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Gender differences in time perception in relation with number and
time interaction
Abstract
Objective: The present study aimed to investigate the influence of gender differences in
time perception in time perception in relation with number processing.
Methods: fifty-six volunteer undergraduate female and male students of the University
of Tabriz participated in the study. Numbers 1،2،8،9 were projected to all subjects in
two duration of short time (300،400،500 millisecond) and long time (1000،1100،1200
ms) via a computerized time reproduction task. Subjects were asked to reproduce
duration time of number. Three-factor ANOVA with repeated measures was used to
analyze data. Results: Results revealed that the duration of short duration was
overestimated, whereas the long durations were underestimated. Numbers affected time
perception. The accuracy of time perception depended on the length of the duration and
number. Reproduction of short duration was more inaccurate than long duration. In
short duration, women had significantly accurate estimation in compare with men. Vice
versa, men have exact estimate in long time in compare with women. But the
differences between men and women were not salient like short duration. Conclusion:
These findings indicate an interaction effect of gender and number processing on time
perception. Results confirm existing evidence for gender differences in cognitive
processing. In refers difference in time perception in relation with numbers in males and
females.
Keywords: Time perception; time reproduction،gender, number،duration
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مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت
سال اول ،شماره  ،1تابستان 1393
10-22

تفاوتهاي جنسيتي در ادراك زمان در رابطه با تعامل عدد و زمان
سميه نوروزي ،1دکتر محمد علي نظري ،2علي جهان ،3دکتر خليل اسماعيل پور

4

 -2دکتراي تخصصی علوم اعصاب،استادیار دانشگاه تبریز
 -3دانشجوي دکتراي علوم اعصاب
 -4استادیار دانشگاه تبریز

چكيده
هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی تفاوتهاي جنسیتی ادراک زمان در رابطه با پردازش اعداد است.
روش 56 :نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند .آزمون
رایانهاي ادراک زمان ،به صورت اعداد  1،2،8،9در دو بازه زمانی کوتاه ( 400،500،300میلی ثانیه) و بلند
( 1100،1200،1000میلی ثانیه) به آزمودنیها ارائه شد و از آنها خواسته شد مدت زمان حضور اعداد را بازتولید کنند .براي
نحلیل دادهها از آزمون نحلیل واریانس با اندازهگیري مکرر سه عاملی استفاده شد.
يافتهها :یافتهها نشان داد که بازههاي زمانی کوتاه بیشبرآورد و بازههاي زمانی بلند کم برآورد شدند .اعداد بر برآورد
زمان تاثیر داشتند .دقت برآورد زمان به طول بازههاي زمانی و اعداد بستگی داشت .برآورد بازههاي زمانی کوتاه غیردقیقتر
از بازههاي زمانی بلند بود .در بازههاي زمانی کوتاه ،زنان در مقایسه با مردان برآورد زمان دقیقتري داشتند .برآورد مردان
در بازههاي زمانی کوتاه دو برابر برآورد زنان بود .برعکس ،مردان نسبت به زنان در بازههاي زمانی بلند برآورد زمانی
دقیقتري داشتند .اما تفاوت بین مردان و زنان به اندازه بازههاي زمانی کوتاه چشمگیر نبود.
نتيجهگيري :نتایج نشاندهنده تعامل عدد و جنسیت در ادراک زمان هست.
کليد واژه :ادراک زمان ،بازتولید زمان ،جنسیت ،عدد ،مدت زمان.
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 -1کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه تبریزsomayehn637@yahoo.com-

 12تفاوتهاي جنسیتی در ادراک زمان در رابطه با تعامل عدد و زمان

ویور )2005 ،8و توسط ابزارهاي تخمین زمان ،قابل سنجش

مقدمه
زمان بعد اساسی زندگی ما است .ما پیوسته در فعالیت-

است .براي مثال ،اگر فردي  10دقیقه را  8دقیقه برآورد

با این وجود هیچ سیستم ادراکی که به ادراک زمان

پژوهش در زمینه ادراک زمان اغلب به وسیله مدلهاي

اختصاص داشته باشد نداریم ،درک زمان بخشی از تجربه

ساعت درونی 9جهت داده میشود .مدلهایی که وجود یك

انسان است که هنوز ناشناخته مانده است(پوپل1997 ،؛

منبع درونی اطالعات زمانی را مسلم فرض میکنند (گیبن،

ویتمن1999 ،؛ بوحوسی و مك .)2005 ،1ادراک زمان به

چرچ ،مك.)1984،10

عنوان یك فرایند انطباقی از یك سو موجب تسهیل پیش-

یکی از مدلهاي بسیار مؤثر در ادارک زمان ،تئوري
عددي11

( )SETاست (گیبون ،چرچ و مك،

بینی رویدادها میشود و از سوي دیگر سازماندهی و

شاخص

طراحی رفتارهاي آینده را ممکن میسازد(اختیاري ،جنتی،

 )1984است .مدل  SETاز مؤلفههاي کارکردي متعدد

پرهیزگار،بهزادي،مکري.)1382،

تشکیل شده است .اولین جزء آن پردازش ساعت است،

به نظر بسیاري از پژوهشگران (شائومان ،خی)2003،2

نبضسازي که تولید نبض میکند

(تریسمن،12

.)1963

مسأله زمانبندي امري بنیادي در روانشناسی میباشد.

