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Introduction: The interval between voluntary actions and their outcomes are perceived as

shorter than the interval between similar involuntary actions and the outcomes. This bias in
time perception may be related to the sense of agency which has been referred to as intentional
binding (IB). In this study, we investigated the effect of IB on voluntary action and its visual
outcome (ie. color changing to red, green, blue, and yellow). Besides, we compared the IB
effects among these different colors. Materials and Methods: 19 right-handed subjects
(14 women and 5 men) have participated in baseline and experimental studies. Participants
should press a key and after that, they would face color-change, then they reported the time
perceptions, via referring to Libet’s clock. These data were compared to the baseline data
(pressing key without color-change and color-change without pressing the key). We modified
Libet’s clock in a new version to study the IB of visual effect. Results: The results show that
the total IB (sum of action IB and color IB) in overall and distinct colors was significantly
different. Action IB was not significantly different, however, the happening of the color IB
in overall and distinct colors was significantly different. Furthermore, a significant difference
between action IB - blue outcomes was observed compared to action IB – green and yellow
outcomes. There were no significant differences among different color IB. Conclusion:
Using innovative Libet’s clock, we could investigate and compare IB of visual outcome in 4
different colors. Our results have been in line with previous studies and with the retrospective
viewpoint of IB phenomena.
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مقدمه :فاصلة بین یک عمل ارادی و پیآمد ناشی از آن ،کوتاهتر از فاصلة بین یک عمل غیرارادیِ مشابه با
«حس عاملیت» مرتبط است را معموال
پیآمدش ،ادراک میشود .این سوگیری در ادراک زمانی که احتماال با
ِ
عمل ارادی و پیآم ِد
یک
بین
بستگی
قصد-
قصد -بستگی ( )IBمینامند .در پژوهش حاضر به بررسی اث ِر
ِ
ِ
دیداری آن (یعنی تغییر رنگ به چهار ِ
رنگ قرمز ،سبز ،آبی و زرد) پرداختیم .عالوه بر آن ،قصد -بستگیهای
حاصل از این رنگهای مختلف را مقایسه کردیم .مواد و روشها ۱۹ :آزمودنی راست -دست ( ۱۴زن و ۵
مرد) در دو مرحلة خط پایه و آزمایش شرکت داده شدند .شرکت کنندهها میبایست دکمهای را فشار دهند
و با تغییر رنگ روبرو شوند ،آنگاه زمان ادراک آنها را با توجه به ساعت لیبت گزارش دهند . .این دادهها با
دادن دکمه بدون تغییر رنگ و تغییر رنگ بدون فشار دادن دکمه) مقایسه شدند.
دادههای خطِ پایه (فشار
ِ
برای سنجش قصد -بستگی پی آمد دیداری تغییرات جدیدی در ساعت لیبت اعمال کردیم .یافتهها:
ِ
حالت کلی و
یافتههای پژوهش نشان دادند که قصد -بستگی جامع (مجموع قصد -بستگی عمل و رنگ) در
بستگی
نشدن قصد -بستگی عمل ،قصد-
به تفکیک رنگها بطور معناداری اتفاق افتادهاند .با وجود معنادار
ِ
ِ
بستگی عمل با پیآمد رنگ آبی
بین قصد-
رنگ بهطور کلی و به تفکیک  ۴رنگ معنادار بودند .از سوی دیگر ِ
ِ
بستگی عمل با پیآم ِد سبز و زرد تفاوتِ معنادار مشاهده شد .در سایر موارد بین قصد -بستگیهای
با قصد-
ِ
رنگهای مختلف هیچگونه تفاوت معناداری دیده نشد .نتیجهگیری :با ایجاد نوآوری در ساعت لیبت توانستیم
سطح  ۴رنگ مختلف را مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم .یافتههای پژوهش
بستگی پیآم ِد دیداری در
قصد-
ِ
ِ
حاضر با نتایج پژوهشهای پیشین و همچنین با دیدگاه گذشتهنگر در پدیدة قصد -بستگی همسو است.

