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هدف: این مطالعه جهت طراحی نسخه فارسی تخمین زمانی، بازسازی زمانی و تخمیــن تـأخیر 
و ارزیابی آن در گروهی از دانشآموزان دبیرستانی انجام شده است. روش: این مطالعه جهت 
طراحی و اعتباریابی ابزار انجام شد. 86 نفر از دانشآموزان سال اول دبیرستان با ابزار طراحی 
ــرار  شده (نمونه فارسی) از جهت تخمین زمانی، بازسازی زمانی و تخمین تأخیر مورد مطالعه ق
گرفتند و دادهها با آزمونt بررسی شدند. یافتهها: در آزمون تخمین، در مرحله ناآگاهی فــرد 
از نوع سؤال، آزمودنی بــازه زمـانی 8 ثانیـه را بـه مـیزان 0/664±7/33 بـا حـدود اطمینـان 95 
ــان بـازه را بـه مـیزان  درصد زیر تخمین و بعد از آگاهی از لزوم دقت به زمان سپری شده، هم
0/431±9/65 بیش تخمین میزند. در طول آزمون نیز تخمین 5 ثانیه با 6/2 ثانیــه، 8 بـا 7/53 و 
11 با 9/73 انجام میگیرد و افزایش این اختالف در 23 ثانیه به 26% زیر تخمین میرسد. همیــن 
ــای بازسـازی زمـانی و درک تـأخیر نـیز تکـرار شـده اسـت.  نتایج با اندکی تفاوت در آزمونه
ــانی و تخمیـن  نتیجهگیری: بر اساس این مطالعه، در هر سه تابع تخمین زمانی، بازسازی زم
ــد  تأخیر بر پایه منطبق هیپربولیک، با افزایش بازه زمانی، از ارزش بازه کاسته میشود و درص

«زیر تخمین» و «زیربازسازی» زمان افزایش مییابد. 
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مقدمه1 
مفـهوم «زمـان» خـــارج از تعــاریف فــیزیکی آن، در دیــدگاه 
ــی2،  علومشـناختی میتوانـد بـا مفـاهیم مختلفـی مـانند توالـی اجرای
ـــای زمــانی5 و  سـاعت درونـی3، ضربآهنـگ شـبانهروزی4، افقه

_____________________________________________
1 - نشانی تماس: تهران، سیدخندان، خیابان خواجــه عبـداهللا، خیابـان شـهید عراقـی، کـوچـه عـابدی، 

پالک 7، دفتر مطالعاتی – انتشاراتی مهر و ماه. 
E-mail: H_Ekhtiari@razi.tums.ac.ir.

ــی  حافظۀ کاری6 همراه باشد. اما توجه مؤلفان این مقاله به جنبه طول
زمانی7 در محدودۀ ثانیهها بوده است. 2 

ادراک زمان8، نوعی فرآیند تطابقی است کــه موجـب سـهولت 
پیشبینـی رویدادهـا و نـیز سـازماندهی و طراحـی رفتارهـای آینــده 
میشود. اگرچه ما معموالً از فرآیند درک زمان در ساختار شناختی 
_____________________________________________
2- executive order 3- internal clock
4- circadian 5- future horizones
6- working memory 7- temporal duration
8- time perception
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ـــوان یــک نــیروی  خـود، آگاهـی نداریـم، امـا ایـن فرآینـد بـه عن
ــد و در سـازمان شـناختی و  هدایتکننده در رفتار انسان عمل میکن
عملکـردی او نقشـی اساسـی دارد. بنـابراین، تکویـن نوعــی ادراک 
روانشـناختی از زمـان بـه عنـوان جزئـی از فرآینـد تکـامل عصــب-
روانشـناختی، در عملکـرد اجتمـاعی و رفتارهـای تطـــابقی فــرد از 

اهمیت خاصی برخوردار است. 
ــاوت و ارزیـابی  در طول دهههای گذشته، روانشناسان برای قض
جنبـههای مختلـف زمـان روانشـناختی مـانند همزمـانی1، پیشـــرفت 
زمانی2، ترتیب زمانی3 و طول مدت زمان تواناییهای ذهن انسـان را 
بررسی کردهاند. بــه نظـر میرسـد کـه از میـان ایـن چـهار فرآینـد، 
ــول مـدت زمـان، بیشـترین ارزش بقـا را در طـول تکـامل  تخمین ط
داشته، چرا که این فرآیند برای بازنماییهای درونی محیط خارجی 

ضروری است (زکای4، 1997). 
برای تصمیمگیری در مورد طول مدت یک فاصله زمانی (مثالً، 
مدت مواجهه با یــک محـرک حسـی) حداقـل دو پیشنیـاز وجـود 
دارد: 1) نوعی مکانیسم زمانسنجی مانند نوعی ساعت درونی  برای 
ثبت مدت زمــان پـس از بـروز محـرک حسـی و 2) معیارهـایی در 
ــاز  حافظه برای سنجش این ورودی حسی. به نظر میرسد که پیشنی
ــا همـان حافظـۀ  دوم به توانایی نگهداری ترتیب رویدادها در ذهن ی

کاری نیاز داشته باشد (براون5، 1990؛ میکون6، 1985). 
ــه  حافظۀ کاری، عالوه بر ظرفیت نگهداری رویدادها در ذهن، ب
منظور کنترل پاسخ به توانایی ایجــاد تغیـیر در آنـها نـیز اشـاره دارد 
(گلدمن – رکیچ، 1995)7. بارکلی عقیــده داردکـه نقـایص حافظـۀ 
ــروز  کاری و به ویژه حافظه کاری غیرکالمی یا فضایی8، قاعدتاً به ب
نقایص در احساس درونــی فـرد از زمـان منجـر میشـود (بـارکلی9، 
کوپلوویتز10، آندرسون11 و مکموری12، 1997). این عقیده بر ایــن 
ــاری  فرضیه استوار است که نگهداری ترتیب رویدادها در حافظۀ ک
و مقایسۀ آنها با یکدیگر، به نوعــی حـس پیوسـتگی زمـانی13 منجـر 

میشود (براون، 1990؛ میکون و جکسون14، 1984). 
ـــد:  آزمونهـای ارزیـابی کننـدۀ زمـان، معمـوالً بـر چـهار نوعان

1) برآورد زمان15؛ 2) تولید زمان16؛ 3) بازتولید زمان17 و 4) افــتراق 
زمان18. 