نبضها،از طریق سویچی که باز و بسته میشوند و توسط

موفقیتهاي مؤثر تا حدودي به توانایی تشخیص زمان

نشانگرهاي زمانی که مشخصکننده ابتدا و انتهاي یك بازه

بستگی دارد .به ویژه این سوال به میان میآید که فرد

زمانی است ،کنترل میشوند .زمانی که سویچ باز میشود،

چگونه می تواند روند زمان را به نحوي در دست داشته باشد

نبضها در حافظهکاري جمع میشوند ،که نمایانگر آنالین

که نه تنها پراکندگی آن را به حداقل برساند بلکه تا حد

برآورد بازه زمانی است .بعد از آن که سویچ بسته شد،

امکان به تداوم زمانی مورد نظر نزدیك باشد

نبضهاي جمع شده که مطابق با کل بازه زمانی است ،به

(گروندین.)2001،3

حافظه مرجع طوالنی مدتتري انتقال مییابد و براي

درباره زمان روانشناختی و پردازش زمانی پژوهشهاي

مقایسههاي بعدي در دسترس قرار میگیرد .فرآیند مقایسه،

زیادي انجام شده است که تأکید همه آنها این است که هیچ

بازه زمانی ذخیره شده قبلی در حافظه مرجع را با بازه زمانی

شکلی از رفتار نمیتواند بدون ارجاع به زمان تعریف شود

آنالین که در حافظه کاري موجود است مورد ارزیابی قرار

(رو .)2008،4ادراک زمان ،تبدیل زمان عینی به زمان ذهنی

میدهد .نتیجه این مقایسه براي انجام قضاوت در مورد زمان

و تطابق و عدم تطابق بین این دو زمان است (هورنیك،5

نسبی مورد استفاده قرار میگیرد.

 .)1984به عبارت دیگر ،ادراک زمان ،سرعتی است که ما

اخیراً بیان شده که بین بزرگی عدد و زمان رابطه وجود

جهان ر ا در قیاس با سرعت واقعی حرکت آن میبینیم .این

دارد .در یك تکلیف مقایسه تداوم زمانی که در آن یك

فرمول با عنوان نسبت قضاوت زمانی )DJR( 6نام گرفته

پارادایم مداخلهگر استروپ مانند مورد استفاده قرار گرفت

است که از حاصل تقسیم زمان ادراک شده بر زمان واقعی

هر چه قدر محرکها بزرگتر بودند (به عنوان مثال هشت یا

به دست میآید (براي مثال ،چاوز2004 ،7؛ هانکوک و

نه نقطه) تداومزمانی آنها نیز طوالنیتر تشخیص داده میشد
(خوآن ،ژانگ ،هی و چن .)2007،13کیسل و

ویرک14

1

. Poppel & Wittmann & buhusi & meck
. Shaumman & Xie
3 . Grondin
4 . Roe
5 . Hornik
6 . Duration Judgment Ratio
7. Chavez
2

8

. Hancock & Weaver
9 . internal-clock
10 . Gibbon, Church & Meck
11 . scalar expectancy theory
12 . Treisman
13 . Xuan & Zhang & He & Chen
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هاي حرکتی ،ادراکی و ارتباطی ،زمان را پردازش میکنیم.

کندDJR ،او  0/80خواهد بود.

سمیه نوروزي و همکاران

13

( )2009یك تکلیف تشخیصی را با به کارگیري پاسخهاي

از آن است که یك تعامل کارکردي بین زمان و عدد در

ditـ  dahمرتبط با حوزه زمانی مورد استفاده قرار دادند .در

سطحی کامالً انتزاعی درسیستم شناختی روي میدهد.

