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                                                                          چکیده

اند که مدت زمان ادراك شده، از ها نشان دادهطیف وسیعی از پژوهش :مقدمه
بار جنسیت و فرضیه مطالعه حاضر این بود که . پذیردمی تأثیرعوامل متعددي 

      لغات فارسی باعث خطا در ادراك زمان ) واالنس و برانگیختگی( یهیجان
 مقطع و دخترپسر  دانشجویان از نفر 58 آزمایش، این در: روش. شوندمی

شرکت  ههم به .کردند شرکت داوطلبانه صورتبه تبریز دانشگاه کارشناسی
 بار داراي فارسی هاىکلمه اي ازمجموعه اي،رایانه آزمون از استفاده با کنندگان
 مدت به )آمیز و غمگینشاد، آرامش بخش، خنثی، خشونت :در پنج بعد( هیجانی

 آزمون از استفاده با هاداده .تا بازتولید کنند شد داده نشان ثانیه میلی 2000 و 800
 واریانس یک راهه، تحلیل آزمون عاملی، سه مکرر هاياندازه با واریانس تحلیل

 نشان داد که هایافته :هایافته .شدند تحلیل تى وابسته و تی مستقل هاىآزمون
براي مدت ، براي مدت زمان بلند بیشتر از میزان خطا )کم تخمینی(میزان خطا 

هاي شاد و آرامش پذیري در واژههمچنین میزان تغییر. زمان کوتاه بوده است
هاي خشونت آمیز، غم پذیري در واژهطور معناداري باالتر از میزان تغییربخش به

 بر هیجان که دهدمی نشان پژوهش این هايیافته :گیرينتیجه .انگیز و خنثی است

 زمان ادراك توجهی هايمدل نتایج این تفسیر اساس .گذاردمى تأثیر زمان ادراك
 .است زمان انگیختگی بر مبتنی هايمدل و

هاي فارسی، بار هیجانی، خطاي ادراك زمان، بازتولید زمان، واژه: کلیدي واژگان
 .هیجانی، جنسیت

  

 
Abstract   
Introduction: A range of studies have shown that the time 
perception is influenced by numerous factors. In the 
present study the hypothesis was that gender and 
emotional dimensions (valance and arousal) of Persian 
words influence time perception. Method: fifty-eight 
volunteer undergraduate female students of the University 
of Tabriz participated in the experiment. A set of 
emotional Persian words (in the five dimensions including 
happy, calm, neutral, angery and sad) were projected to all 
participants for 800 and 2000 milliseconds (ms) via a 
computerized test. The participants were asked to 
reproduce the words. Three-factor ANOVA with repeated 
measures, one-way ANOVA, paired and independent t-
tests were used to analyze the data. Findings: The results 
rvealed that the rate of error (underestimation) for the long 
duration was more than the short duration. Coefficient of 
variation for the happy and calm words was higher than 
the angery, sad and neutral words. Conclusion: These 
findings indicate an effect of emotion on time perception. 
The results are interpreted in the framework of the 
intentional time perception and arousal time perception 
models. 
Keywords: Time perception, time reproduction, emotional 
Persian words, gender 
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   مقدمه
شناختی و ها پیرامون زمان روانطیف وسیعی از پژوهش

نقش عواملی ها بر پردازش زمانی انجام شده است که در آن
هاي هیجانی در فرایند انگیختگی و حالت حافظه، مانند توجه،
بدلیل ناملموس  ).2010 ،1نگرندی( شده است تأکیدادراك زمان 
فقدان وجود اندامی خاص براي ادراك آن و از همه  بودن زمان،

مهمتر عدم متناظر بودن زمان ادراکی با زمان فیزیکی موجب 
هاي بالقوه به عنوان تعدیل کنندهشده که عوامل فوق الذکر 

  ).2009، 3هووواسن و 2ویتمن( ادراك زمان در نظر گرفته شوند
رابطه ما  5یا خلق 4در زندگی روزمره، تجربه یک هیجان

هنگامی که غمگین یا افسرده هستیم . دهدبا زمان را تغییر می
در . گیردکنیم که گذر زمان به کندي صورت میاحساس می

رسد که گذر زمان را نظر میاحساس استرس به داشتن ،مقابل
هرچند، نوسانات مرتبط با ). 2010 ،6نگرندی( کندتسریع می

آن بر تجربه ما از زمان مورد بحث واقع  تأثیرهیجان و خلق و 
شده است، اما این موضوع به ندرت به لحاظ تجربی مورد 

  .قرار گرفته استمطالعه 
نقش کلیدي عوامل هیجانی در هاي اخیر بر پژوهش

کنند می تأکیدهاي شناختی همچون یادگیري زبان دوم فرایند
این با وجود این، برخی از پژوهشگران نیز بر ). 2008 ،7ستیپل(

رغم عالقه روزافزون به پژوهش پیرامون که علیهستند اعتقاد 
ارتباط هیجان و شناخت، همچنان نقش هیجان در تکالیف 

 و ینسن ،8کوستا(ادراك زمان مبهم است  شناختی مانند
هاي هاي صورت گرفته در دههدر پژوهش). 2009ویگلیکو، 

مند صورت نظاماخیر پیرامون ادراك زمان، تحقیقات اندکی به
 .اندهیجان بر ادراك زمان پرداخته تأثیربه بررسی چگونگی 