 برآورد زمان، به توانایی افراد در تخمیــن کالمـی زمـان عرضـه 

ــا ابـزار شـفاهی و بـر  شده یک محرک به آنها اشاره دارد (معموالً ب
حسب ثانیه یا دقیقه). افراد بزرگتر از 6-5 سال، معموالً تمایل دارند 
ــایر  کـه بـرای تخمیـن زمـانی در جریـان آزمـون، از شـمارش یـا س
ـــراون، 1985؛ زکــای،  روشهـای سـنجش زمـان اسـتفاده کننـد (ب

 1.(1993
در تولید زمان (طول مدت یک فاصله زمانی)، به طــور کالمـی 
به فرد گفته و از او خواسته میشود تا آن فاصلۀ زمــانی را بـا نوعـی 
ــتن یـک المـپ بـه همـان مـدت  عمل رفتاری، مانند روشن نگهداش
ــی در دسـتانش  اعالم شده (زکای، 1992 و 1993) یا نگهداشتن توپ
بـه همـان مـدت و سـپس رهـا کـــردن آن (کــاپــال19، جنتیلــه20 و 
جولیـانو21، 1997) تولیـد کنـد. ایـن آزمـون در میـــان آزمونهــای 
ادراک زمان سادهترین اســت، چـرا کـه در ایـن حـالت، فـرد طـول 
مدت دقیق فاصله مورد نظر را میداند. به همین دلیل، برای بررســی 
اختالالت درک زمان یا تفاوتهای کیفی در میزان ایــن اختـالالت 
در میان گروههای مختلف، احتماالً این روش کمترین حساســیت را 

دارد. 
آزمونهای بازسازی تولید زمان، دشوارترین آزمونهـای درک 
ــک فاصلـۀ زمـانی  زمان به شمار میروند. در این آزمونها، به فرد ی
عرضه میشود، اما طول مدت آن به صورت کالمی گفته نمیشود، 
ـــه زمــانی را بــا روش رفتــاری (مــانند  سـپس او بـاید همـان فاصل
ــد زمـان)، بـاز تولیـد نمـاید. جـالب ایـن اسـت کـه  آزمونهای تولی
برآورد و بازتولید زمانی، معمــوالً بـا یکدیـگر رابطـۀ عکـس دارنـد 
(گربینگ22، احدی23 و پاتون24، 1987؛ زکای، 1993). بــه عبـارت 
دیگر، افرادی که فواصل زمانی را بیش از مدت واقعی آنها بــرآورد 
میکنند، معموالً طول مدت زمان مورد نظر را کمتر از میزان واقعـی 

آن، بازتولید میکنند. 
در آزمونهای افتراق فاصلۀ زمانی، دو محرک حســی بـه طـور 
_____________________________________________
1- simultaneity 2- successiveness
3- temporal order 4- Zakay
5- Brown 6- Michon
7- Goldman-Rakic 8- nonverbal or spatial
9- Barkley 10- Koplowitz
11- Anderson 12- McMurray
13 - temporal continuity 13- Jackson
15 - time estimation 16- time production
17 - time reproduction 17- time discrimination
19- Cappella 20- Gentile
21- Juliano 22- Gerbing
23- Ahadi 24- Patton
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متوالی وهر یک به مدت معینــی بـه فـرد عرضـه میشـوند و او بـاید 
تشخیص دهد که کدام یک از محرکها، در مــدت زمـان بیشـتری 
ــزار  (یا کمتری) به وی عرضه شده است. دراین حالت، فرد نیاز به اب
ــا رفتـاری نـدارد، بلکـه فقـط بـه مقایسـۀ دو فاصلـۀ زمـانی  کالمی ی
ــردازد (اسـمیت1، تـایلور2، لیدزبـا3 و روبیـا4، 2003؛ درویـت- میپ

ولت5، کلمنت6 و فایول7، 2003). 
بررسی نقش زمان در عملکردهای عصب – روانشناختی انســان 
دو جنبه متفاوت را در برمیگیرد؛ اجرایــی و شـناختی – اجتمـاعی. 
ــر عملکردهـای  میزان تأثیرگذاری تأخیر به عنوان یک عامل منفی ب
رفتاری، به صورت درک تأخیر8 و دوری از تأخیر9 نقش مــهمی در 
ــوان هسـته اصلـی عملکردهـای  تصمیمگیریهای مخاطرهآمیز به عن
اجتماعی– اقتصادی دارد (اختیاری و همکاران، 1381). تأثیر زمانی 
ــیز نقـش مـهمی  ارائه پاداش یا تنبیه در میزان اهمیت آن10 (DDP) ن
در تصمیـمگیریهـای مخـــاطرهآمیز دارد (اختیــاری و همکــاران، 
ــه  1383) و در نـهایت، بـازه11 افقهـای زمـانی افـراد و آسـیب آن ب
صورت نزدیکبینی زمانی12 از جنبههای مهم رفتارهای اجتماعی به 

حساب میآید. 
ــن مطالعـه طراحـی و اعتباریـابی ابـزار ادراک زمـان  هدف از ای

برای آزمودنی فارسی زبان است. 
 

روش 
ای مطالعه برای طراحــی و اعتباریـابی ابـزار انجـام شـد. مؤلفـان 
ــان بـه زبـان  مقاله پس از طراحی نسخه کامپیوتری آزمون درک زم
فارسی، برای بررسی نتایج آن و نیز ارتباط بین نتایج اجزای مختلف 
ــهای مقدمـاتی طراحـی  این آزمون در گروهی از افراد بهنجار مطالع

نمودند.  
 

آزمون فارسی درک زمان و تأخیر 
آزمون درک زمــان تـأخیر کـامپیوتری از سـه آزمـون مجـزای 
تخمین زمان، بازسازی زمانی و تخمین تأخیر تشکیل شده است. در 
این آزمونها، مفاهیم تخمین و بازسازی زمــانی و همچنیـن اسـتفاده 
ـــرای  از روش خـاموش شـدن یـک محـرک (بـرای مثـال المـپ) ب
ارزیـابی ایـن دو مفـــهوم، از مطالعــات مشــابه دیــگر (بــارکلی13، 

ــا17، 2001) و آزمونهـایی مـانند  ادواردز14، النری15، فلچر16 و متوی
آزمـون بازسـازی زمـانی دانشـگاه ماسـاچوسـت و دانشـگاه برکلـی 
برداشت شده است اما شــیوه اسـتفاده از محرکهـای مـانع شـمردن 
ــمارش هفـت عـدد از  (حضور دایرههای قرمز در اطراف المپ و ش
ــق آزمـون  آنها به وسیله فرد تا هنگام حصول زمان مورد نظر) و منط
تأخیر را مؤلفان مقاله پیشنهاد کردهاند. برنامه کامپیوتری این آزمون 
ــده اسـت و  به زبان فارسی و در محیط برنامهنویسی Java طراحی ش
یافتههای حاصل از اجرای آن در بانک اطالعاتی جامعی در محیــط 
Excell ضبط مــیگردد. ایـن برنامـه بـه محقـق امکـان میدهـد کـه 