زمانی بلند اشاره دارند .نتایج بیانگر اثر رابطه عددي ـ زمانی

وگرایش مجرمانه تفاوت بین زن و مرد وجود دارد در

کدهاي پاسخ )TINARC( 15بودند که نشانگر یك رابطه

تواناییهاي ریاضی و فضایی تفاوتهاي آشکاري بین دو

بین اعداد کوچك و تداومزمانی کوتاه ،و اعداد بزرگ و

جنسیت مشاهده شده است .این تفاوتها ممکن است به

تداومزمانی بلند پاسخ بودند(کیسل و ویرک2009،؛ مولر و

دلیل هورمونهاي متفاوتی باشد که زنان و مردان در دوران

شوارز.)2008،16

تکامل جنینی در معرض آنها قرار میگیرند

نتایج پژوهشها نشان میدهد که ادراک طول زمان

(کیمورا2002،؛کمپل و همکاران.)2005،

محرک فیزیکی را میتوان بسته به بزرگی بیان شده با این

در حوزه مهارتهاي شناختی یکی از موارد چالش-

محرکها فشرده کرد یا بسط داد ،به ویژه زمانی که

انگیزي که مورد بررسی قرار گرفته به ادراک فضایی

محرکها توسط ارقام تشکیل میشوند .ارقام کوچك در

مربوط میشود .اگر بخواهیم دقیقتر صحبت کنیم باید

جهت کمبرآورد مدت زمان17در حالی که ارقام بزرگ در

بگوییم که زنان در تکالیف مربوط به تولید و درک زبان،

جهت بیش برآورد مدت زمان چولگی ایجاد میکنند .به

مهارتهاي حرکتی ظریف و سرعت ادراک عملکرد

نظر میرسد تأثیر رقم بر ادراک زمان به طور خاص مربوط

بهتري دارند در حالیکه مردان در مدیریت روابط فضایی و

به کمیت ارقام باشد .نتایج در تحقیقات مختلف نشان داد

انجام تغییرات مربوط به دید فضایی توانایی بیشتري

که نشانههاي عدد با پردازش زمان تداخل ایجادمیکنند

دارند(لین و پترسون .)1985،به نظر میرسد این تفاوتها

(اولیوري،سالرنو،ماریو. )2008،

موجب موفقیت حرفهاي مردان در موسساتی میشود

نیدر( )2007به موضوع کد عصبی عدد اشاره میکند .اوبه

کهساختار سازمانی عمودي دارند و نیازمند تصمیم گیري-

شبکه اي مغزي اشاره مینمایدکه باسیستم زمانبندي

هاي سریع با دریافت حداقل اطالعات است .همین تفاوتها

همپوشانی دارد .این شبکه شامل شیار بین آهیانهاي

موجب موفقیت زنان در مؤسساتی میشود که ساختار

وکرتکس پیش پیشانی پسین -جانبی است .این سوال به

سازمانی افقی دارند و مهارتهاي زنانه همچون توجه به

ذهن خطور میکند که چگونه حیوانات یکپارچه سازي

جزئیات و توجه به حوادث همزمان را میطلبند (بریسنو و

(انتگرال) حرکت خود را مورد محاسبه قرار میدهند تا

جف .)1998،از اینرو به نظر میرسد تفاوتها در فرآیند-

تعیین نمایند که درزمان مشخص درکجا قراردارند؟

هاي شناختی اساسی همچون ادراک مکان در موفقیت

پژوهشهایی که اخیراً در زمینه تأثیر بازنمایی عدد بر

فردي و اجتماعی تأثیر میگذارد و تفاوتهاي جنسیتی در

ادراک زمان صورت گرفته است آشکار میکندکه زمانیکه

موضوعات اجتماعی ـ فرهنگی را گسترش میدهند.

شرکت کنندگان طول مدت اعداد را برآورد میکنند مقدار

شواهدي وجود دارد که دو جنس نه تنها در ادراک

عدد هر چند نامرتبط با تکلیف ،ارزیابی مدت زمان را

مکان بلکه در تواناییهاي اولیه پردازش زمان همچون

سودار میکند به نحوي که براي اعداد کوچك کم برآورد

تخمین تداوم زمانی نیز با هم متفاوت هستند(رام سایر و

و براي اعداد بزرگتر بیش برآورد میشود .این جمله حاکی

لوست نائر1989،؛ بالک و زاکاي1997،؛ بالک و
همکاران2000،؛ گروندین2001،؛ والش .)2003،شواهد

14

. Kiesel & Vierck
. Time – number association of response cods effect
16 . Muller & Schwarz
17 . duration
15

بیشتري جمعآوري شده که نشان میدهد این تفاوتها
ریشه

نوروفیزیولوژیکی
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واقع ،پاسخ  ditبه تداوم زمانی کوتاه و پاسخ  dahبه تداوم

همانطور که در بسیاري از ویژگیها همچون قد ،وزن

 14تفاوتهاي جنسیتی در ادراک زمان در رابطه با تعامل عدد و زمان

برآورد زمان در میان دو جنس متفاوت است به نحوي که

یك تکلیف عددي مورد مطالعه قرار نگرفته است .بنابراین

زنان به طور میانگین ،زمان را طوالنیتر از میزان واقعی

در این پژوهش تأثیر محرک عددي متفاوت در پردازش

برآورد مینمایند.

زمان در بازههاي زمانی کوتاه و بلند مورد بررسی قرارگرفته
و

است .همانگونه که قبال اشاره شد این تفاوتها در ارتباط با

در

پژوهشی

از

سوي

جاف،

مسیتی

سگویاس()2012در حوزه ادراک زمان با یك محرک

عملکردهاي شناختی متفاوت دو جنس مورد بررسی قرار

صوتی بر روي آزمودنیهاي  15-19ساله انجام شد .تفاوت

میگیرند .بنابراین ،هدف پژوهش حاضر این است که آیا

بین دو جنس در تمام دامنه تداوم زمانی که به کار گرفته

عدد با زمان رابطه متقابل دارد و آیا این امر میتواند در

شده یعنی از نیم ثانیه تا بیست ثانیه همواره به چشم می-

برآورد زمان زنان و مردان تأثیر متفاوتی داشته باشد؟

خورد .به طوریکه زنان به طور مداوم زمان را طوالنیتر از
مردان برآورد میکنند .در حالیکه بالک و همکاران