واژههاي كليدي:
 .1قصد
 .2ادراک زمان
 .3رنگ
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مقدمه
رابطــة بیــن عمــل ارادی 1و پیآمــد 2آن در زندگــی روزمــرة
انســان اهمیــت بســزایی داشــته اســت .بــرای اینکــه فــرد
تعامــل مناســبی بــا محیــط اطــراف خــود داشــته باشــد الزم
اســت بتوانــد بیــن اثــرات و پیآمدهــای واقعــی رفتــار خــود
و همــة محرکهایــی کــه مســتقیما توســط عمــل ارادی
او ایجــاد نشــدهاند ،تمایــز قایــل شــود .همیــن توانایــی
تشــخیص پیآمدهــای عمــل از محرکهــای بیرونــی و
ســرانجام درک روابــط عمــل -پیآمــد اســت کــه فــرد را
قــادر بــه برنامهریــزی تعامــات هدفمنــد بــا محیــط اطــراف
خــود میســازد .پژوهشهــای پیشــین نشــان دادهانــد کــه
اعمــال اختیــاری انســان بــا تغییــرات و تحریفــات منظمــی
در ادراک زمانــی 3او همــراه اســت؛ فاصلــة بیــن یــک عمــل
ارادی و پیآمــد ناشــی از آن ،کوتاهتــر از فاصلــة بیــن یــک
عمــل غیــرارادی مشــابه بــا پیآمــدش ،ادراک میشــود (-3
 .)1در واقــع در نظــر فــرد ،پیآمــد عمــل او بــه ســمت عمــل
ایجــاد کننــدة آن کشــیده میشــود و فــرد آن را زودتــر ادراک
میکنــد .ایــن پدیــدة ســوگیری در ادراک زمانــی کــه احتمــاال
(حــس عاملیــت)SoA( )4
بــا احســاس کنتــرل بــر رفتــار و
ِ
5
مرتبــط اســت را معمــوال قصــد -بســتگی ( )IBمینامنــد.
مطالعاتــی کــه بــر روی پدیــدة قصــد -بســتگی ( )IBصــورت
گرفتــه معمــوال از ابــزار ســاعت لیبــت 6بهــره جســتهاند.
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Libet’s Clock
Tone effect
8
Visual Outcome
9
Space key

مواد و روشها

 ۱۹آزمودنــی راســت -دســت ( ۱۴زن و  ۵مــرد ،بــازة ســنی
 ۲۲تــا  ۵۰ســال و میانگیــن  ۳۵/۱۵ســال و انحــراف اســتاندارد
 )۸/۷۱در ایــن پژوهــش شــرکت داده شــدند .آزمودنیهــا بــه
طریقــة نمونهگیــری در دســترس انتخــاب شــدند .هیچیــک
از آزمودنیهــا ســابقة تشــخیص اختــاالت روانپزشــکی و
Voluntary action
Outcome
3
Time Perception
4
Sense of agency
5
Intentional binding

6

1

7

2
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بنجامیــن لیبــت در ســال  ۱۹۸۳بــرای انجــام پژوهشهــای
خــود ســاعتی را ابــداع کــرده بودکــه نقطــة گردانــی بجــای
عقربــة آن ،در هــر  ۲۵۶۰هــزارم ثانیــه یــک بــار بــه دور آن
میچرخیــد .ویژگیهــای ایــن ســاعت کمــک میکــرد
بــرای ارزیابــی بازههــای زمانــی حــدود چنــد هــزارم ثانیــه،
ابــزار بســیار کارآمــدی باشــد .آزمودنیهــا میبایســت زمــان
رخــداد یــک پدیــده (بــرای مثــال حرکــت انگشــت) را بــر
اســاس موقعیــت نقطــة گــردان گــزارش میدادنــد .در طــرح
اصلــی پژوهشهــای قصــد -بســتگی ( ،)1( )IBآزمودنــی
بــا نــگاه بــه ســاعت لیبــت ،دکم ـهای را فشــار میدهــد کــه
منجــر بــه ایجــاد یــک پیآمــد آوایــی 7میشــود .آنــگاه از
آزمودنیهــا خواســته میشــود موقعیــت نقطــة گــردان را
یــک بــار بــرای عمــل فشــار دادن دکمــه و یــک بــار بــرای
پیآمــد آوایــی شــنیده شــده ،گــزارش نماینــد .بــا مقایســة
ایــن دو گــزارش بــا شــرایط خــط پایــه کــه یکــی ادراک
فشــار دادن دکمــه بــدون شــنیدن آوا و دیگــری ادراک آوا
بــدون فشــار دادن دکمــه اســت میتــوان اثــر قصــد -بســتگی
( )IBرا مشــاهده و اندازهگیــری نمــود ( .)6ســه عامــل
اصلــی در پدیــدة قصــد -بســتگی ( )IBاثرگــذار هســتند؛
عمــل ،فاصلــة زمانــی و پیآمــد .هــر یــک از ایــن عوامــل
توســط پژوهشــگران مختلــف بررســی شــده و اثــر تغییــرات
آنهــا بــر پدیــدة قصــد -بســتگی ( )IBمــورد ســنجش قــرار
گرفتــه اســت .در ایــن مطالعــات ،عمــل ،بــر اســاس ارادی یــا