آزمونها را یا به طور مجزا یــا ترکیبـی اجـرا نمـاید (شـکل 1- ب). 
همچنین محقق میتواند با انتخاب آزمون جدید اطالعات مربوط به 
ــهای کـه بـه نـام  هر گروه از آزمونها را در بانک اطالعاتی جداگان
همان آزمون نامگذاری میشــود، ثبـت (شـکل 1-الـف و ب) یـا از 
ــرد اسـتفاده کنـد (شـکل  بانکهای قبلی برای قرار دادن اطالعات ف
ــر شـدن مشـخصات فـرد در فـرم ثبـت نـام ابتـدای  1- ج). پس از پ

آزمون (شکل 1-د)، آزمون آغاز میشود.1 
1) مقدمات اجرای آزمون. کامپیوترهای مورد استفاده در ایــن 
آزمون میبایســت حداقـل بـه صفحـه کلیـد و موشـواره یـا صفحـه 
ـــی نــیز فقــط  نمـایش حسـاس بـه لمـس18 مجـهز باشـند و آزمودن
میبایست یا نحوه اســتفاده از موشـواره را بلـد باشـد یـا جوابهـای 
مورد نظر را روی صفحه مانیتور حساس، لمس کند. در این آزمــون 
سه نکته به آزمودنی یادآوری میشود: 1- دقــت داشـتن؛ 2- اشـاره 
بـه دکمـه بـزرگ پـایین صفحـه کلیـد (Space) کـه در مراحلــی از 
ــأخیر) کـاربرد دارد و 3-  آزمون (مرحله بازسازی زمانی و تخمین ت
تذکر به عدم استفاده از انگشتان دســت بـرای شـمردن یـا مشـخص 
ــایج بـهتر در  کردن نقطهای از صفحه نمایش. به منظور دستیابی به نت
مرحله اول آزمــون، فـرد بـا مفـاهیم اولیـه و روش اجـرای آن آشـنا 

میشود. 

_____________________________________________
1- Smith 2- Taylor
3- Lidzba 4- Rubia
5- Droit-Volet 6- Clement
7- Fayol 8- delay perception
9- delay aversion 10 - Delayed Discounting Procedure
11- interval 12- future myopia
13- Barkley 14- Edwards
15 - Laneri 16- Fletcher
17 - Metevia 18- touch screen
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(الف) 
 
 
 
 
 
 
 

(ب) 
 
 
 
 
 
 

(ج) 
 
 
 
 
 
 

(د) 
شکل 1- تصاویر مراحل اولیه اجــرای آزمـون درک زمـان تـأخیر، شـکل الـف 
ــاس انتخابهـایی کـه در زیـر ایـن  نشانگر پنجره آغازین این آزمون است. بر اس
پنجره وجود دارد (شکل ب)، فرد میتواند اطالعات مربوط به آزمودنی خــود را 
در بانکهای اطالعاتی که پیش از این تنظیم شدهاند (شکل ج) یا با انتخاب یک 
شیوه اجرایی جدید، اطالعات بــه دسـت آمـده را بـه وسـیله فـرم «ب» در بـانک 
اطالعاتی جدید ثبت کند. شکل د نمایشگر پنجره ثبت مشخصات میباشد. پــس 
از اینکه نام و نامخانوادگی، سن، جنسیت، میزان تحصیالت و دســت غـالب فـرد 

در فرم ثبت گردید، آزمون آغاز میشود. 

ــون و مفـاهیم  2) مراحل آشنایی فرد با مفاهیم کلی آزم
اولیه آزمــون تخمیـن زمـانی. بـرای آشـنایی فـرد بـا مفـاهیم 
ــدا فـرد در طـی چنـد مرحلـه بـا تصویـر  موردنظر در این آزمون، ابت
المپ خاموش (شکل 2-ب)، تصویر المپ روشـن (شـکل 2-ج) و 
نحوه شمارش دایرههای قرمز اطراف المپ (اشــکال 2-د، 2-ه، 2-
و) آشنا میشود. آشنایی با این مفــاهیم بـرای آغـاز آزمـون تخمیـن 
ــرای دو آزمـون بعـدی  زمانی کافی است. مفاهیم اضافی مورد نیاز ب
نیز در ابتدای هر آزمون به آزمودنی معرفی میگردنــد. پـس از ایـن 
ــن زمـانی آغـاز  مرحله در صورت اعالم آمادگی فرد، آزمون تخمی
ــود  میشود. در طی مراحل تأخیر، این امکان به آزمودنی داده میش

که اگر سؤالی در مورد نحوه اجرای آزمون دارد، مطرح کند. 
3) آزمون تخمین زمانی. منطق ایــن آزمـون «پرسـش از زمـان 
ــه مشـخص» اسـت و بـه تبـع، جـواب  سپری شده به وسیله یک واقع
ــای زمـانی (ثانیـه، دقیقـه یـا …)  حاصل نیز عددی بر حسب واحده
میباشد. نیاز به وجود درکی صحیح ازمفــهوم و مـیزان یـک واحـد 
زمانی (برای مثال یک ثانیه)، کــارایی ایـن آزمـون و آزمـون تولیـد 
زمانی را که در آن اجرای یک وظیفه مشخص (در یک زمان معین 
با یکی از واحدهای زمانی) از فرد خواسته میشود، همواره با تردید 
ــد. امـا مقایسـه نتـایج ایـن آزمونهـا بـا یکدیـگر و در  مواجه میکن
گروههـای مختلـف آزمودنیهـا میتوانـد کـارآمد باشـد. آزمـــون 
تخمین زمانی طراحی شدۀ مؤلفان مقاله در سه قسمت اجرا میشود.  
بر اساس آنچه تاکنون توضیح داده شد تا پیش از شروع آزمون 
ـــان  تخمیـن زمـانی، آزمودنـی از ارتبـاط ایـن آزمـون بـا مفـهوم زم
بیاطالع میماند. در مرحله اول ایــن آزمـون یـک المـپ بـه مـدت 
هشت ثانیه روشن نگه داشته میشود و سپس از فرد پرسیده میشود 
ــرد بـا مفـهوم  که المپ چند ثانیه روشن بوده است (اولین برخورد ف
ــرد اطـالع  زمان) (اشکال 3- الف تا 3- ج)، در مرحله دوم ابتدا به ف
ــر از  داده میشود که دربارۀ طول مدت روشن ماندن المپ مورد نظ
ــن  وی سؤال خواهد شد و سپس المپ باز هم برای هشت ثانیه روش
میماند (شکل 3-د). در این مرحله از به کارگیری روشهایی مانند 
ــی آزمـون  شمردن، ممانعتی نمیشود. در مرحله سوم که بخش اصل
ــل مـیگردد.  است، سیستم شمارش فرد با به کارگیری ترفندی مخت
ــادفی  در این مرحله، المپ در هفت مرحله جداگانه که با توالی تص
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پشت هم قرار میگیرند، در فواصل زمــانی 5، 8، 11، 14، 17، 21 و 
ــراف  23 ثانیه روشن میگردد. در طی هر یک از این مراحل، در اط
المپ دایرههایی قرمز در نقاط مختلف روشــن میشـود. زمـانبندی 