ها و هرچند تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نیز با یافته

                                                             
1. Grondin 
2. Wittmann 
3. Wassenhove 
4. Emotion 
5. Mood 
6. Grondin 
7. Tipples 
8. Kousta 

، 1969، 9ارم( اندگاه متعارضی همراه بودهنتایج ناهماهنگ و گه
 ـ ، درویت1984 ،13و شارك 12، واتس1975 ،11و شیف 10تایر

مفهوم هیجان از  در واقع،). 2004، 16، نیدنتال15، برونت14ولت
هایی که در فرایند آن جهت اهمیت دارد که فهم دقیق مکانیسم

  ). 2008تیپلس، (پذیر نیست کنند بدون آن امکانزمان عمل می
در مطالعات صورت گرفته پیشین پیرامون رابطه ادراك 

طور متداول از محرکات غیراستاندارد استفاده زمان و هیجان به
نتایج نادرست در برداشته و فرایند تبیین را با  این امر شد کهمی

 ،19پاوس ،18چروبونی ،17آنگرلی( ساختمشکل مواجه می
ر یک دهه اخیر، پژوهشگران به صورت د .)1997 ،20منفردین

 21هایی که در تحریف زمانسیستماتیک به بررسی مکانیسم
ها به واسطه حضور این تحریفبه نحوي که درگیر هستند 

شناسان پیشگام برخالف روان. انددهند پرداختهها رخ میهیجان
هاي اصیل را بدون کنترل کامل محیط هیجانی مورد که موقعیت

عنوان دادند، پژوهشگران متأخر موادي را بهاستفاده قرار می
معتبر و آزموده  گانهاي دادبرند که از پایگاهمحرك به کار می

براي نمونه، در برخی . اندشده در آزمایشگاه استخراج شده
المللی مطالعات پیرامون ادراك زمان تصاویري از سیستم بین

و 23آنگرلی(است  انتخاب شده) IAPS( 22تصاویر عاطفی
همچنین، در برخی . )1994برادلی،  و 24؛ النگ1997همکاران، 

المللی هایی صوتی که از مجموعه بینمحرك ها ازوهشاز پژ

                                                             
9. Orme 
10. Thayer 
11. Schiff 
12. Watts 
13. Sharrock 
14. Droit-Volet 
15. Brunot 
16. Niedenthal 
17. Angrilli 
18. Cherubini 
19. Pavese 
20. Manfredini 
21. Time distortion 
22. International Affective Picture System 
23. Angrilli 
24. Lang 
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انتخاب شده بودند به کار ) IADS( 1صداهاي دیجیتالی عاطفی
 و 5، سامسون4، مال3؛ نولهاین1999و النگ،  2برادلی(رفته است 

پوتاس،  و 8مال، کانتی ؛2007، 7، پوتاس6راگوت و 5سامسون
برخی نیز تصاویر هیجانی مربوط به چهره را به کار ). 2011

چنین مطالعاتی که ). 2004و همکاران،  ولت - تیدرو(اند برده
 دارنظامطور ههاي هیجانی مختلف را به کار برده بودند بمحرك
هاي هیجانی با اند که مدت زمان ارائه محركداده  نشان 

تر هاي خنثی طوالنی و منفی در مقایسه با محركانگیختگی باال
پژوهشگران این اثر طوالنی شدن بر حسب . ارزیابی شدند

هاي هیجانی را چنین تبیین کردند که به لحاظ محرك
مکانیسم هاي  و یکی سیستم عصبی مرکزي فعال شدهژفیزیولو

  .شودتشکیل دهنده ساعت درونی تسریع می
هیجان بر ادراك زمان  تأثیردار هاي نظامیکی از تحلیل

آنان به . ارائه شده است ،)1997( توسط آنگریلی و همکارانش
هاي هیجانی ایجاد شده دنبال بررسی این فرضیه بودند که حالت

طور نظامدار بر میزان خطاي زمان ادراك به وسیله محرك، به
در واقع، هدف بررسی این فرضیه اساسی . گذاردمی تأثیرشده 
وسیله  که مدت زمان ادراك شده از یک رویداد بهبود 

تحت ) واالنسانگیختگی و (دستکاري مربوط به دو بعد هیجان 
این بود که هرچند مطالعات آنان مزیت کار . گیردقرار می تأثیر

     تأثیرقبلی نشان داده بود که دو بعد هیجان بر ادراك زمان 
دار کنترل طور نظامگذارند ولی تا آن زمان این دو بعد بهمی

اي از تصاویر هیجانی آزمایش مجموعه این در. نشده بود
المللی تصاویر عاطفی بندي شده در قالب سیستم بیندرجه

)IAPS9 ( یک گروه . ثانیه ارائه شد 6 و 4، 2گروه به مدت  2به
گروه در مقیاس آنالوگ و گروه دوم بازتولید فاصله زمانی را با 

 ییهانتایج نشان داد که در محرك. فشار دادن دکمه انجام دادند

                                                             
1. International affective digital sound 
2. Bradley 
3. Noulhiane 
4. Mella 
5. Samson 
6. Ragot 
7. Pouthas 
8. Conty 
9. International Affective Picture System 

 ،تر از تصاویر مثبتبا انگیختگی پایین، مدت تصاویر منفی کوتاه
ها با انگیختگی باال، مدت تصاویر منفی حالی که در محركدر
بنابراین، مشخص . تر از تصاویر مثبت برآورد شده بودوالنیط

قرار  تأثیرشد که عوامل متعددي فرایند ادراك زمان را تحت 
دهند که در این میان سه متغیر توجه و مقدار پردازش می

از اهمیت خاص  میزان خوشایندياطالعات، انگیختگی و 
  ).1997آنگریلی و همکاران، (برخوردار هستند 