غیــرارادی بــودن ،فاصلــة زمانــی ،از حــدود  ۱5۰هــزارم ثانیــه
تــا حــدود  4000هــزارم ثانیــه و پیآمــد ،از آواهــای خنثــی
تــا آواهایــی بــا هیجانــات مثبــت و منفــی دســتکاری شــده و
اثــر آنهــا ســنجیده شــده اســت ( .)1،4 ،7-9یافتههــا نشــان
دادهانــد کــه ارادی بــودن عمــل ،فاصلــة زمانــی حــدود 250
تــا  400هــزارم ثانیــه (در پژوهشهایــی کــه ســاعت لیبــت را
بــکار بردهانــد) و پیآمدهــای آوایــی مثبــت بیشــترین شــدت
پدیــدة قصــد -بســتگی ( )IBرا ایجــاد میکننــد .در شــرایطی
کــه عمــل غیــرارادی اســت یــا فاصلــة زمانــی بیشــتری (بیــش
از نیــم ثانیــه) بیــن عمــل و پیآمــد وجــود دارد و همچنیــن
زمانــی کــه عمــل بــا پیآمــد آوایــی منفــی همــراه باشــد،
گرایــش ذهــن بــه دور کــردن ایــن دو اتفــاق (عمــل -پیآمــد)
بســتگی ( )IBضعیفتــریبــوده و در نتیجــه اثــر قصــد
ِ
دیــده میشــود ( .)8همیــن ویژگیهــا نشــان میدهــد کــه
پدیــدة قصــد -بســتگی ارتبــاط نزدیکــی بــا حــس عاملیــت
دارد .هنگامــی کــه رفتــار فــرد غیــرارادی ارزیابــی میشــود
یــا فاصلــة زمانــی بیــن عمــل و پیآمــد زیــاد اســت ،فــرد
نمیتوانــد احســاس کنتــرل و عاملیــت چندانــی بــر پیآمــد
آن عمــل داشــته باشــد .از طــرف دیگــر پژوهشهــا نشــان
دادهانــد کــه افــراد تمایــل کمتــری بــرای پذیــرش عاملیــت
و کنتــرل بــر پیآمدهــای منفــی ناشــی از اعمــال خــود
دارنــد و آن پیآمدهــا را کمتــر بــه خــود نســبت میدهنــد
( .)9در زندگــی روزمــره و در تعامالتــی کــه افــراد بــا محیــط
ـس عاملیــت و کنتــرل بــر امــور
اطرافشــان دارنــد بخشــی از حـ ِ
از پیآمدهــای آوایــی -صوتــی ناشــی از رفتارهــای خــود فــرد
و بخشــی دیگــر از پیآمدهــای دیــداری 8آن رفتارهــا ناشــی
میشــود .بــرای مثــال وقتــی فــرد کلیــد المــپ را فشــار
میدهــد ،پیآمــد تغییــر نــور در اثــر قصــد -بســتگی بــه
حــس عاملیــت تبدیــل میگــردد بــرای ایــن منظــور تغییــرات
کوچکــی در ســاعت لیبــت ایجــاد گردیــد تــا پیآمــد دیــداری
(تغییــر رنــگ) جایگزیــن پیآمــد آوایــی گــردد .آزمودنــی
پــس از فشــار دادن دکمــة فاصلــة رایانــه 9بــا تغییــر رنــگ
(بــه چهــار رنــگ) نقطــة نورانــی (پیآمــد دیــداری) روبــرو
میشــد و میبایســت زمــان ایــن پدیــده را بــا توجــه بــه
موقعیــت نقطــة نورانــی گــردان در لحظــة تغییــر رنــگ،
گــزارش دهــد .از آنجــا کــه در بیشــتر پژوهشهــا بررســی
اثــر پیآمدهــا بــا تمرکــز بــر پیآمدهــای آوایــی -صوتــی و
انــواع آنهــا صــورت گرفتــه ،در پژوهــش حاضــر ســعی شــد از
محــرک دیــداری اســتفاده گــردد و اثــر آن بــر پدیــدة قصــد
-بســتگی ( )IBســنجیده شــود (.)6
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مصــرف دارو نداشــتند .همچنیــن مشــکالت جــدی بینایــی
(بویــژه کــور رنگــی 10نســبت بــه چهــار رنــگ قرمــز ،ســبز،
آبیــ و زرد) در هیچی��ک گ��زارش نشــد .شــرایط طراحــی شــده
بــرای پژوهــش فعلــی ایــن امــکان را فراهــم ســاخت تــا از
طرفــی وجــود پدیــدة قصــد -بســتگی ( )IBدر رابطــة بیــن
عمــل ارادی و پیآمــد دیــداری آن ،و از طــرف دیگــر وجــود
تفــاوت اثــر رنگهــای مختلــف بــر ایــن پدیــده ،مــورد بررســی
و ارزیابــی قــرار گیــرد .جهــت بررســی پدیــدۀ قصــد -بســتگی
( )IBدر ایــن پژوهــش ،ایــن پدیــده در ســه ســطح مــورد
ارزیابــی قرارگرفــت؛ ( .۱قصــد -بســتگی عمــل) ( )IB_actکــه
میــزان ذهنــی کشــش و جابجایــی عمــل بــه ســمت پیامــد را
نشــان میدهــد .در ایــن مطالعــه  IB_actبــه صــورت کلــی،
همچنیــن بــه تفکیــک چهــار رنــگ ارزیابــی شــد( .۲ .قصــد
بســتگی رنــگ) ( )IB_colorکــه میــزان ذهنــی کشــش وجابجایــی رنــگ را بــه ســمت عمــل نشــان میدهــد .در ایــن
پژوهــش  IB_colorبــه صــورت کلــی ،همچنیــن بــه تفکیــک
چهــار رنــگ ارزیابــی گردیــد( .۳ .قصــد -بســتگی جامــع)
( )IB_Tکــه میــزان ذهنــی کشــش و جابجایــی کلــی عمــل
و رنــگ بــه ســمت همدیگــر را مشــخص میســازد .در ایــن
ســطح نیــز  IB_Tبــه صــورت کلــی ،همچنیــن بــه تفکیــک ۴
رنــگ ارزیابــی شــد.
ساعت لیبت