ــده اسـت کـه هـرگاه  روشن شدن دایرههای قرمز به نحوی تنظیم ش
دایره هفتم روشن شود، المپ به اندازه مورد نظر روشن بوده است. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ب)  (الف)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(د)  (ج)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(و)  (ه)
 

شکل 2- تصاویر مرحله آشنایی فرد با مفاهیم کلی آزمون و مفاهیم اولیه آزمون تخمین زمانی. تصاویر «الف» تا «و» به ترتیب به فرد ارائه و فرد در طی این مرحله با اصول 
ــد شـد.  اولیه آزمون آشنا میشود. در مرحله «ه»، پنج دایره قرمز در اطراف المپ وسط صفحه، روشن و خاموش میشوند و در مرحله «و» فرد با جواب صحیح مواجه خواه

در این قسمت، از آزمودنی جوابی خواسته نمیشود.  
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(ب)  (الف)
 
 
 
 
 
 
 

(د)  (ج)
 
 
 
 
 
 
 

(و)  (ه)
 
 
 
 
 
 
 

(ح)  (ز)
 

شکل 3- تصاویر مراحل اجرای آزمون تخمین زمانی. در قسمت اول فرد از ارتباط بین زمان و آزمون اطالعاتی ندارد، لذا المپ به مدت 8 ثانیه برای وی روشن نگه داشته 
میشود (شکل 3- الف و 3-ب) و سپس از او پرسیده میشود که المپ چند ثانیه روشن بوده است (شکل 3-ج). در قسمت دوم، دوباره همین مرحله اجرا میشود، بــا ایـن 
تفاوت که این بار فرد میداند از وی چه سؤالی خواهد شد (شکل 3- د و تکرار اشکال 3- ب و 3- ج). در قسمت سوم از وی خواسته میشود پس از هفت بار روشن شدن 
دایرههای قرمز ابتدا کلید پایین صفحه ”space“ را یکبار فشار دهد و سپس اعالم کند که المپ چند ثانیه روشن بوده است (شکل 3-ه و 3-و و 3-ز). این سؤال با هفت 
فاصله زمانی 5، 8، 11، 14، 17، 21 و 23 ثانیه با توالی تصادفی از آزمودنی پرسیده و پس از طی این هفـت مرحلـه فـرد مطلـع میشـود کـه ایـن مرحلـه تمـام شـده اسـت و 

میبایست آماده مرحله بعد شود (شکل 3-ح).  
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در هر یک از این مراحل، از آزمودنی خواسته میشود که پــس 
از روشـن شـدن دایـره هفتـم، کلیـد بـزرگ پـایین صفحـه کلیــد را 
یکبار فشار دهد تا المپ خاموش شود (شکل 3-ه) و سپس از وی 
پرسیده میشود که المپ چند ثانیه روشن بوده است. فاصلـه زمـانی 
ــده اسـت تـا  روشن شدن دایرههای قرمز به گونهای متغیر طراحی ش
فرد از فاصله بین روشن شدن دایرههای قرمز نتواند به زمان حدودی 
ــبرد. اگر فـرد کلیـد پـایین صفحـه را فشـار  روشن ماندن المپ پی ب
ندهد، دایرههای قرمز تا عدد 10 روشن میشــوند و المـپ خـود بـه 
خود خاموش و سپس درباره زمان روشن ماندن المــپ از آزمودنـی 

سئوال میشود. 
بانک اطالعاتی آزمون طــوری طراحـی شـده اسـت کـه تعـداد 
دایرههایی که فرد در هر مرحله آزمون سپری کرده است تــا چـراغ 
را خاموش نماید، ثبت شود و انحراف از عــدد 7 بـه عنـوان خطـای 

آزمون در بانک اطالعاتی درج میشود. 
4) مراحل آشنایی فرد با مفاهیم آزمون بازسازی زمــانی. 
ــون بازسـازی زمـانی، فـرد بـا  در این بخش، پیش از آغاز شدن آزم
نحوه روشن نگه داشتن المپ در طی آزمون آشنا میشــود. در ایـن 
ــن کـردن و روشـن نـگه داشـتن  مرحله از وی خواسته میشود روش
المپ را با دکمــه دراز پـایین صفحـه (space) تمریـن کنـد. از ایـن 

مهارت در طی آزمون بازسازی زمانی بهره گرفته میشود. 
ـانی. منطـق ایـن آزمـون، «اجـرای یـک  5) آزمون بازسازی زم
ــه یـک محـرک»  وظیفه مشخص در طول زمانی مساوی با زمان ارائ
میباشد. این هــدف در آزمـون طراحـی شـده مؤلفـان مقالـه (مـانند 
بسیاری از نمونههای معرفی شده) به وسیله روشن کردن یک المپ 
برای یک مدت مشخص و درخواست از آزمودنی برای روشن نگه 
داشتن همان المپ به همــان مـدت تـأمین میشـود. در ایـن آزمـون 
(همانند آزمون تخمین زمانی) سیستم شمارش ذهنی فرد میبایســت 
مختل شود. این مطلــب بـا درخواسـت از وی بـرای شـمارش هفـت 
ــه بـا فواصـل زمـانی متفـاوتی ظـاهر میشـود و سـپس  دایره قرمز ک
خاموش کردن المپ به وسیله دکمه دراز به دســت میآیـد (شـکل 
5). در این آزمون نیز هفــت فاصلـه زمـانی 5، 8، 11، 14، 17، 21 و 
ــی ارائـه میشـود. پـس از اتمـام  23 ثانیه با توالی تصادفی به آزمودن
ــه وسـیله یـک پنجـره پیغـام، از اتمـام مرحلـه و آغـاز  آزمون، فرد ب

مرحله بعدی مطلع میگردد (شکل 5- د). 
6) مرحله آشنایی فرد با آزمــون تخمیـن تـأخیر. در ایـن 
مرحله فرد یاد میگیــرد کـه میتوانـد بـا فشـردن دکمـه دراز پـایین 
صفحه ، نقطه قرمز (دایره کوچک) متحــرک در صفحـه نمـایش را 
که از سمت چپ صفحه به سمت راست آن در حال حرکت است، 
به هنگام عبور از درون حلقــهای سـیاه رنـگ کـه در سـمت راسـت 
صفحـه نمـایش قـرار گرفتـه اسـت، متوقـف سـازد (شـکل 6). ایــن 
تالشها تا زمانی که فرد موفق شود این عمــل را انجـام دهـد، ادامـه 
ــد بـا فشـردن کلیـد «شـروع  مییابد. بعد از این موفقیت، فرد میتوان

آزمون» روی صفحه نمایش وارد آزمون تخمین تأخیر گردد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(الف) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ب) 
 