 نظري و همکاران پژوهش حاضر در راستاي پژوهش
ابعاد مختلف مند و بسط آن در قالب دستکاري نظام) 1390(

در این  .بر میزان زمان ادراك شده انجام گرفته است هیجان
از حیث خوشایندي، بر  هیجانی واژگان فارسیبار تأثیرپژوهش 

نتایج بدست آمده حاکی از این . متغیر ادراك زمان بررسی شد
بود که تمامی واژگان هیجانی در هر دو موقعیت زمانی، کم 

هیجانی واژگان بار تأثیربا توجه به اینکه تاکنون . برآورد شدند
گانه در ادراك زمان مورد پژوهش قرار نگرفته است در ابعاد پنج

  برتري و در نظر گرفتن عدم کنترل متغیرهاي دستو نیز با 
زبانه بودن در پژوهش قبلی، پژوهش حاضر با هدف رفع تک

هدف اصلی پژوهش . ابهام موجود در این زمینه صورت گرفت
کنترل شده و است که آیا دستکاري  سؤالحاضر بررسی این 

ابعاد هیجانی واژگان فارسی، بر میزان خطاي زمان دار نظام
  گذارد؟ می تأثیرشده ادراك 

  

 روش

نفر از دانشجویان پسر و دختر  80حاضر تعداد  پژوهشنمونه  
هاي مختلف دانشگاه تبریز است که در سال تحصیلی در رشته

به صورت در  این دانشجویان. درحال تحصیل بودند 90ـ91
از . دسترس و داوطلبانه جهت شرکت در پژوهش انتخاب شدند

 ها در پرسشنامهآن که نمرهآزمودنی به دلیل آن 15این تعداد 
نفر به دلیل ناقص بودن  3 و باالتر بود، 21افسردگی بک 

نفر نیز به دلیل داشتن نمرات پرت  4پرسشنامه افسردگی و 
از مطالعه کنار گذاشته  )ز میانگینانحراف معیار ا 3باالتر از (

آزمودنی مورد تجزیه  58هاي مربوط به بدین ترتیب داده. شدند
شایان ذکر است که میانگین و انحراف . و تحلیل قرار گرفت
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افسردگی بک  آزمودنی باقی مانده در پرسشنامه 58استاندارد 
ناخوشایندي آزمون  /، در بعد خوشایندي94/8 ±5/5ر براب

و در  SAM (8/1± 34/6(1خودارزیابی با کمک تصاویر آدمک
 دامنه. بود 44/4 ±8/1بعد انگیختگی همین آزمون نیز برابر 

سال و  7/21سال با میانگین  26تا  19سنی این دانشجویان، 
ها راست دست و تمام آزمودنی. بودسال  5/1انحراف استاندارد 
  .فارس زبان بودند

هاي پیشین هاي پژوهشکه یافتهاینبدلیل  :ابزار پژوهش
هاي خلقی بر پردازش اطالعات ویژگی تأثیراز یکسو بر 

محتواي عاطفی  تأثیراند و از سوي دیگر کرده تأکیدهیجانی 
تکالیف مورد پردازش بر افراد طبیعی و افسرده متفاوت است 

در پژوهش حاضر به منظور ) 1999 کرینگ و باچرسکی،(
ها از آزمون افسردگی گی و خلق آزمودنیکنترل میزان افسرد

  .استفاده شد SAMبک و آزمون 
این پرسشنامه نخستین بار توسط  :آزمون افسردگی بک

آیتم  21تدوین شد که داراي ) 1961(آرون بک و همکاران 
 2است و عالئم جسمانی، شناختی و رفتاري افسردگی را طی 

هر آیتم این پرسشنامه شامل  .کندگیري میهفته گذشته اندازه
گذاري لیکرت است، بنابراین با نمره مطابق) 3تا 0(گزینه چهار
و باالتر  21نمره . متغیر باشد 63تا  0تواند بیننمرات می دامنه

 )1387( بشارت توسط این آزمون  .بیانگر افسردگی شدید است
ارزیابی  86/0با میانگین  92/0تا  73/0اعتبار بین  و ترجمه،

  .شده است
به  ):SAM(گیري ابعاد مختلف هیجانی آزمون اندازه

مداد کاغذي با  ها، از نسخهمنظور بررسی خلق آنی آزمودنی
ي آزمون خودارزیابی با کمک تصاویر آدمک امقیاس نه درجه

)SAM ( که توسط النگ و برادلی)ابداع شده، استفاده ) 1994
اشکال گرافیکی است که سه سري شامل یک این آزمون .گردید

را در یک مقیاس پیوسته  4و تسلط 3و برانگیختگی 2بعد واالنس
بعد  2دهد، که در این پژوهش از پیوسته مورد بررسی قرار می

                                                             
1. Self-Assessment-Manikin 
2. Valence 
3. Arousal 
4. Dominance 

دامنه این آزمون . واالنس و برانگیختگی این آزمون استفاده شد
 "شاد داراي لبخند"سري تصاویر از حالت در بعد واالنس، یک

بعد برانگیختگی نیز . شودرا شامل می "کردهناشاد اخم "تا 
حالت آرام "تا  "باز کامالًچشمان "شامل اشکالی از حالت 

اجراي آزمون، آزمودنی ل طودر. دهدرا نشان می "خواب آلود
اي را انتخاب شکل یا بین دو شکل، گزینه 5تواند هر یک از می