آزمودنیهــا در دو مرحلــۀ خــط پایــه و آزمایشــی شــرکت
کردنــد .مرحلــۀ خــط پایــه شــامل دو بلــوک  40تالشــی (عمل)
و (تغییــر رنــگ) بــود .در بلــوک (عمــل) از آزمودنیها خواســته
میشــد بــا توجــه بــه ســاعت لیبــت هــر گاه کــه خواســت
دکمــۀ فاصلــۀ رایانــه را فشــار دهــد و ســپس موقعیــت نقطــۀ
نورانــی در هنــگام فشــردن دکمــه را گــزارش نمایــد .البتــه در
ایــن مرحلــه هیچگونــه تغییــر رنگــی اتفــاق نمیافتــاد بلکــه
بطــور تصادفــی بیــن  250تــا  500هــزارم ثانیــه پــس از فشــار
دادن دکمــۀ فاصلــه ،نقطــۀ نورانــی محــو میشــد .در بلــوک
(تغییــر رنــگ) خــط پایــه از آزمودنیهــا خواســته میشــد بــا
توجــه بــه ســاعت لیبــت و بــدون فشــار دادن دکمــۀ فاصلــه،
زمــان تغییــر رنــگ نقطــۀ نورانــی ســاعت را بــر اســاس موقعیت
آن گــزارش نماینــد .ایــن تغییــر رنــگ بطــور تصادفــی و بــه
نســبت برابــر بــه یکــی از چهــار رنــگ قرمــز ،آبــی ،ســبز و
زرد صــورت میگرفــت .در اینجــا نیــز نقطــۀ نورانــی ،بطــور
تصادفــی ،بیــن  250تــا  500هــزارم ثانیــه پــس از تغییــر
رنــگ ،محــو میشــد .در مرحلــۀ آزمایشــی نیــز دو بلــوک 40
تالشــی طراحــی شــد کــه در آن ،عمــل و پیآمــد دیــداری
ترکیــب میشــدند .آزمودنــی هــرگاه میخواســت دکمــۀ
فاصلــه را میفشــرد و پــس از مــدت ثابــت  250هــزارم ثانیــه،
تغییــر رنــگ نقطــۀ نورانــی را بــه یکــی از چهــار رنــگ فــوق
بطــور تصادفــی و بــه نســبت برابــر ،مشــاهده مینمــود .الزم
بــه ذکــر اســت کــه در ایــن مرحلــه نیــز جهــت جلوگیــری از
حواســپرتی آزمودنــی یــا شــکلگیری یــک نظــم ذهنــی ،نقطــۀ
نورانــی ،بطــور تصادفــی ،بیــن  250تــا  500هــزارم ثانیــه پــس
از تغییــر رنــگ ،محــو میشــد .در بلــوک اول (بلــوک عمــل)
از آزمودنــی خواســته میشــد در پایــان هــر تــاش ،موقعیــت
نقطــۀ نورانــی را هنــگام فشــار دادن دکمــۀ فاصلــه ،بیــان کنــد.
در بلــوک دوم (تغییــر رنــگ) از آزمودنــی خواســته میشــد
در پایــان هــر تــاش ،موقعیــت نقطــۀ نورانــی را هنــگام تغییــر
رنــگ آن گــزارش دهــد.
مفاهیم و تحلیل دادهها