روش

( ،)2000از فرا تحلیل خودشان نتیجه گرفتند که در تکلیف

نمونه پژوهش حاضر را  64دانشجوي مقطع کارشناسی

آیندهنگرانه ،جنسیت تأثیري نداشت در حالیکه تکلیف

دانشگاه تبریز سال  1391-92را تشکیل میدهند .آزمودنی-

مربوط به گذشتهنگر ،18زنان در مقایسه با مردان تداوم زمانی

ها به صورت در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند 9 .نفر

شئ را طوالتیتر تشخیص دادند .مطالعات بعدي همچون

آنها به علت وجود خطاهاي فراوان در پاسخ و نمرات پرت

اسپیندزا ـ فرناندز و همکاران ( )2003با استفاده از یك

حذف شدند .بنابراین دادههاي  56نفر( 30دختر و  26پسر )

تکلیف زمانی نشان دادند که زنان فواصل زمانی طوالنیتر

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

( 1تا  5دقیقه ) را کمتر از میزان واقعی تولید نمودند.
موارد ذکر شده چند نمونه از پژوهشهایی هستند که به
تفاوتهاي جنسیتی در ادراک زمان میپردازد و هر یك طبقه

ابزار پژوهش
آزمون رايانهاي سنجش ادراك زمان:

خاصی از آزمودنیها و تکالیف متفاوت را به کار گرفتند و

این آزمون با اقتباس از آزمونهاي به کار رفته در

نتایجی گاهاً متناقض را ارائه دادهاند .تاکنون پژوهشهایی

مطالعات مشابه (فابري و همکاران )2012،براي سنجش

در خصوص تفاوت ادراک زمان در دو جنس با متغیرهاي

ادراک زمان و براي بررسی نقش پردازش زمان و عدد تهیه
شد.

.18پژوهشگران از دو پارادایم براي بررسی طول زمان بهره بردهاند؛

این تکلیف ،شامل محرکهاي دیداري عددي در دو

و پارادایم گذشته نگر  .در پارادایم آینده

بازه زمانی بلند و کوتاه از طریق رایانه به آزمودنیها ارائه

پارادایم آینده نگر

نگرآزمایشگر از قبل آزمودنی را مطلع میکند و مکرراً یادآوري
میکند که از او درباره قضاوت طول زمان پرسیده خواهد شد .هیکس،
میلر ،گیس ،بیرمن ( )1977پژوهشهایی را که بر اساس پارادایم

شد .سپس از آزمودنی خواستهشد با فشار دادن کلید
پاسخ( ،)spaceمدت زمان ارائه محرک را بازتولید کند.

آیندهنگر انجام میشد را تجربه زمان حال نامیدند .بالک نیز ترجیح

مدت زمان ارائه محرکها متفاوت بود و توالی تصادفی

میداد آن را "طول زمان تجربه شده " بنامد .در پارادایم گذشتهنگر،

داشت .محرک مورد استفاده شامل اعداد  1،2،8،9به رنگ

آزمایشگریك دستورالعمل مبهم درباره تکلیف به آزمودنی میدهد و به

سفید و زمینه سیاه بودند که یك به یك داخل مربع ظاهر

آزمودنی گفته نمیشود که درباره طول زمان از او پرسیده خواهد شد.
بالک این پارادایم را "طول زمان خاطره شده " نامید .تفاوت این دو
پارادایم به دلیل این است که پردازش شناختی آنها برایدرک زمان
متفاوت است.

میشدند .در هر کوشش یك عالمت ( )+به رنگ سفید در
زمینه سیاه در مرکز صفحه به عنوان نقطه تثبیت نمایش داده
میشد .پس از آن ،دو مربع در دو طرف صفحه مانیتور
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همکاران .)1998،برخی از پژوهشها بیان کردهاند که

گوناگون انجام شده اما بررسی اثر اعداد بر ادراک زمان با
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محرک مورد نظر به صورت تصادفی ظاهر میشد .مدت

کوشش براي هر محرک در نظر گرفته شد .فاصله بین اعداد

زمان ارائه محرک متغیر بود و در دو سطح بازههاي زمانی

از 5تا  11ثانیه متغیر بود .این تست تقریباً  42دقیقه به طول

کوتاه ( 300،400،500میلی ثانیه) و بازههاي زمانی بلند

انجامید.

( 1000،1100،1200میلی ثانیه) به صورت تصادفی ارائه
1000،1100،1200ms
400،500،300ms

عدد
د

عدد
)time interval (5-11s

روش اجرا

عدد
Stimulus
Duration

تمرینی با چهار کوشش که نمایانگر چهار محرک هدف

بعد از انتخاب آزمودنیها ،زمان حضور آنها در
آزمایشگاه هماهنگ شد و نحوه اجراي آزمایش و اهداف
آن به آنها توضیح داده میشد .الزم به ذکر است که به آنها
گفته نشد که این تکلیف مربوط به ادراک زمان است.

بود اجرا گردید .پس از حصول اطمینان از آشنایی کامل با
آزمون ،مرحله اصلی اجرا گردید .شرایط آزمایش براي
همه آزمودنیها یکسان بود.