 .اي خواهیم داشتدرجه 9کند که در این صورت یک مقیاس 
افراد حاالت عاطفی خویش را با  جا که در این آزموناز آن

کنند، بسیاري از استفاده از تصاویر آدمک ارزیابی می
بدین . گرددها مرتفع میهاي استفاده از زبان و واژهمحدودیت

. کننداي نسبتاً عینی خود را ارزیابی میترتیب افراد به گونه
 واحدي و رستمی انه،زاده چینبی ،شایان ذکر است که نظري

را جهت استفاده در   SAMروایی و پایایی تصاویر  ) 1391(
 SAMایران مورد بررسی قرار داده که براساس نتایج، تصاویر 

تا  56/0و دامنه روایی  78/0تا  55/0داراي دامنه ضریب پایایی 
   .باشدمی 87/0

اي سنجش ادراك فهرست واژگان و آزمون رایانه 
هاي استفاده شده در جهت سنجش ادراك زمان از آزمون :زمان

بارکلی، ادواردز، النري، فلچر و متویا، (مطالعات مشابه دیگر 
اقتباس گردید اما محرك ) 1382، اختیاري و همکاران، 2001

مورد استفاده جهت سنجش ادراك زمان و تهیه لیست واژگان 
راك جهت سنجش اد. توسط مؤلفان مقاله صورت گرفته است

از طریق مانیتور رایانه، ) معموالً یک المپ روشن(محرك  ،زمان
سپس از . شودبراي مدت زمان معینی به آزمودنی ارائه می

شود با فشار دادن کلید پاسخ، به همان آزمودنی خواسته می
مدتی که محرك ارائه شده بود مدت زمان ارائه محرك را 

آزمون، مدت زمان شایان ذکر است که در این . بازتولید کند
    ارائه محرك متفاوت و متنوع بوده و با توالی تصادفی ارائه

واژه  50در پژوهش حاضر محرك مورد استفاده تعداد . گرددمی
واژه آرامش بخش،  10واژه شاد،  10(هیجانی رسی داراي بارفا

بود ) واژه غمگین 10واژه خشونت آمیز و  10واژه خنثی،  10
. شودت نحوه انتخاب واژگان پرداخته میکه در زیر به جزئیا

واژه رایج در زبان فارسی  320 ها مشتمل برفهرست اولیه واژه
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از . بود که با مراجعه به فرهنگ لغات فارسی استخراج شدند
خواسته ) متفاوت از نمونه پژوهش حاضر(دانشجو  400تعداد 

ها را در عاطفی هر یک از واژهبار، SAMشد بر اساس تصاویر 
ها ها واژهبدین منظور آزمودنی. اي ارزیابی کننددرجه 7مقیاس 

 /خوشایندي( را از حیث هر دو بعد هیجان یعنی واالنس
این فرایند . و انگیختگی مورد ارزیابی قرار دادند) ناخوشایندي

صورت انفرادي و با کمک رایانه صورت گرفت، بدین هب
در زیر هر واژه، شد و صورت که هر واژه در مانیتور ظاهر می

یکبار تصاویر مربوط به بعد واالنس و ( SAMاشکال آزمون 
گردید که ارائه می) یک بار اشکال مربوط به بعد انگیختگی

) کمترین شدت( 1هیجانی هر واژه را از بایست بارآزمودنی می
از  ).1390خیاطی، (کرد گذاري مینمره) بیشترین شدت( 7تا 
از (ها ها در پردازش آنطول و تعداد حروف واژه ،جا که نوعآن

، )1382تقوي، (گذار است تأثیر) قبیل یادآوري و بازشناسی
بعدي سعی شد از بین واژگان مذکور لیستی  مرحلهبنابراین در 

لیست پنج ها از حیث طول و نوع در هر تهیه شود که واژه
 :گردید واژه انتخاب 50بدین ترتیب، تعداد. همتا شوندان واژگ
واژه در بعد شادي مانند عروسی و تولد، با  10(واژه مثبت  20

واژه در بعد  10، و04/5و انگیختگی  95/5س واالنمیانگین 
و  81/5سواالن آرامش بخش مانند مادر و دریا با میانگین

آمیز واژه در بعد خشونت  10( واژه منفی 20، )84/2انگیختگی
 ،89/5انگیختگی  و 83/1 سنمانند قاتل و جنگ با میانگین واال

س سوگ و فقر با میانگین واالن مانندانگیز غم واژه در بعد 10
مانند حصیر و کاله (واژه خنثی  10و) 18/3و انگیختگی  64/2

که در نظر به این. )96/3و انگیختگی  4سبا میانگین واالن
هیجانی هاي داراي بارادراك زمان واژه سنجشپژوهش حاضر 

ها و حروف هر طبقه بایست تعداد واژهبود، بنابراین میمد نظر 
از واژگان با توجه به متغیرهاي دخیل در ادراك زمان کنترل 

  .در جدول شماره یک خالصه شده است نتایج شدند کهمی
بعد از انتخاب افراد نمونه و اجراي تست  :روش اجرا

هیجانی، آزمون گیري ابعاد مختلف افسردگی بک و آزمون اندازه
صورت ها بهاي ادراك زمان براي هر کدام از آزمودنیرایانه

بعد از ایجاد ارتباط با آزمودنی، از وي  .انفرادي اجرا گردید

نحوه انجام  ونگرسپس آزم .خواسته شد که مقابل مانیتور بنشیند
در صفحه «: دادکار را بدین صورت به آزمودنی توضیح می