شکل 4- تصاویر مراحــل آشـنایی فـرد بـا مفـاهیم آزمـون بازسـازی زمـانی. در 
ــه وسـیله  اشکال الف و ب از فرد خواسته میشود تا نحوه روشن کردن چراغ را ب

دکمه دراز پایین صفحه کلید (space) تمرین کند. 
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(ب)  (الف)
 
 
 
 
 
 
 
 

(د)  (ج)
 

شکل 5- تصاویر مراحل اجرای آزمون بازسازی زمانی. در شکل الف از فرد خواسته میشود در ادامه آزمون پس از روشن شدن هفت دایره قرمز در اطراف المپ روشن، 
با فشار دکمه دراز پایین صفحه، المپ را خاموش کند و در شکل ب از وی خواسته میشود المپ را به وسیله نگه داشتن کلید دراز پایین صفحه به میزانی که در مرحله قبل 
ــرد را از اتمـام ایـن آزمـون مطلـع  روشن بوده است، روشن نگه دارد. برای بازسازی زمانی هفت تأخیر موردنظر در آزمون، پس از پرسش با توالی تصادفی، پنجره پیغامی ف

میسازد (شکل ج). 
  

7) آزمون تخمین تأخیر. در ایــن آزمـون آزمودنـی میبایسـت 
ــی میشـود،  حدود تأخیری را که برای وقوع یک اتفاق مشخص ط
ــپری شـدن تـأخیر تخمیـن زده شـده، یـک  تخمین بزند و پس از س
پاسخ حرکتی انجام دهد. این منطق با استفاده از یک نقطه متحـرک 
ــت، بـه ایـن صـورت کـه نقطـه  قرمز و یک حلقه سیاه اجرا شده اس
متحرک قرمز کــه از سـمت چـپ صفحـه نمـایش وارد و از سـمت 
ــارج میشـود، در طـول مسـیر خـود از درون حلقـهای  راست آن خ
سـیاهرنگ کـه در سـمت راسـت صفحـه نمـایش قـرار دارد، عبــور 
میکند. در طی آزمون، پس از ورود دایره قرمز به صفحه نمایش و 
ــه نمـایش، محـل حلقـه سـیاه بـا  پس از گذر از 1/5 اول طول صفح
پردهای خاکستری مخفی میشود. دایــره قرمـز پـس از گذر از 1/5 
بعدی صفحه نمایش در زیر پرده خاکستری پنهان میشود و پس از 
گذر از 2/5 دیگر از صفحــه نمـایش (در زیـر پـرده خاکسـتری) در 
ــت صفحـه فاصلـه دارد  درون حلقه سیاهرنگ که 1/5 با انتهای راس

قرار میگیرد و در صورت عدم پاســخ فـرد، پـس از خـروج از زیـر 
ــرده طـی  پرده خاکستری 1/10 انتهایی، صفحه نمایش را خارج از پ
1/2 کل صفحه نمایش) (شکل 7). در طراحی  مینماید (طول پرده 
آزمون، سرعت دایره قرمز به نحوی تنظیم شــده اسـت کـه در طـی 
ــرارگیـری نقطـه قرمـز در زیـر پـرده تـا  هفت مرحله آزمون، وقفۀ ق
رسیدن به حلقه سیاه از همان هفت فاصله زمانی مراحل قبلـی (5، 8، 
11، 14، 17، 21 و 23 ثانیه) تبعیــت نمـاید. در هفـت مرحلـه بخـش 
ــرد در هـر مرحلـه (اعـالم  اول آزمون، صحیح یا غلط بودن  پاسخ ف
رسیدن نقطه قرمز به درون حلقــه سـیاه بـا فشـردن کلیـد دراز پـایین 
صفحه) به وی اعالم نمیشود و بالفاصله پرسش تکرار و مرحله بعد 
ــاز میشـود. در بخـش دوم آزمـون، فـرد ایـن  برای تأخیر بعدی آغ
ــته شـدن پـرده  امکان را پیدا میکند که پس از پاسخ دادن، با برداش
ــد1 پاسـخ  خاکستری محل توقف نقطه قرمز را مشاهده و پس خوران
_____________________________________________
1- feedback
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ــد. در ایـن بخـش تـأخیر 11 ثانیـه بـرای تمـامی  خود را دریافت کن
مراحل ثابت میباشد و در صورتــی کـه فـرد دو بـار پاسـخ صحیـح 
بدهد، این بخش تمام میشود، در غیر ایــن صـورت ایـن قسـمت از 
آزمون تا پنج بار تکرار میشــود. نتـایج مراحـل هـر دو بخـش ایـن 

آزمون برحسب فاصله زمانی و مکانی توقف نقطــه تـا مرکـز دایـره 
(منفـی: نرســـیده، مثبــت: رد شــده) در بــانک اطالعــاتی برنامــه 

کامپیوتری آزمون ثبت میگردد.  

 
 
 
 
 
 
 

(ب)  (الف)
 

شکل 6- تصاویر نحوه آشنایی فرد با آزمون الف و ب تخمین تأخیر. در این مرحله فرد یاد میگیرد که میتواند با استفاده از دکمـه دراز پـایین صفحـه کلیـد، نقطـه قرمـز 
متحرک درون صفحه نمایش را در نقطه خاصی (برای مثال درون حلقه سیاه) متوقف سازد. 

 
 
 
 
 
 
 

(ب)  (الف)
 
 
 
 
 
 
 
 

(د)  (ج)
 

ــردهای خاکسـتری پنـهان شـده  شکل 7- تصاویر مراحل اجرای آزمون تخمین تأخیر. در بخش اول آزمون فرد میبایست حدس بزند که نقطه قرمز متحرک که در پشت پ
ــرده خاکسـتری تـا قـرارگیـری آن  است، چه زمانی در درون حلقه سیاه قرار میگیرد. در این بخش و در طی هفت مرحله آزمون، مدت زمان قرارگیری نقطه قرمز در زیر پ
درون حلقه سیاه از همان هفت واحد زمانی 5، 8، 11، 14، 17، 21 و 23 ثانیه تبعیت مینماید. توالی ادامۀ این تأخیرها نیز مانند مراحل قبل تصادفی میباشد (اشکال الــف تـا 
ج). در بخش دوم آزمون (شکل د)، با وقفۀ ثابت 11 ثانیه محل توقف نقطه قرمز به آزمودنی نشان داده میشود. این مرحله میتواند پنج بار تکرار شود و آزمون در صورت 

دو بار موفقیت فرد در قرار دادن نقطه، در درون حلقه، خاتمه پیدا میکند.  
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شکل 8- نمایش مقادیر تفاوت تخمین زمانی – فاصله زمانی و بازســازی زمـانی 
– فاصله زمــانی بـر اسـاس مـیزان تفـاوت در تخمیـن یـا بازسـازی در مقایسـه بـا 
ــانگر  یکدیگر (زمان ارائه شده منهای میزان تخمین یا بازسازی). نمودار افقی نمای

بازه زمانی به ثانیه و نمودار عمودی نمایانگر تفاوت تخمین یا بازسازی میباشد. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

شکل 9- نمودار تابع تخمین زمانی – فاصله زمانی و بازســازی زمـانی – فاصلـه 
زمانی (بر اساس درصد تخمین) یا بازسازی در مقایسه با یکدیگر (بر اساس منطق 
ــه ثانیـه و محـور عمـودی نمایـانگر  هیپربولیک). محور افقی نمایانگر بازه زمانی ب

درصد تخمین یا بازسازی زمانی میباشد. 
  