بهمنظــور اجــرای فرآیندهــای تحلیلــی بــر دادههــا الزم اســت
برخــی از مفاهیــم دقیقتــر تعریــف گــردد .همانطــور کــه
Dyschromatopsia
Matlab
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خطــوط طراحــی کننــدۀ ســاعت ،یعنــی گــردی ســاعت ،اعــداد
روی آن و نقطــۀ نورانــی گــردان بــه رنــگ ســفید و روشــن
درون زمینــهای ســیاه (صفحــة ســاعت و اطــراف آن) قــرار
گرفــت تــا ادراک رنــگ بــرای آزمودنــی ،براحتــی امکانپذیــر
باش�دـ .از ط��رف دیگ��ر بــرای جلوگیــری از حواســپرتی
آزمودنــی (یــا رســیدن بــه یــک قاعــدۀ ذهنــی ضمــن تکــرار)
ســاعت بگونـهای طراحــی شــده بــود کــه پــس ازتغییــر رنــگ،
نقطــة نورانــی بــه صــورت تصادفــی پــس از درنگــی بیــن ۲۵۰
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ايــن ســاعت کــه توســط نــرم افــزار متلــب 11طراحــی شــده
بــود صفحــة مــدوري بــه قطــر  22ســانتیمتر داشــت كــه
درجهبنــدي آن اعــدادي را در هــر وضعيــت  5ثانيـهاي نشــان
مــيداد؛ صفــر 10 ،5 ،تــا  .55نقطــهاي نورانــي بــه شــکل
مثلــث کــه یــک رأس آن بــه ســمت اعــداد روی دایــره بــود و
قاعــدة آن بــه ســمت مرکــز ســاعت ،از وضعيــت ســاعت 12
(نقطــۀ صفــر) در جهــت حركــت عقربههــاي ســاعت شــروع
بــه چرخــش ميكــرد بــه صورتــي كــه هــر چرخــش كامــل
آن  2.56ثاني��ه كام��ل ميش��د ( .)10-12جهــت هماهنگــی
ســاعت لیبــت بــا هــدف پژوهــش فعلــی یعنــی بررســی اثــر
قصــد -بســتگی پیآمدهــای دیــداری ،الزم بــود تغییراتــی
جزئــی ایجــاد شــود .در ســاعت تغییــر یافتــه ،نقطــة گــردان
ســفید رنــگ پــس از فشــرده شــدن دکمــة فاصلــة رایانــه بــا
درنگــی معــادل  ۲۵۰هــزارم ثانیــه ،بطــور تصادفــی بــه یکــی
از چهــار رنــگ قرمــز ،ســبز ،آبــی و زرد تغییــر رنــگ م ـیداد.

تــا  ۵۰۰هــزارم ثانیــه محــو شــود .آزمونگــر عــدد ذکــر شــده
توســط آزمودنــی را کــه بــر اســاس اعــداد روی ســاعت گفتــه
میشــد بــه نــرم افــزار وارد میکــرد و نــرم افــزار آن را بــه
هــزارم ثانیــه (بــا خطــای اندازهگیــری  )±۲تبدیــل و ثبــت
مینمــود (هــر ثانیــه روی ســاعت معــادل  42/7هــزارم ثانیــه
در واقعیــت بــود) .همچنیــن ایــن نــرم افــزار قــادر بــود زمــان
واقعــی فشــار دادن دکمــة فاصلــه و زمــان واقعــی تغییــر رنــگ
نقطــة گــردان را بــه هــزارم ثانیــه ثبــت نمایــد و بــه همــراه
زمانهــای گــزارش شــده آزمودنــی بــه صــورت اکســل ذخیــره
نمایــد.
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اشــاره شــد در مرحلــة خــط پایــه دو بلــوک (عمــل -خــط
پایــه) ( )Act_BLو (تغییــر رنــگ -خــط پایــه) ()Color_BL
طراحــی شــده بــود .از هــر بلــوک دو داده بدســت میآمــد؛
زمــان عمــل /تغییــر رنــگ واقعــی ( )act/color_real_blکــه
توســط نرمافــزار ثبــت میشــد کــه لحظــة واقعــی فشــار
دادن دکمــه یــا تغییــر رنــگ را نشــان میدهــد (حــدود ±۲
هــزارم ثانیــه خطــا) و زمــان عمــل /تغییــر رنــگ گــزارش شــده
( )act/color_report_blکــه توســط آزمودنــی بیــان میشــد و
بوســیلة آزمونگــر بــه نرمافــزار وارد میگردیــد .بــر اســاس
ایــن دادههــا دو مفهــوم (عمــل -خــط پایــه) ( )Act_BLو
(تغییــر رنــگ -خــط پایــه) (( )Color_BLبــرای حالــت کلــی و
بــه تفکیــک رنــگ) بــه ایــن روش محاســبه میگــردد:
(act_report_bl)-(act_real_bl=)Act_BL
(color(4)_report_bl)-(color(4)_real_bl=)Color(4)_BL
در مرحلــة آزمایــش نیــز دو بلــوک (عمــل -آزمایــش) (_Act
 )expو (تغییــر رنــگ -آزمایــش) ( )Color(4)_expدر نظــر