به ترتیب و با فاصله زمانی نشان داده  مانیتور تعدادي واژه
ها توجه کرده و مدت زمانی را خواهد شد که الزم است به آن

شوند، به مانیتور ارائه داده میصفحه  ها دریک از واژه که هر
خاطر بسپارید و بعد از محو شدن واژه از صفحه مانیتور، کلید 

space فشار دهیداید، مدت زمانی که ارزیابی کرده را به همان« .
کلمه به صورت تمرینی براي  4قبل از اجراي تست اصلی 

هر . آشنا شوند کامالًشد تا با نحوه کار ها ارائه میآزمودنی
 .انجامیدطول میدقیقه به 7آزمایش حدود 

براي تجزیه و تحلیل  :هاروش تجزیه و تحلیل داده
فرمول زیر آماري ابتدا نمره خام متغیر بازتولید زمان براساس 

 T corrected= T estimated ):1985براون، (تصحیح گردید 

– T standard/ T standard)( ،در گزاره باال T corrected 
 Tزمان، بازتولید عبارت است از نمره تصحیح شده متغیر

estimated مدت زمان برآورد شده براي واژه ارائه  بیانگر طول
همان متغیر مستقل دوم  T standard شده توسط آزمودنی و نیز

رود آزمودنی به یعنی مدت زمان ارائه واژه که انتظار می(است 
این ). واژه ارائه شده را برآورد نماید ،همان میزان طول مدت

شود که میزان و جهت خطاي برآورد زمان تبدیل باعث می
مشخص گردد؛ مقادیر منفی بیانگر این خواهد بود که زمان 

و ) برآورد پایین(مان مورد انتظار زتر از هبازتولید شده کوتا
مقادیر مثبت نیز نشان دهنده این خواهد بود که زمان بازتولید 

. بوده است) برآورد باال(تر از زمان مورد انتظار شده طوالنی
چنانچه نمره تصحیح شده به عدد صفر نزدیک شود براین امر 

به T standard با T estimatedن کند که فاصله بیمی داللت
  . رسدحداقل خود می

  آزمون تحلیل واریانس با  ازجهت استنباط آماري 
عامل واژه  ؛که در آن استفاده گردیدعاملی  سههاي مکرر اندازه

شاد، آرامش بخش، خشونت آمیز، غم انگیز و (سطح  در پنج
و  800(و عامل مدت زمان ارائه واژه نیز در دو سطح ) خنثی
و عامل جنسیت  آزمودنی عنوان عوامل درونبه )ثانیهمیلی 2000

در  به عنوان عامل بین آزمودنی) مذکر و مؤنث(در دو سطح 
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 Tاین آزمون به طور جداگانه براي نمرات  .نظر گرفته شدند
 .اجرا شد )CV(همچنین نمرات تغییرپذیري تصحیح شده و 

هاي مشاهده هاي تعاقبی و تعیین محل تفاوتجهت بررسی
 tز به فراخور از آزمون تحلیل واریانس یک راهه، شده نی

  . دوابسته استفاده گردی tمستقل و 
  

 هایافته

شود، براي هر دسته از مالحظه می 1در جدول  گونه کههمان
 10انگیز و خنثی، واژگان شاد، آرامش بخش، خشونت آمیز، غم

حسب مدت بر دستهتعداد واژه در هر  .نظر گرفته شدواژه در
. واژه بود 5، یکسان، یعنی )ثانیهمیلی 2000و   800(ارائه زمان 

به این . تعداد حروف هر دسته از واژگان نیز کنترل شده بود
تعداد . حرف بودند 41معنا که هردسته از واژگان مذکور، شامل 

حسب مدت زمان ارائه کنترل شده بود؛ تعداد حروف واژگان بر
نیه ارائه شده بودند ثامیلی 800حروف واژگانی که به مدت 

حرف  103ثانیه نیز برابر  2حرف، حروف واژگان  102برابر 
  .بود

  .هاهیجانی و مدت زمان ارائه آن کار رفته برحسب بارواژگان بهوف مقایسه تعداد واژه و تعداد حر .1دول ج

مدت زمان ارائه 
  واژه

  هاي داراي بارهیجانواژه
  منفی  مثبت

  کل  خنثی
  انگیزغم  خشونت آمیز  آرام بخش  شادي آور

تعداد 
  واژه

تعداد 
  حرف

تعداد 
  واژه

تعداد 
  حرف

تعداد 
  واژه

تعداد 
  حرف

تعداد 
  واژه

تعداد 
  حرف

تعداد 
  واژه

تعداد 
  حرف

تعداد 
  واژه

تعداد 
  حرف

ms800  5 21 5 20 5 21 5 20 5 21 25 102 

ms 2000  5  20 5 21 5 20 5 21 5 20 25 103 

 205 50 41 10 41 10 41 10 41 10 41 10  کل

  
تصحیح  T(انحراف معیار نمرات خطا میانگین و  2جدول در 
در بازتولید زمان ) CV(و همچنین نمرات تغییرپذیري ) شده
نتایج تحلیل واریانس به . هیجانی آمده استهاي داراي بارواژه

دست آمده براي نمرات میزان خطا نشان داد که فقط اثر اصلی 
، >0001/0P(مدت زمان ارائه واژه معنادار بود 

34/34=56/1F(دین معنی که میزان خطا ؛ ب)براي )کم تخمینی ،
بیشتر از ) =M-250/0(اي میلی ثانیه 2000زمان استاندارد 

) =M-127/0( ايثانیهمیلی 800میزان خطا براي زمان استاندارد 
در . سایر اثرات اصلی یا تعاملی معنادار نبودند. بوده است