روش اجرا 
برای انجام این مطالعه، 86 نفــر از دانشآمـوزان پسـر سـال اول 
دبیرستان سروش (در منطقه سه تــهران) انتخـاب شـدند. تنـها معیـار 
ورود به این مطالعه، رضایت شفاهی دانشآموزان در نظر گرفته شد 
ــم شـد کـه در صـورت عـدم تمـایل بـه  و این امکان برای آنها فراه
شرکت در مطالعــه، در کتابخانـه دبیرسـتان درسهـای مـورد عالقـه 
ــه  خود را مطالعه کنند. برای این مطالعه، معیار خروجی در نظر گرفت
نشد. مجریان پس از اجرای ایــن پـروژه، نتـایج و تحلیـل آنـها را در 
قـالب کارنامـهای بـه دانشآمـوزان ارائـه کردنـد. آزمـون در محــل 
ـــدگان فقــط  سـایت کـامپیوتری دبیرسـتان اجـرا و بـه شـرکت کنن
تذکرات  ذکــر شـده در قسـمت معرفـی آزمـون داده شـد (مراحـل 
آشنایی پیشبینی شده در آزمون، برای فردی که با نحوه اسـتفاده از 
ــا بـرای افـرادی کـه  کامپیوتر آشنایی مختصری دارد کافی است، ام
ــد، توضیحـات بیشـتری ضـرورت پیـدا  سطح آگاهی پایینتری دارن
میکند). مدت اجرای آزمون 15 تا 20 دقیقه تخمین زده شــد  و در 
ــورد  این مدت مجریان پروژه به سؤالهای احتمالی آزمودنیها در م
نحوۀ عملکرد آزمون پاسخ میدادند (در مورد نحوه اجرای آزمــون 
ــودن آزمـون شـکایت داشـتند).  سؤالی نشد، فقط عدهای از طویل ب
ـــرگزاری آزمــون، اطالعــات گردآوری شــده در  پـس از اتمـام ب
بانکهـای اطالعـاتی کـامپیوتری جمـع و بـه وســـیله نرمافزارهــای 

ــــرم افـــزار  SPSS-11 ،Excell-2003 و ابــزار curve fitting و ن

MatLab-7 تحلیل شد. برای مقایســه میانگینهـا از آزمـون t جفتـی 

استفاده گردید. 
 

یافتهها 
بررسی بانکهای اطالعاتی این مطالعه نشــان داد کـه در بخـش 
اول آزمون تخمین زمانی که فرد از نوع پرســش (پرسـش از زمـان) 
ــدارد، تخمیـن وی از زمـان هشـت ثانیـهای روشـن مـاندن  اطالعی ن
ــی 0/339 7/33±  المپ کمتر از زمان واقعی روشن ماندن المپ یعن
ــار) (one-sample t-test بـا 8 ثانیـه بـا  ثانیه (میانگین ± انحراف معی
ــــن وی از  p =0/058) (CI 95%Mean : 7/33±0/664) و تخمی
همین زمان، بعد از اطالع وی از نوع سؤال، بسیار بیشتر از این میزان 
یعنی 9/65± 0/22 (one sample t-test با 8 ثانیه با p< 0/001)، امــا 
با پراکندگی کمــتر (Mean±CI 95% :9/65±0/431) بـوده اسـت 
ــن زمـانی آزمودنـی  (جدول 1). در بخش دوم آزمون، مقادیر تخمی
ــمارش محاسـبه شـده اسـت، بـرای  که با ایجاد اختالل در فرآیند ش
فواصل زمانی 5 ثانیه تا 23 ثانیه (که با  توالی تصادفی ارائه شـدهاند) 
مرتب در حال افزایــش میباشـد. نتـایج نشـان میدهـد کـه توانـایی 
تفکیک فاصله 21 و 23 ثانیه (که با توالــی تصـادفی ارائـه شـدهاند) 
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مرتب در حال افزایش میباشد. نتــایج همچنیـن نشـان میدهـد کـه 
حتی افراد توانــایی تفکیـک فاصلـه 21 و 23 ثانیـه را دارا میباشـند 
(p< 0/001)، اما با افزایش فاصله زمانی ارائه شــده، تخمیـن فـرد از 
این فاصله (درصد تخمیــن) مقـدار نسـبی کمـتری را نشـان میدهـد 
(افزایش زیر تخمین1) (جدول 2). نتایج آزمون بازسازی زمانی نــیز 
نشانگر مقادیر مشابهی است، اما بازسازی زمانی در مقایسه با تخمین 
ــدول 3). ایـن فاصلـه در  زمانی مقادیر پایینتری را نشان میدهد (ج
ــن دو  فواصل زمانی کوتاه بیشتر بود و با افزایش طول بازده زمانی ای
تابع رفتار نزدیکتری را نشان دادند (شکل 9). هر دو رفتار تخمیــن 
زمانی و بازسازی زمانی نشانگر افت تأثیر بازه زمانی به صورت «زیر 

ــر بازسـازی2» (بـه طـور  تخمین» (به طور متوسط 11/7% افت) و «زی
متوسط 21/9%) میباشد. هر دوی این رفتارها با هر تابع هیپربولیــک 
قابل توجیه است (جدول 4) که تفسیر آن را به قسمت بحــث مقالـه 

موکول مینماییم. 
نتایج بررسی مقادیر حاصل از آزمون تخمین تأخیر در جــداول 
5 و 6 خالصه شده است. در این آزمون نیز با افزایش تأخیر، فاصلــه 
ــش مییـابد. بـهبود نتـایج مرحلـه  مکانی و زمانی «زیر تخمین» افزای
ـــرد از نتــایج هــر تــالش) در کــار  دوم ایـن آزمـون (بـا اطـالع ف

آزماییهای پشت سر هم مشخص میباشد (جدول 6).  