(act_report_exp)-(act_real_exp=)Act_exp
(color(4)_report_exp)-(color(4)_real_exp=)Color(4)_exp
بــا اســتفاده از دو مفهــوم (عمــل -خــط پایــه) ()Act_BL
و (تغییــر رنــگ -خــط پایــه) ( )Color(4)_BLمیتــوان بــه
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آنــگاه مفهــوم (قصــد -بســتگی عمــل) ( )IB_actاز تفــاوت
بیــن (عمــل -خــط پایــه) ( )Act_BLو (عمــل -آزمایــش)
( )Act_expبدســت آمــد:
(Act_exp)-(Act_BL=)IB(4)_act

و مفهــوم (قصــد -بســتگی رنــگ) ( )IB_color4بــرای حالــت
کلــی و بــه تفکیــک  4رنــگ ،از تفــاوت بیــن (تغییــر رنــگ
خـ�ط پایـ�ه)( ( )Color(4)_BLو (تغییــر رنــگ -آزمایــش) (�Col )or(4)_expبدســت آمــد:
(Color(4)_exp)-(Color(4)_BL=)IB_color4
از آنجــا کــه (قصــد -بســتگی عمــل) ( )IB_actدر حالــت
مثبــت ( )IB_act˃0نشــانة کشــش بــه ســمت پیآمــد رنــگ

و قویتــر بــودن آن پدیــده اســت و (قصــد -بســتگی رنــگ)
( )IB_color4در حالــت منفــی ( )IB_color˂0نشــانة کشــش
بــه ســمت عمــل ایجــاد کننــدة آن و قویتــر بــودن آن پدیــده
اســت ،مفهــوم (قصــد -بســتگی جامــع) ( )IB4_Tبــرای حالــت
کلــی و بــه تفکیــک  4رنــگ ،بــه شــیوة زیــر محاســبه شــد:
(IB_color4)-(IB_act=)IB(4)_T

یافتهها
بــرای ارزیابــی ایــن مســأله کــه (قصــد -بســتگی عمــل) (_IB
 )actدر آزمودنیهــای پژوهــش حاضــر بطــور معنــاداری اتفــاق
افتــاده ،الزم اســت معنــاداری تفــاوت میانگینهــای (عمــل
خــط پایــه) ( )Act_BLو (عمــل -آزمایــش) ()Act_expمــورد بررســی قــرار گیــرد .بــه همیــن دلیــل از آزمــون (t
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گرفتــه شــده بــود .هماننــد شــرایط خــط پایــه در ایــن مرحلــه
نیــز از هــر بلــوک دو داده بدســت میآمــد؛ زمــان عمــل /
تغییــر رنــگ واقعــی ( )act/color(4)_real_expکــه توســط
نرمافــزار ثبــت میشــد کــه لحظــة واقعــی فشــار دادن
دکمــه یــا تغییــر رنــگ را نشــان میدهــد (حــدود  ±۲هــزارم
ثانیــه خطــا) و زمــان عمــل /تغییــر رنــگ گــزارش شــده (act/
 )color(4)_report_expکــه توســط آزمودنــی بیــان میشــد و
بوســیلة آزمونگــر بــه نرمافــزار وارد میگردیــد .بــر اســاس
ایــن دادههــا دو مفهــوم «عمــل -آزمایــش» ( )Act_expو
(تغییــر رنــگ -آزمایــش) ( )Color(4)_expبــرای حالــت کلــی و
بــه تفکیــک  4رنــگ ،بــه ایــن روش محاســبه گردیــد:

مفهــوم (مجمــوع تغییــرات -خــط پایــه) ( )Shift_BLرســید
کــه نشــان دهنــدة انــدازة تغییــرات در خــط پایــه اســت و برای
حالــت کلــی و بــه تفکیــک  4رنــگ ،بــه روش زیــر محاســبه
میشــود (منفــی یــک نشــان دهنــدة جهــت تغییــرات بــوده
و بدلیــل جهــت متفــاوت بــا تغییــرات قصــد -بســتگی ()IB
لحــاظ شــده اســت):
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وابســته) اســتفاده شــد کــه یافتههــای آن در جــدول  ۱آمــده
اســت.
جــدول  ۱نشــان میدهــد کــه بــا وجــود تفــاوت بیــن
میانگینهــا امــا ایــن تفــاوت بدلیــل انحــراف معیــار بــاال
معنــادار نیســت .بنابرایــن یافتــه( ،قصــد -بســتگی عمــل)
( )IB_actبطــور معنــادار اتفــاق نیفتــاده اســت .بهمنظــور
ارزیابــی معنــاداری (قصــد -بســتگی رنــگ) ()IB_color4
در آزمودنیهــای پژوهــش ،الزم اســت معنــاداری تفــاوت
میانگینهــای (تغییــر رنــگ -خــط پایــه) ()Color(4)_BL
و (تغییــر رنــگ –آزمایــش) ( )Color(4)_expمــورد بررســی
قــرار گیــرد .بــه همیــن دلیــل از آزمــون  tوابســته (هــم بــرای
حالــت کلــی و هــم بــه تفکیــک رنگهــا) اســتفاده میشــود
کــه یافتههــای آن در جــدول  ۲آمــده اســت.
بــا توجــه بــه جــدول  ۲تفــاوت میانگینهــای (تغییــر رنــگ

خــط پایــه) ( )Color(4)_BLو (تغییــر رنــگ –آزمایــش)( )Color(4)_expه��م در حال��ت کل��ی ()t)18(=-5/94، P>0/001
و هــم بــه تفکیــک رنگهــا معنــادار اســت .بــه عبــارت دیگــر
(قصــد -بســتگی رنــگ) ( )IB_color4هــم در حالــت کلــی و
هــم بــه تفکیــک رنگهــا (زرد ،آبــی ،قرمــز و ســبز) در میــان
آزمودنیهــای پژوهــش بطــور معنــاداری اتفــاق افتــاده اســت.
بــه جهــت ارزیابــی ایــن مســأله کــه (قصــد -بســتگی جامــع)
( )IB(4)_Tدر میــان آزمودنیهــای پژوهــش بطــور معنــاداری
بوقــوع پیوســته ،الزم اســت معنــاداری تفــاوت میانگینهــای
(مجمــوع تغییــرات -خــط پایــه) ( )Shift(4)_BLو (قصــد-
بســتگی جامــع) ( )IB(4)_Tدر حالــت کل و بــه تفکیــک
رنگهــا مــورد بررســی قــرار گیرنــد .بــه همیــن دلیــل از
آزمــون ( tوابســته) (هــم بــرای حالــت کلــی و هــم بــه تفکیــک
رنگهــا) اســتفاده میشــود کــه یافتههــای آن در جــدول ۳

جدول  -۱آزمون تفاوت میانگینها بین مرحلة خط پایه و آزمایش

جدول  -۲یافتههای آزمون تفاوت میانگینها بین خط پایه و آزمایش
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آمــده اســت.

معنــاداری تفاوتهــای آنهــا در جــدول  4آمــده اســت:

بــا توجــه بــه جــدول  ،۳تفــاوت میانگینهــای (مجمــوع
تغییــرات -خــط پایــه) ( )Shift(4)_BLو (قصــد -بســتگی
جامــع) ( )IB(4)_Tدر حالــت کل ( )t)18(=-5/۰۳، P>0/001و
بــه تفکیــک رنگهــا در ســطح  ۰/۰۰۱معنــادار اســت .بــه
عبــارت دیگــر (قصــد -بســتگی جامــع) ( )IB(4)_Tهــم در
حالــت کلــی و هــم بــه تفکیــک رنگهــا (قرمــز ،ســبز ،آبــی و
زرد) در میــان آزمودنیهــای پژوهــش بطــور معنــادار اتفــاق
افتــاده اســت .همانطــور کــه اشــاره شــد اثــر (قصــد -بســتگی
عمــل) ( )IB(4)_actبــه تفکیــک رنگهــای چهارگانــه قابــل
اندازهگیــری و مقایســه اســت ،یافتههــای مرتبــط بــا بررســی