آزمون رایانهاي ادراک زمان براي هر یك از آزمودنیها به
صورت انفرادي در یك محیط آرام و با روشنایی مناسب

روش تجزيه و تحليل دادهها

برگزار شد.

براي تجزیه و تحلیل آماري ،نمره خام متغیر بازتولید زمان بر

پس از ایجاد ارتباط با آزمودنی از آنها خواسته شد
مقابل مانیتور بنشینند و آزمایش براي آنها اینگونه اجرا شد:
هر بار محرکی(عدد) در روي صفحه مانیتور ظاهر شده و به
مدت زمان خاصی نمایش داده میشد .آزمودنی میبایست
به عالمت ( )+وسط صفحه مانیتور نگاه میکرد ،بعد از رفتن
محرک از روي صفحه مانیتور ،آزمودنی فرصت داشت به
همان مقداري که محرک را مشاهده کرده کلید پاسخ
( )spaceرا نگه دارد .بقیه کوششها به همین ترتیب تکرار
شدند .به دلیل طوالنی بودن،آزمون ادراک زمان به سه
قسمت تقسیم شد تا آزمودنی بتواند استراحت کند .به
آزمودنی گفته میشد وقتی کلمه  restرا در روي صفحه
مانیتور مشاهده کرد میتواند استراحت کند .قبل از اجراي

اساس فرمول زیر به نمرات تصحیح Tتبدیل شد.
\ Tcorrected =T estimated –Tstandard
Tstandard
در گزاره باالTcorrected،نمره تصحیح شده متغیر
بازتولید زمان T estimated ،بیانگرطول زمان تخمینی
عدد وTstandardنیز مدت زمان ارائه عدد که انتظار می-
رود برآورد آزمودنی از طول مدت ارائه عدد همان اندازه
باشد .این تبدیل باعث میشود میزان و جهت خطاي برآورد
زمان مشخص شود .مقادیر منفی بیانگر کوتاهتر بودن زمان
بازتولید شده از زمان مورد انتظار و مقادیر مثبت نیز نشان-
دهنده طوالنیتر بودن زمان بازتولید شده از زمان مورد
انتظار است .نزدیك شدن نمره تصحیح شده به عدد صفر

آزمایش به منظور آشنایی آزمودنی با آزمون یك جلسه

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال اول ،شماره  ،1تابستان 10-22 ،1393

Downloaded
Downloaded
fromfrom
shenakht.muk.ac.ir
shenakht.muk.ac.ir
at 11:51
at 13:14
+0330
+0430
on Saturday
on Tuesday
September
May 8th25th
20182021

نمایش داده میشد که در هر کوشش داخل یکی از مربعها

میشد .این تست جمعاً شامل  480کوشش بود که 120

 16تفاوتهاي جنسیتی در ادراک زمان در رابطه با تعامل عدد و زمان

بیانگر این است که فاصله بین  T estimatedبا
Tstandardبه حداقل خود میرسد.

اثر تعاملی عدد و مدت زمان نیز معنادار است ( 0/0001
<  Pو  .)F)3،162( =17/355بدین شکل که در بازههاي

روشهاي آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .در زمینه

 9به دقت برآورد زمان نزدیکتر بودند .الزم به ذکر است که

آمار توصیفی از شاخصهاي مرکزي و پراکندگی مثل

در بازههاي زمانی بلند برآورد زمانی اعداد تفاوت معناداري

میانگین ،انحراف استاندارد و در زمینه روشهاي استنباطی از

با هم ندارد ولی تفاوت در بازههاي زمانی کوتاه معنادار

تحلیل واریانس با اندازه هاي مکرر سه عاملی و نیز آزمون

میباشد.

تعقیبی  LSDاستفاده گردید .بدین صورت که عامل مدت

در مورد اثر اصلی جنسیت قابل ذکر است که بازتولید

زمان در دو سطح (کوتاه و بلند ) و عامل عدد در چهار

زمان در زنان با میانگین ( ،)0/003نسبت به مردان با میانگین

سطح ( ، )1،2،8،9به عنوان عوامل درونگروهی و عامل

()0/113به دقت(صحت) برآورد زمانی یعنی صفر نزدیکتر

جنسیت در دو سطح (مذکر و مؤنث) به عنوان عامل بین-

است که این تفاوت معنادار نبود(P=0/083و=3/122

آزمودنی در نظر گرفته شد.

(.)F)1،54
همچنین در مورد اثر تعاملی عدد و جنسیت نشان داده
شد که مردان اعداد  1را با میانگین( )0/90و  2با ( )0/108و

يافتهها
همانگونه که در جدول شماره  1نشان داده شده است.