 خصوص اثر اصلی عامل جنسیت، شایان ذکر است که میزان
، بیشتر از مردان )=M -224/0(خطاي برآورد زمان در زنان 

)154/0-M= ( بود که البته این تفاوت به سطح معنادار
05/0P<  06/0(نرسیدP=، 53/3=56/1F (در ارتباط با نمره 

پذیري، نتایج حاکی از این بود که اثر اصلی مدت زمان تغییر
؛ میزان )0001/0P<، 49/43=56/1F(واژه معنادار است  ارائه

) =362/0M(میلی ثانیه  800تغییرپذیري براي زمان استاندارد 
. است) =193/0M(ثانیه میلی 2000بزرگتر از زمان استاندارد 

، >0001/0P(هیجانی واژه نیز معنادار است اثر اصلی بار
67/24=224/4F(ی نشان داد که میزان تغییرقیب؛ بررسی تع-

و آرامش بخش  )=370/0M(هاي شاد پذیري در واژه
)376/0M= (پذیري در طور معناداري باالتر از میزان تغییربه

و ) =223/0M(انگیز ، غم)=211/0M(آمیز هاي خشونتواژه
عاملی مدت زمان ارائه واژه و اثر ت. است) =208/0M(خنثی 

  ؛ )0001/0P<، 19/26=224/4F(هیجانی واژه معنادار بود بار
ها مستقل نشان داد که تفاوت Tهاي بیشتر با آزمون بررسی

. هیجانی آرامش بخش و شاد بوده استهاي داراي باربراي واژه
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گونه که در نمودار شماره یک به خوبی نمایان است، میزان همان
میلی  2000ها در مدت زمان ارائه واژه پذیري براي همهتغییر

        حالی است که میزان این در. ثانیه تقریباً یکسان است
هیجانی آرامش بخش هاي داراي بارپذیري براي واژهتغییر

)564/0M= ( و شاد)563/0M= ( 800در مدت زمان ارائه 
ها در مدت پذیري همین واژهمیلی ثانیه باالتر از میزان تغییر

سایر اثرات اصلی ). >01/0P(میلی ثانیه است  2000 زمان ارائه
  .و تعاملی معنادار نبودند

  
  .هیجانی برحسب طول مدت ارایه واژه و جنسیتواژگان داراي بارCV و T  میانگین و انحراف استاندارد نمرات .2 جدول

 طول مدت ارائه واژه 
ثانیهمیلی 800 ثانیهمیلی 2000   

 شاد
-T  )217/0 (78/0 مذکر   )20/0 (227/0-  

CV )435/0 (479/0   )105/0 (195/0  

-T  )173/0 (17/0-  )163/0 (263/0 مؤنث  
CV  )416/0 (619/0   )119/0 (184/0  

 آرامش بخش
-T  )192/0 (072/0 مذکر   )142/0 (207/0-  

CV )436/0 (512/0   )79/0 (183/0  

- T )184/0 (17380 مؤنث   )137/0 (271/0-  
CV )429/0 (599/0   )81/0 (21/0  

آمیزخشونت   
-T  )214/0 (104/0 مذکر   )183/0 (207/0-  

CV  )088/0 (211/0  )114/0 (174/0  

-T  )181/0 (176/0   )159/0 (28/0 مؤنث  
CV  )106/0 (256/0  )128/0 (20/0  

 غم انگیز
-T  )183/0 (079/0 مذکر   )173/0 (24/0-  

CV )142/0 (226/0   )182/0 (241/0  

-T  )203/0 (158/0 مؤنث   )147/0 (286/0-  
CV  )10/0 (23/0   )104/0 (193/0  

 خنثی
-T  )166/0 (082/0 مذکر   )14/0 (236/0-  

CV  )101/0 (231/0    )88/0 (163/0  

-T  )203/0 (175/0 مؤنث   )141/0 (279/0-  
CV  )11/0 (255/0   )063/0 (18/0  

  

  .هیجانی برحسب طول مدت ارایه واژهواژگان داراي بار CV مقایسه میانگین نمرات  .1نمودار 

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60

آرامش
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شاد خنثی خشونت
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میزا

واژه هاي داراي بار هیجانی 
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  بحث گیري و نتیجه
ترین و مهمترین اصول حاکم در ادراك زمان و ايیکی از پایه

است که  1زمان، قانون ویروردت بازتولیددر روش  مخصوصاً
که باید  کند که با افزایش مدت زمان ارائه محرکیمی بیان

یابد که این بازتولید شود، میزان خطاي آزمودنی افزایش می
است  خطا همواره در جهت کم برآورد نمودن زمان محرك

طور همان). 2006، 3و ام 2به نقل از واکرمن ؛1868ویروردت، (
دهد، هاي کلی پژوهش حاضر نشان میتهافکه یکی از ی

میانگین میزان خطا در بازتولید حاالت هیجانی مختلف در 
میلی  800مقایسه با موقعیت اي درمیلی ثانیه 2000موقعیت 

ثانیه بیشتر بوده است که با قانون ویروردت و نیز سایر 
نولهیان، (اند، مطابقت دارد مطالعاتی که به این قانون پرداخته

  ).2009پوتاس، سامسون، 
مدلی که  ـ 4نگرهاي آیندهاساس تخمین زمان در مدل

 ـ کندبه مؤلفه زمان توجه می 5صورت صریحطی آن فرد به
، تئوري شاخص )1963، 7تریزمن( 6مانند مدل ساعت درونی

