süresinin genel olarak

erkeklerden daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. Her yaş aralığı için bu

durum gözlenmekle birlikte 50’li yaşlardan itibaren farkın giderek

kapandığı ve 60-65 yaş aralığında kesiştiği gözlenmiştir.

Her iki cinsiyet için de yaşa bağlı olarak tepki süresinin arttığı

gözlenmiştir. Erkekler için her beşer yaş aralığında ortalama 14

ms.lik, kadınlar içinse 11 ms.lik artışın olduğu hesaplanmıştır.

Bu bulgulara bağlı olarak yaş, cinsiyet ve tepki süresi arasında bir

korelasyon olduğu söylenebilir.
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Çalışmamızda nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırma deseni deneysel

olarak seçilmiştir. Bireylerin sahip oldukları yaş ve cinsiyet

özelliklerine bağlı olarak nasıl tepki süresinin değiştiği

gözlemlenmiştir. 86 kişilik bir araştırma grubu, 15-65 yaş arasında

beşer yaş aralıklarına ayrılmıştır. Bireylerin tepki sürelerini ölçmek

için okulumuzda tasarladığımız, Arduino elektronik kontrol kartı

içeren, dış yapısını 3D yazıcı ile ürettiğimiz bir düzenek kullandık

(Şekil.1). Düzenek üzerinde görsel uyaran olarak kullandığımız bir

LED mevcuttur.

Bulgular:

Hazırladığımız yazılıma göre LED 6 saniye içinde rastgele bir anda

yanmaktadır. Her birey için 10 deneme yapılmış ve ortalamalar

hesaplanmıştır. Cinsiyete ve yaşa göre tepki süresinin nasıl değiştiği

Grafik.1’de gösterilmiştir.
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Grafik 1. Yaş ve cinsiyete göre tepki süresinin değişimi

Öneriler:

Geliştirdiğimiz cihaz nörolojik muayenelerde kullanılarak insan tepki

süresi ölçülebilir. Bu cihaz, tepki süresinin can güvenliği için önem

arzettiği alanlarda kullanılabilir. Trafikte sahip olunması gereken

tepki süresi baz alınarak ehliyet verilecek kişilerin tepki süresi bu

cihazla ölçülebilir.

Şekil 1. Tepki süresini ölçmek için geliştirdiğimiz cihaz
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