 8با ( )0/139و  9با ( )0/113بیش تخمین زدهاند که در

نتایج تحلیل واریانس نشان داد که اثر اصلی عدد معنادار

مقایسه با زنان از دقت برآورد کمتري برخوردار است .زنان

است ( P=0/0001و  .)F)3،162( =23/548یعنی اعداد بر

عدد  1را با میانگین ( )-0/29و  )0/001( 2و  )0/030( 8و 9

دقت بازتولید زمان اثر متفاوت گذاشتهاند(نگاه کنید به

( )0/010تخمین زدهاند که به دقت برآورد زمانی نزدیکتر

نمودار  .)1به طوریکه اعداد  1با میانگین ( )0/030و  2با

هستند .هرچند که این تفاوتها به سطح معناداري

میانگین ( )0/055و  8با ( )0/084و  9با ( )0/061بر برآورد

نرسید( P = 0/637و  .)F)3،162( =0/568ولی جدا از میزان

زمانی تأثیر گذاشتهاند .اعداد 1و  2کم برآورد و اعداد  8و

دقت برآورد زمانی دو جنس در نحوه پردازش اعداد یکسان

 9بیش برآورد شدند .البته بررسیهاي تعاقبی با آزمون

بودند.

تعقیبی  LSDنشان داد که برآورد زمانی عدد  2و  9تفاوت

اثر تعاملی مدت زمان و جنسیت معنادار بود(P =0/027
و  .)F)1،54( = 5/199که در بازههاي زمانی کوتاه زنان با

معناداري با هم ندارد.
اثر اصلی مدت زمان نیز معنادار است (  P < 0/0001و
 .)F)1،54( =152/455بدین صورت که بازههاي زمانی

میانگین()0/147به دقت(صحت) برآورد زمان نسبت به
مردان با میانگین ()0/322نزدیکتر بودند که تفاوت میان آنها
زیاد است .به طوریکه مردان بیش از دو برابر زنان اعداد را

کوتاه با میانگین ()0/235بیش تخمین و به همان اندازه از

در بازههاي زمانی کوتاه بیش برآورد کرده بودند .برعکس

دقت برآورد زمان دورتر و بازههاي زمانی بلند با میانگین

در بازههاي زمانی بلند مردان با میانگین ()-0/097نسبت به

( )-0/119کم تخمین زده شدند که نسبت به بازه زمانی

زنان( )-0/141به دقت برآورد زمانی نزدیکتر بودند اما

کوتاه به دقت برآورد زمان یعنی صفر نزدیكتر بودند.

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال اول ،شماره  ،1تابستان 10-22 ،1393

Downloaded
Downloaded
fromfrom
shenakht.muk.ac.ir
shenakht.muk.ac.ir
at 11:51
at 13:14
+0330
+0430
on Saturday
on Tuesday
September
May 8th25th
20182021

براي تجزیه و تحلیل دادههاي به دست آمده ،از

زمانی کوتاه اعداد  1و  2و در بازههاي زمانی بلند اعداد  8و

سمیه نوروزي و همکاران
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فاصله بین دو جنس به اندازه بازههاي زمانی کوتاه زیاد

زنان و در بازههاي زمانی بلند در مردان بهتر بود .در بازههاي

نبود(نگاه کنید به نمودار .)2

زمانی کوتاه اعداد  1و  2به دقت برآورد نزدیکتر بودند ولی

بود ( P = 0/035و  .)F)3،162( =2/946در این رابطه نیز

بودند .البته تفاوت اعداد در بازههاي بلند معنادار نبود و

قابل ذکر است که همه اعداد را در زمانهاي کوتاه بیش

نزدیك به هم برآورد شدند .تفاوتها در بازههاي زمانی

برآورد و در زمانهاي بلند کم برآورد کردند .دقت برآورد

کوتاه معنادار بود (نگاه کنید به نمودار .)3

بازتولید زمان با محرک عددي در بازههاي زمانی کوتاه در

جدول :1خالصه نتيجه آزمون تحليل واريانس براي متغيرهاي عدد ،زمان و جنسيت
منبع تغیرات

مجموع مجزورات درجه آزادي

میانگین مجزورات

مقدار F

سطح معناداري

عدد

0/330

3

0/110

23/548

0/0001

عدد ×جنسیت

0/008

3

0/003

0/568

0/637

خطا

0/757

162

0/005

مدت زمان

27/912

1

مدت زمان × جنسیت

0/952

1

0/952

خطا

9/877

54

0/183

عدد × مدت زمان

0/223

3

0/074

عدد×مدت زمان×جنسیت

0/038

3

0/013

خطا

0/695

162

0/004

جنسيت

2/680

1

2/680

خطا

46/358

54

27/912

152 /455

0/0001

5/199

0/027

17/355

0/0001

2/946

0/035

3/122

0/858
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همچنین اثر تعاملی عدد ،مدت زمان و جنسیت معنادار

در بازههاي زمانی بلند اعداد  8و  9به دقت برآورد نزدیکتر

 18تفاوتهاي جنسیتی در ادراک زمان در رابطه با تعامل عدد و زمان

نمودار  :2دقت بازتوليد زمان در دو جنس دربازه هاي زماني کوتاه وبلند

مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت ،سال اول ،شماره  ،1تابستان 10-22 ،1393

Downloaded
Downloaded
fromfrom
shenakht.muk.ac.ir
shenakht.muk.ac.ir
at 11:51
at 13:14
+0330
+0430
on Saturday
on Tuesday
September
May 8th25th
20182021