 
جدول1- نتایج مراحل بخش اول آزمون تخمین زمانی بــرای 8 ثانیـه. (مرحلـه 
ــش از زمـان  اول بدون اطالع از پرسش دربارۀ زمان و مرحله دوم با آمادگی پرس

بدون وجود عامل مختل کننده شمارش) 
انحراف معیار میانگین متغیر 

3/157 7/33 تخمین 8 ثانیه در مرحله 1 
2/062 9/65 تخمین 8 ثانیه در مرحله 2 

 
جدول 2- نتایج بخــش دوم (اصلـی) آزمـون تخمیـن زمـانی (مقـادیر بـه ثانیـه 

نمایش داده شدهاند). 
انحراف معیار میانگین متغیر 

2/305 6/20 تخمین 5 ثانیه 
2/330 7/53 تخمین 8 ثانیه 

3/023 9/73 تخمین 11 ثانیه 
3/844 11/95 تخمین 14 ثانیه 
4/024 13/17 تخمین 18 ثانیه 
4/955 15/56 تخمین 21 ثانیه 
4/549 17/40 تخمین 23 ثانیه 

0/461017 1/23953 درصد تخمین 5 ثانیه 
0/291231 0/94186 درصد تخمین 8 ثانیه 

0/274831 0/88478 درصد تخمین 11 ثانیه 
0/274552 0/85382 درصد تخمین 14 ثانیه 
0/236707 0/77497 درصد تخمین 18 ثانیه 
0/235969 0/74086 درصد تخمین 21 ثانیه 
0/209462 0/74874 درصد تخمین 23 ثانیه 

0/213096 0/8835 میانگین درصد تخمین زمانی 
 

 
جدول 3- نتایج آزمون بازسازی زمانی (مقادیر به هزارم ثانیه). 

انحراف معیار میانگین متغیر 
1808/890 5175/93 بازسازی 5 ثانیه 
2205/025 6934/39 بازسازی 8 ثانیه 

2909/985 9202/99 بازسازی 11 ثانیه 
3147/369 11339/60 بازسازی 14 ثانیه 
4187/721 12801/10 بازسازی 18 ثانیه 
4887/695 16010/05 بازسازی 21 ثانیه 
6103/379 16907/48 بازسازی 27 ثانیه 

0/361 1/035 درصد بازسازی 5 ثانیه 
0/260 0/878 درصد بازسازی 8 ثانیه 

0/264 0/836 درصد بازسازی 11 ثانیه 
0/224 0/809 درصد بازسازی 14 ثانیه 
0/246 0/753 درصد بازسازی 18 ثانیه 
0/232 0/762 درصد بازسازی 21 ثانیه 
0/265 0/735 درصد بازسازی 23 ثانیه 

0/218 0/781 میانگین درصد بازسازی زمانی 
 1

 ))
1

1(( c
kx

ay +
+

= ــق هیپربولیـک  جدول 4- میانگین توانایی منط

در توصیف رفتار تخمین و بازسازی زمــانی بـر اسـاس مـیزان ضریـب رگرسـیون 
غیرخطی Y .(R2) نمایانگر درصد تخمین یا بازسازی و x معادل بازه زمانی ارائـه 

شده میباشد. تصویر توابع حاصل را در شکل 9 مشاهده نمایید. 
  a c k R2

نمودار درصد 
0/979 1167 0/6022 3608 تخمین زمان 

نمودار درصد 
0/983 902 0/6619 1666 بازسازی زمانی  

_____________________________________________
1- underestimation 2- under reproduction
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جدول 5- نتایج مرحله اول آزمــون تخمیـن تـأخیر بـرای تأخیرهـای مختلـف، 
ــرد از نتیجـه هـر trial). نتـایج ایـن آزمـون بـه دو  بدون بازخورد (بدون اطالع ف
روش تعداد پیکسل باقیمانده (فاصله مکانی تا وسط حلقه سیاه) (جــدول الـف) و 
تأخیر باقیمــانده بـه میلیثانیـه (فاصلـه زمـانی تـا وسـط حلقـه سـیاه) (جـدول ب) 
گزارش شده است. نتایج منفی به معنای فاصله باقیمانده و نتایج مثبــت بـه معنـای 

فاصله گذشته شده است. 
انحراف معیار میانگین متغیر 

88/36 91/42- فاصله مکانی برای تأخیر 5 ثانیه 
80/06 95/13- فاصله مکانی برای تأخیر 8 ثانیه 

87/63 103/79- فاصله مکانی برای تأخیر 11 ثانیه 
71/74 106/11- فاصله مکانی برای تأخیر 14 ثانیه 
88/11 111/11- فاصله مکانی برای تأخیر 18 ثانیه 
78/76 124/36- فاصله مکانی برای تأخیر 21 ثانیه 
93/71 131/21- فاصله مکانی برای تأخیر 23 ثانیه 

(الف) 
انحراف معیار میانگین متغیر 

1227/22 1269/72- فاصله زمانی برای تأخیر 5 ثانیه 
1779/11 2114- فاصله زمانی برای تأخیر 8 ثانیه 

2677/58 3171/36- فاصله زمانی برای تأخیر 11 ثانیه 
2789/88 4126/5- فاصله زمانی برای تأخیر 14 ثانیه 
4405/5 5555/5- فاصله زمانی برای تأخیر 18 ثانیه 
4594/33 7254/33- فاصله زمانی برای تأخیر 21 ثانیه 
5987/02 8382/86- فاصله زمانی برای تأخیر 23 ثانیه 

(ب) 

ــرای تأخیرهـای 11 ثانیـهای  جدول 6- نتایج مرحله دوم آزمون تخمین تأخیر ب
ــه دو روش  همراه با بازخورد (با اطالع فرد از نتیجه هر تالش). نتایج این آزمون ب
ــدول الـف) و تـأخیر  تعداد پیکسل باقیمانده (فاصله کمی تا وسط حلقه سیاه) (ج
باقیمانده به میلی ثانیه (فاصله زمانی تا وسط حلقه سیاه) (جدول ب) گزارش شده 
است. نتایج منفی به معنای فاصله باقیمانده و نتایج مثبت به معنــای فاصلـه گذشـته 

شده است. 
انحراف معیار میانگین متغیر 

86/63 112/60- فاصله مکانی در نوبت اول 
68/49 67/73- فاصله مکانی در نوبت دوم 
69/73 21/23- فاصله مکانی در نوبت سوم 

76/17 7/93- فاصله مکانی در نوبت چهارم 
54/24 16/59- فاصله مکانی در نوبت پنجم 

(الف) 
 

انحراف معیار میانگین متغیر 
2647/02 3440/55- فاصله زمانی در نوبت اول 
2092/75 2069/52- فاصله زمانی در نوبت دوم 
2130/63 648/69- فاصله زمانی در نوبت سوم 

2327/41 242/30- فاصله زمانی در نوبت چهارم 
1657/33 506/91- فاصله زمانی در نوبت پنجم 

(ب) 
  