و  11زاکاي( 10، و مدل دروازه توجه)1977، 9گیبون( 8عددي
ساز است که با سرعت ضربانبر وجود یک ) 1996، 12بالك

هاي بر مبناي اکثر مدل. کندهایی را تولید میخاصی پالس
نگر وابسته به مطرح ادراك زمان در انسان، برآورد زمان آینده

ساز، و سرعت یا نرخ تولید پالس در ضربان: دو عامل است
چه به گذشت زمان، و در صورتی که هر میزان توجه معطوف
یا میزان توجه به گذشت زمان بیشتر شود، نرخ تولید پالس و 

شود بیشتر شده شمارش می 13هایی که در شمارندهتعداد پالس

                                                             
1. Vierordt 
2. Wackermann 
3. Ehm 
4. Prospective 
5. Explicit 
6. Internal Clock 
7. Treisman 
8. Scalar Expectancy Theory 
9. Gibbon 
10. Attentional Gate Model 
11. Zakay 
12. Block 
13. Accumulator 

، و 15، وینکلر14شوارز(شود تر تخمین زده میو زمان طوالنی
طور مستقیم با مدت زمان ذهنی بهدر واقع ). 2012، 16سدمییر

یابد در مقدار منابع توجهی که به پردازش زمان اختصاص می
چنانکه منابع توجهی کمتري به گذر زمان  و رتباط استا

، 17توماس(تر خواهد بود اختصاص یابد، برآورد زمان کوتاه
هاي ساعت از طریق فقدان پالس مسألهاین  که )1975، 18ویور

شود قابل تبیین انباشته می 19سنج شناختیدرونی که در زمان
کمتري هاي ، هر چه پالسواقعدر  و )1998، 20لژیون(است 

براي مثال،  .شودتر ادراك میاندوخته شود، مدت زمان کوتاه
رنگ یا توجه را از پردازش زمان کم ،اگر رویدادهاي هیجانی

هایی در هاي توجهی چنین رویدادحذف کنند، مطابق با مدل
شوند می 21هاي خنثی کمتر از حد ارزیابیقیاس با رویداد

اي دیگر، عنوان نمونهبه ).2004ولت و همکاران،  ـ درویت(
طور هب 23که طی آن یک تکلیف غیرزمانی 22در تکالیف دوگانه

شود و یا زمانی که یک همزمان با یک تکلیف زمانی انجام می
تکلیف مربوط به ادراك زمان وجود دارد زمانی در عامل غیر

که سبب انحراف توجه و تخصیص بخشی از توجه آزمودنی 
که چه میزان از توجه معطوف به نگردد، بسته به ایبه خود می

تکلیف یا جزء غیرزمانی شده است، آزمودنی در تخمین زمان 
دچار خطا خواهد شد، که غالبا به صورت تخمین کوتاهتر از 

دهد که مؤلفه نتیجه مطالعه حاضر نشان می. زمان واقعی است
ها سبب انحراف توجه هیجان در لغات ارائه شده به آزمودنی

هاي زمانی کمتري شمارش و در نتیجه تعداد پالسها شده آن
هاي شده است و این امر سبب کم تخمینی در موقعیت

. جز یک موقعیت در گروه دختران، گردیده استهمختلف، ب

                                                             
14. Schwarz 
15. Winkler 
16. Sedlmeier 
17. Thomas 
18. Weaver 
19. Cognitive timer 
20. Lejeune 
21. Underestimate 
22. Dual Tasks 
23. Non-temporal Task 
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هاي سؤال برانگیز در اینجا، کم تخمینی در البته از یکی از یافته
تواند به موقعیت مربوط به لغات خنثی است که این امر می

هاي دیگر هیجانی و دلیل انجام موقعیت خنثی در بین موقعیت
از نکات . در نتیجه تأثیر سایر هیجانات بر موقعیت خنثی باشد

نه تنها بر ها این است که هیجان در مطالعات پیشین ملأت قابل
گذارند می تأثیر هاي برانگیختگی نیزمکانیسم توجه، بلکه بر

تبیین کننده هاي مدل ).2004ولت و همکاران،  ـ درویت(
   اند، ادراك زمان که بر مبناي مکانیسم انگیختگی بنا شده

   هاي هیجانی در مقایسه با کنند که رویدادبینی میپیش
هاي خنثی باید بیش از حد ارزیابی شوند و این بدان رویداد

هد دساز را افزایش میعلت است که انگیختگی، سرعت نبض
و درنتیجه سبب  کندو ماده خام را براي ادراك زمان فراهم می

، 2گیلو  1ولت ـ درویت( گرددبیش برآورد کردن زمان می
در مطالعه حاضر تفاوت معناداري میان میزان خطاي . )2009

هایی با سطح برانگیختگی باال برآورد و نیز تغییرپذیري محرك
هاي به است که یافتهو پایین دیده نشد، و در نتیجه طبیعی 

هاي دست آمده با تئوري برانگیختگی در ادراك زمان محرك
البته از دیگر دالیل کم تخمینی و نیز اثر . هیجانی همسو نباشد

ها نیز بوده ها، وضعیت روانی آنکم برانگیختگی در آزمودنی
چه خلق اند که هرکه مطالعات پیشین نشان دادهاست، چنان
، و تخمینیها به صورت بیش شد، خطاي آنتر باافراد منفی

ها به ها مثبت تر و پایدارتر باشد، خطاي آنچه خلق آنهر
رسد به نظر می). 2008، 3تیپلز(صورت کم تخمینی خواهد بود 