نمودار  :1ميانگين بازتوليد زمان براي اعداد 1،2،8،9

سمیه نوروزي و همکاران

19

بحث و نتيجهگيري

این زمینه مطابقت دارد .این واقعیت که در برآورد فواصل

در این پژوهش تفاوتهاي جنسیتی در ادراک زمان از

زمانی کوتاه واریانس برآورد زمان به طرز قابل مالحظهاي

نوع پارادایم آینده نگر در پردازش عدد مورد بررسی قرار

بیشتر است نشان میدهد که انسانها به برآورد آگاهانه

گرفت .تفاوت این پژوهش با پژوهشهاي انجام شده در

فواصل زمانی کوتاهتر از یك ثانیه عادت نکردهاند(جاف،

ادراک زمان این بود که تا کنون از اعداد براي بررسی

مسیتی و سگویاس .)2012،مسأله دیگر این است که بازه-

تفاوتهاي جنسیتی در ادراک زمان استفاده نشده بود .نتایج

هاي زمانی کوتاه بیشتر بر پایه فرایندهاي خودکار هستند تا

به طور کلی نشان داد که آزمودنیها بازههاي زمانی کوتاه

سیستم شناختی(رامسایر و لیما.)1991،

را بیش برآورد و بازههاي زمانی بلند را کم برآورد کردهاند.

در مورد اثر اصلی عدد ،آنچه که مهم است اینکه

این امر بیانگر قانون وروردت 19است که وقتی از دو بازه

بازنمایی عددي بر دقت بازتولید زمان اثر گذاشته است.

زمانی کوتاه و بلند توأم در یك تکلیف زمانی استفاده می-

تحقیقات قبلی نشان دهنده این است که بزرگی عدد بر

شود روي میدهد .یافتهها نشان میدهد که میانگین دقت

روي زمان اثر میگذارد .به طوریکه اعداد بزرگتر بیش-

(صحت) برآورد زمان در بازههاي زمانی کوتاه (500 ms

برآورد و اعداد کوچکتر کمترآورد میشوند .در پژوهش

زمانی

حاضر نیز اعداد  1و  2نسبت به  8و  9کمتر برآورد شدند.

بلند( )1000،1100،1200msاست که با سایر پژوهشها در

اما نکته قابل توجه اینکه هر دو جنس عدد  8را بیشتر از 9

400،

)300،

غیردقیقتر

از

بازههاي

برآورد کردند .همچنین برآورد اعداد  2و  9خیلی نزدیك
19

.Vierordts law
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نمودار :3ميانگين دقت برآورد زمان در دو جنس در بازه هاي زماني کوتاه و بلند با اعداد 1،2،8،9

 20تفاوتهاي جنسیتی در ادراک زمان در رابطه با تعامل عدد و زمان

به هم بود به طوریکه تفاوت بین آنها معنادار نبود .که ما

همچنین در زمانهاي متفاوت دو جنس به صورت متفاوتی

هیچ توجیهی براي این امر نداریم.

عمل نمودند .به طوریکه مردان در بازه زمانی بلند و زنان در

که اعداد مختلف به میزان متفاوتی در زمانهاي کوتاه و بلند

کوتاه تنوع برآوردها بیشتر اما در بازه زمانی بلند تنوع

برآورد شدند .در بازههاي زمانی کوتاه اعداد  1و  2و در

تخمین بین دو جنس کمتر بود .یعنی تفاوت بین دو جنس

بازههاي زمانی بلند اعداد  8و  9به دقت برآورد زمان

بیشتر در مکانیسمهاي فیزیولوژیك و حسی است تا شناختی

نزدیکتر بودند .البته در بازههاي زمانی بلند برآورد زمانی

که میتواند تا حدودي بیانگر سیستمهاي فیزیولوژیك

اعداد بسیار نزدیك به هم بوده و تفاوت معنادار نیست .اما

(زیستی)و شناختی متفاوت در دو جنس باشد.

در بازههاي زمانی کوتاه تفاوت معنادار میباشد .همانگونه

از یافتههاي جالب این پژوهش این است که زنان در

که در ادبیات تحقیق بیان شده این امر رابطهاي را بین اعداد

بازههاي زمانی کوتاه و مردان در بازههاي زمانی بلند بهتر

کوچك و زمان کوتاه و اعداد بزرگ و زمان بلند را نشان

عمل کردهاند و دقت بیشتري داشتهاند و این تفاوت در بازه-

میدهد که بیانگر رابطه زمانی ـ عددي کدهاي پاسخ

هاي زمانی کوتاه برجستهتر بود .بازههاي زمانی کوتاهتر از

( )TINARCمیباشد .موافق با تحقیقات انجام شده اعداد

یك ثانیه طبق تحقیقات قبلی بیشتر مبناي فیزیولوژیك و

بر ادراک زمان اثر گذاشتند حتی در شرایطی که اعداد هیچ

حسی دارد و کمتر تحت تأثیر حافظه کاري و توجه است

اجباري براي پردازش شدن نداشتند.