بحث 
ــک،تخمیـن، تولیـد و بازسـازی  قضاوت زمانی1 و تحلیل، تفکی
ــان3،  بازههای زمانی2 سالهاست که در کنار مفاهیمی مانند حس زم
ــــان،  تجربــه زمــانی4 و آگاهــی زمــانی5 مــورد توجــه روانشناس
روانپزشکان، محققان علوم شناختی و … قــرار گرفتـه اسـت. طیـف 
ــد دقیقـه و  گسترده بازههای زمانی از محدودۀ چند هزارم ثانیه تا چن
ــاعت، چنـد مـاه و یـا بیشـتر نشـاندهنده دخـالت ابعـاد  حتی چند س
مختلف ساختار شــناختی انسـان در پـردازش ایـن فرآینـد میباشـد. 
مهارتهای حرکتی6، عملکردهای اجرایی7، توالیســازی حرکتـی8 
ـــای کوتــاه (بــه خصــوص افــتراق)،  و … در قضـاوت محدودهه
ویژگیهای شخصیتی، فرآیند تصمیــمگیـری مخـاطرهآمیز9، مـیزان 
گریــز از تــأخیر10، ســــرعت شـــهودی زمـــان11 و در قضـــاوت 
محدودههای طوالنیتر و توجه12، حافظه کاری، بار شناختی13 و … 
در تحلیـل تمـامی طیـف بازههـای زمـانی میتواننـد دخیـل باشـــند. 
اگرچه در اصالت این فرآیند گروهی از دانشــمندان بـا شـک نـگاه 

ـــوم  میکننـد، امـا بـه نظـر میرسـد پیچیـدگی مفـهوم زمـانی در عل
ــوده اسـت. تحقیقـات بسـیاری،  شناخت کامل این فرآیند بیتأثیر نب
ــد را در اختـالالت خلقـی، رفتارهـای تکانشـی،  آسیب به این فرآین
صدمات مغزی، بیماریهایی نظیر پارکینسون، اختالالت تکلم و … 
به اثبات رسانده و حتی گروهی از دانشمندان هسته مرکزی تعدادی 
ــناختی نظـیر اختـالل بیـش فعـالیتی – کمتوجـهی را  از اختالالت ش
اختالل در قضــاوت زمـان معرفـی نمودهانـد (بـارکلی و همکـاران، 

 1 .(1997
ــارگیـری نسـخه اولیـه ایـن آزمـون  بررسی نتایج حاصل از به ک
ــای ایـن مطالعـه در تخمیـن  کامپیوتری نشان میدهد که آزمودنیه
ــگاه  بازه زمانی 8 ثانیه، آن گاه که از نوع سؤال اطالعی نداشتهاند (ن
_____________________________________________
1- time judgment 2- time interval
3- time sense 4- time experience
5- time awareness 6- motor skills
7- executive functions 8- motor successiveness
9- riskful decision making 10- delay aversion
11- subjective speed of time 12- attention
13- cognitive load
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ــن شـدهاند (بـا  به المپی که 8 ثانیه روشن بوده است) دچار زیرتخمی
ــه تفـاوت معنـیدار هنـوز بـا  حدود اطمینان 95% 0/664 ±7/3) (البت
ــرزی اسـت)، امـا پـس از اطـالع از نـوع  جامعه آماری این مطالعه م
سؤال پیش از روشن شدن المپ، این فاصله را بیش تخمیــن زدهانـد 
(با حدود اطمینان 95% 0/431±9/6). نکته جالب اینکه همیــن افـراد 
در مواجهه با همین بازه زمــانی (8 ثانیـه)، در بخـش دوم آزمـون در 
شرایطی که سیستم شمارش آنها با شمردن دایرههــای قرمـز اطـراف 
المپ روشن، مختل شــده بـود، مجـدداً زیـر تخمیـن انجـام دادهانـد 
ــه در حـال عمـل،توجـه و  (2/3±7/5). این مطلب بیانگر نقش حافظ
بارشناختی در پردازش این فرآیند میباشد که ایــن نکتـه بـا وجـود 
تفاوتهای بنیادین در الگوهای مطالعه با نتــایج حـاکی از مطالعـات 
دیگری که در این زمینه انجــام شـده اسـت، همراستاسـت (ماکـار1، 
گروندیـــن2 و کاســـینی3، 1994؛ مارمـــاراس4، واســــیالکیس5 و 

دونیاس6، 1995). 
اما جدای از ویژگیهــای جدیـد آزمـون طراحـی شـده مؤلفـان 
ــه فـرد ایـن مطالعـه، سـعی در تحلیـل رفتـار  مقاله، ویژگی منحصر ب
توابع تخمین زمانی – بازه زمانی ارائه شده و بازسازی زمانی – بــازه 
ــن سـه فرآینـد تخمیـن، تولیـد و  زمانی ارائه شده میباشد. ارتباط بی
بازسازی زمانی اگرچه مورد توجه محققان مختلف قرار گرفته، امــا 
تاکنون تحلیل جامعی در این زمینه ارائه نشده است. ماکس در سال 
2003 اعالم کرد که فاصله بین دو فرآیند تخمین زمانی و بازســازی 

زمانی از ویژگیهای مبتالیان به اختــالل بیشفعـالیتی – کمتوجـهی 
میباشد (ماکس و چلونیز، 2003).  به نظر مؤلفان مقاله، این فاصلــه 
ــن مطالعـه بـا دقـت قـابل محاسـبه اسـت (شـکل 9) و  که با روش ای
میتواند توجیهگر بعد حرکتی رفتارهای تکانشی باشد، این امیــد را 
ایجاد میکند که به کارگیری آزمونهای تخمین و بازسازی زمـانی 
ـــزاری بــرای تشــخیص و  در کنـار یکدیـگر میتوانـد بـه عنـوان اب
ــناختی تکانشـگری بـه حسـاب  جداسازی هر دو بخش حرکتی و ش

آید. 
نکته بسیار جالب دیگر در تحلیل نتایج پیوسته این مطالعه، رفتار 
ــا  هیپربولیک توابع تخمین و بازسازی زمانی (شکل 9) میباشد که ب
رفتار هیپربولیک تأثیرگذاری تأخیر (فواصل زمانی طوالنی فرضـی) 
ــری مخـاطرهآمیز (اختیـاری و  بر ارزش پاداش در فرآیند تصمیمگی
همکاران، 1383) مطابقت دارد. هرچند که تحلیــل ریـاضی دقیقتـر 
ارتباط این دو فرآینــد در کنـار یکدیـگر، نظـر بـه پیچیـدگی نتـایج 
ــان و  آزمون تخمین تأخیر و فاصله ابعاد زمانی آزمونهای درک زم
ــات  آزمونهای ارزیاب فرآیند کاهش ارزش تأخیری نیازمند مطالع
ــری بازههـای  بیشتر و دقیقترروی جوامع آماری وسیعتر و به کارگی

زمانی گستردهتر میباشد. 
 

1- Macar 2 - Grondin
3- Casini 4 - Marmaras
5- Vassilakis 6 - Dounias
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