ها در رسد که استفاده از تست بک جهت غربالگري آزمودنی
تیپلز، (باشد این نتایج که با سایر مطالعات سازگار می بکس

  .تأثیر نبوده استبی ،)2011
مطالعات ادراك زمان همواره  از دیگر مباحثی که در

متناقض نشان داده است، تأثیر جنسیت  گاهینتایج متفاوت و 
در ادراك زمان است که البته به فاکتورهایی چون تکلیف 

غالب مطالعاتی . زمانی و تعداد دفعات تکرار هم بستگی دارد
یک تالش استفاده  مثالًکه از تعداد دفعات تکرار بسیار کم 

                                                             
1. Droit-Volet 
2. Gil 
3. Tipples 

 اند،تفاوت معناداري را در دو جنس بیان نکرده اند معموالًکرده
حالی که مطالعاتی که از تعداد دفعات تکرار بیشتري استفاده در

اند، برآورد زمان در دو جنس را متفاوت از هم گزارش کرده
ه تفاوت در فرکانس تولید اند و از دالیل این اختالف بکرده

هاي ساعت درونی در دو جنس اشاره اساس مدلپالس بر
م سوخت و ساز اند که خود به دماي مرکزي بدن و سیستکرده

هاي پژوهش از یافته). 2010، 5و راش 4هانکوك(وابسته است 
پژوهش حاضر، تفاوت نزدیک به معنادار در زنان و مردان 

رسد که این به دلیل تعداد دفعات تکرار می نظرهب  است که 
ه دتالشی است که هر آزمودنی براي هر یک از دو باز 5یعنی 

ن دفعات به تعداد زمانی انجام داده که در صورتی که ای
اساس مطالعات پیشین تفاوت احتماالً برشد، بیشتري انجام می

  . بودیممی معناداري را در دو جنس شاهد
مطالعه حاضر، نقش واالنس هاي جالب دراز دیگر یافته

ثانیه است و به نظر میلی 800در میزان تغییرپذیري در زمان 
هاي مطالعه حاضر، افزایش واالنس اساس یافتهرسد که برمی

شدن محرك سبب افزایش تغییرپذیري  خوشایندتریا در واقع 
دهی افراد به به عبارت دیگر پاسخ. گرددها میدر آزمودنی

هاي ها به محركهاي آنتر از پاسخهاي خوشایند، متنوعمحرك
     ه تأثیر دهد کناخوشایندتر است که این امر نشان می

تر تر و پیچیدهبینیهاي خوشایند بر افراد غیرقابل پیشمحرك
این تفاوت در . هاي ناخوشایند بر آنان استاز تأثیر محرك

هاي ثانیه دیده نشد و پاسخمیلی 2000تغییرپذیري در زمان 
  مشابه بود که این امر  ها در هر پنج موقعیت تقریباًآزمودنی

هاي پردازش اطالعات مربوط به مکانیسمتواند به دلیل می
هاي یافته. ثانیه باشدمیلی 2000و  800ه دزمان در دو باز

هاي کمتر از یک کند که پردازش زمانمطالعات گذشته بیان می
مبناي فیزیولوژیک و حسی دارند  )ثانیهمیلی 1000یا (ثانیه 

س اساتر از یک ثانیه برهاي طوالنیحالی که پردازش زماندر

                                                             
4. Hancock 
5. Rausch 
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کاري و کوتاه حافظه مخصوصاًهاي شناختی مکانیسم
هاي اساس یافتهبر). 2008، 2و وایتلینگام 1پنی(مدت است 

هاي هیجانی بر تأثیر محركرسد که پژوهش حاضر به نظر می
هاي کمتر از هاي فیزیولوژیک و در نتیجه ادراك زمانمکانیسم

هاي شناختی و ها بر مکانیسممیلی ثانیه بیش از تأثیر آن 1000
میلی ثانیه است، که  1000هاي بیشتر از در نتیجه ادراك زمان

   تواند به دلیل تأثیرات متفاوتی باشد که این این امر می
        ها هاي هیجانی بر سطح برانگیختگی آزمودنیركمح
  .گذارندمی

مطالعه حاضر در حوزه ادراك زمان صورت گرفت و 
از مباحث جنجال برانگیز در این زمینه یعنی تأثیر به یکی 

 طورنتایج به دست آمده به. هیجان بر بازتولید زمان پرداخت
   دهد که تأثیر هیجان در ادراك زمان دو جنسمی کلی نشان

                                                             
1. Penney 
2. Vaitilingam 

همچنین . کندمتفاوت است و میزان خطاي دختران را بیشتر می
هاي کمتر از هاي هیجانی در پردازش زمانخوشایندي محرك

هاي فیزیولوژیک هستند سبب که داراي مکانیسم ثانیهیک 
هاي این در مجموع یافته. گرددها میتغییرپذیري بیشتر پاسخ

توجهی مرتبط با ادراك هاي پژوهش، نقش هیجان بر مکانیسم
پاسخ در این اما سؤاالت بی. دهدزمان را مورد تأیید قرار می

حوزه فراوان است که امید داریم با انجام مطالعات دیگري در 
هاي این زمینه با تعداد آزمودنی بیشتر، تعداد بیشتر تالش

دهد، استفاده از تکالیف تکلیف زمانی که هر آزمودنی انجام می
                        ها به حداقلهاي حرکتی در آنن که نقش پاسخدرکی زما

ها نائل هاي غیرفارسی به پاسخ آنرسد، و نیز در زبانمی 
  .شویم
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