در حالیکه بازههاي زمانی طوالنیتر از یك ثانیه بر اساس

نکته قابل توجه اینکه اعداد در بازههاي زمانی کوتاه و

مکانیسمهاي شناختی است(پنی و وایتلینگام.)2008 ،

بلند به صورت متفاوتی بازنمایی شدند .گویا مکانیسم

بنابراین ،میتوان دالیل این اختالف را تفاوت در مکانیسم-

تأثیرگذار در زمانهاي کوتاه و بلند بر عدد متفاوت است.از

هاي زیستی و شناختی متفاوت در دو جنس بیان کرد.

سویی دیگر شاید بتوان گفت که این یافتهها نشان دهنده اثر

همچنین ،این اختالف را به تفاوت در فرکانس تولید پالس

زمان برعدد باشد زیرا اعداد در هر دو زمان یکسان بودند

بر اساس مدلهاي ساعت درونی در دو جنس بیان کرد که

ولی بازنمایی آنها در زمانهاي کوتاه و بلند متفاوت بود.

به دماي مرکزي بدن و سیستم سوخت و ساز وابسته است (

همچنین میتواند بیانگر این امر باشد که تأثیر محرکهاي

هانکوک و راش .)2010،اینکه مردان در بازههاي زمانی

عددي بر زمانهاي کوتاه که بیشتر اتوماتیك است متفاوت

بلند در رابطه با اعداد بهتر عمل کردهاند .میتواند بیانگر

از تأثیر آن بر زمانهاي بلند که بر اساس مکانیسمهاي

پردازش آگاهانه اعداد در سیستم شناختی توسط مردان

شناختی است میباشد.

باشد و نیز شاید بیانگر تفاوتهاي دو جنس در مهارت

در مورد تعامل مدت زمان و جنسیت نکته جالب در این

ریاضی یا کار با اعداد باشد که اثر خود را بیشتر بر زمان بلند

تحقیق اینکه میزان دقت و صحت بازتولید زمان به طول

(باالتر از یك ثانیه) میگذارد .عالوه بر اینها ،میتواند

بازههاي زمانی بستگی داشت که این امر نیز بین دو جنس

بیانگر نحوه بازنمایی متفاوت دو جنس در برخورد با

متفاوت بود .به طور کلی میزان دقت برآورد زمان در بازه-

محرکهاي عددي باشد.

هاي زمانی بلند این پژوهش بیشتر از بازهزمانی کوتاه بود.
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در تعامل زمان و عدد یافته پژوهش حاضر نشان میدهد

بازههاي زمانی کوتاه بهتر عمل کردهاند .البته در بازهزمانی

سمیه نوروزي و همکاران

21

زمانی کوتاه با میانگین( )0/147و زمان بلند با میانگین

پردازش عددي در دو جنس به طرز متفاوتی صورت می-

( )-0/141برآورد کرده اند که تقریباً در زمانهاي کوتاه و

گیرد .نتایج این تحقیق همگام با تحقیقات بوهوسی و مك

بلند یکسان عمل کردهاند .اما مردان بازههاي زمانی کوتاه را

()2005؛ شاو و همکاران ( )2006فرآیندهاي شناختی

با میانگین ( )0/322و بلند را با میانگین( )-0/097برآورد

پیچیده اي را مطرح میسازد .این امر که تفاوت میان دو

کردهاند که تفاوت آنها در زمانهاي کوتاه و بلند زیاد

جنس در بازههاي زمانی کوتاه نسبت به بلند بسیار بیشتر بود

است.

میتواند به وجود تفاوتهاي فیزیولوژیك اشاره کند.

در مورد اثر جنسیت بر ادراک زمان نتایج بعضی از

به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برآورد

پژوهشها نشان داده که زنان در مقایسه با مردان ،زمان را

زمان در بین دو جنس متفاوت است .به طوري که زنان

طوالنیتر تخمین میزنند .در پژوهش حاضر ،این مورد

نسبت به مردان در بازههاي کوتاه برآورد دقیق تري داشتند

بیشتر در مردان دیده شد و در مورد زنان فقط در بازه زمانی

و مردان در بازههاي زمانی بلند بهتر عمل کردند .همچنین،

بلند صادق بود .به طوري که زنان زمانهاي بلند را به میزان

دو جنس در رابطه بین برآورد زمان و عدد تفاوت داشتند.

بیشتري کمتر از میزان واقعی برآورد کردند که با تحقیقات

این امر میتواند بیانگر تفاوتهاي جنسیتی در پردازش

اسپینوزا ـ فرنانز و همکاران ( )2003که نشان دادند زنان

اساسی زیستی و شناختی در ادراک زمان و پردازش اعداد

فواصل زمانی طوالنیتر ( 1تا  5دقیقه ) را به میزان بیشتري

باشد .پژوهش حاضر این یافتهها را به شواهد موجود در

کمتر از میزان واقعی تولید نمودند ،همخوان است .براي

ادبیات ادراک زمان افزود که مهارتهاي ادراک زمان با

بررسی بیشتر نقش جنسیت و عوامل هیجانی در ادراک

تواناییهاي شناختی متفاوت در دو جنس در ارتباط است.

زمان نتایج در تحقیقی که توسط نظري و همکاران (زیر
چاپ) انجام شده نشان داده است که تأثیر هیجان در ادراک
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