بــا توجــه بــه جــدول  ،4بیــن میانگینهــای (قصــد -بســتگی
عمــل -پیآمــد زرد) بــا (قصــد -بســتگی عمــل -پیآمــد
آبــی) ( ،)t)18(=-2/57، P>0/019همچنیــن بیــن میانگینهــای
(قصــد -بســتگی عمــل -پــی آمــد ســبز) بــا ( قصــد -بســتگی
عمــل -پیآمــد آبــی) ( )t)18(=-۲/۸۴۳، P>0/01۱تفــاوت
معنــادار وجــود دارد ،در حالــی کــه ســایر میانگینهــا از
لحــاظ آمــاری تفــاوت معنــاداری نشــان نمیدهنــد .از طــرف
دیگــر (قصــد -بســتگی رنــگ) ( )IB_color4نیــز بــه تفکیــک
رنگهــای چهارگانــه در جــدول  5مــورد مقایســه و بررســی
قــرار گرفتــه اســت.

جدول  -۳یافتههای آزمون تفاوت میانگینها بین خط پایه و آزمایش
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جدول  -4یافتههای آزمون تفاوت میانگینهای قصد -بستگیهای عمل با پیآمدهای رنگی چهارگانه
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بــا توجــه بــه جــدول  ،5بیــن میانگینهــای هــر چهــار (قصــد
بســتگی رنــگ) ( )IB_color4هیچگونــه تفــاوت معنــاداریوجــود نــدارد.
در نهایــت (قصــد -بســتگی جامــع) ( )IB(4)_Tبــه تفکیــک
رنــگ نیــز بــه همیــن صــورت مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد.
جــدول  6یافتههــای حاصــل از ایــن بررســی را نشــان
میدهــد.
بــا توجــه بــه جــدول  ،6بیــن میانگینهــای هــر چهــار «قصــد

بســتگی جامــع -رنــگ» ( )IB_T-color4هیچگونــه معنــاداریآمــاری وجــود نــدارد.
بحث و نتیجهگیری
ـال عامدانــه 12اثــری
مطالعــات اخیــر نشــان دادهانــد کــه در اعمـ ِ
از جــذب یــا پیونــد ادراکــی دیــده میشــود .ایــن اثــر کــه (قصد
–بســتگی) نامیــده میشــود ،آگاهــی از عمــل اختیــاری 13را
بــه آگاهــی از پیآمــد حســی آن پیونــد زده و ســبب میشــود
فــرد آنهــا را از لحــاظ زمانــی بــه یکدیگــر نزدیکتــر ادراک

جدول  -5یافتههای آزمون تفاوت میانگینهای قصد -بستگیهای رنگ
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جدول  -۶یافتههای آزمون تفاوت میانگینهای قصد -بستگیهای کلی با پیآمدهای رنگی چهارگانه
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intentionally bind
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از طــرف دیگــر از یافتههــا بــر میآیــد معنــادار نشــدن (قصــد
بســتگی عمــل) ( )IB_actبدلیــل پراکندگــی زیــاد بیــندادههــای آزمودنیهــا بــود .بــه نظــر میرســد آزمودنیهــا
نســبت بــه ادراک (عمــل) خــود پراکندگــی بیشــتری در قیاس
بــا ادراک (پیآمــد حســی دیــداری) نشــان دادهانــد .بــه
عبــارت دیگــر نکتــة جالــب ایــن اســت کــه آزمودنیهــا بــه
رویدادهــای درونــی خــود نســبت بــه رویدادهــای بیرون ـیای
کــه بــا آنهــا روبــرو میشــوند بــا دقــت و اطمینــان کمتــری
آگاه میگردنــد .اینکــه چــه چیــزی موجــب میشــود
رخدادهایــی کــه از درون فــرد سرچشــمه میگیرنــد بــرای
خــود فــرد مبهمتــر باشــند ،پرسشــی اســت کــه نیازمنــد
پژوهشهــا و تبیینهــای دقیقتــری اســت .فرضیــهای
کــه در اینجــا شــکل میگیــرد ایــن اســت کــه در مــورد
رویدادهــایِ درونــی ،فــرد بــا زنجیــرهای از رخدادهــا روبروســت
کــه از حــدود دو تــا یــک ثانیــه پیــش از عمــل تــا حــدود نیــم
ثانیــه بعــد از آن ،بطــول میانجامــد ( .)11، 14، 15بخشــی
از ایــن زنجیــرة رویــدادی بــرای خــود فــرد خودآگاهتــر (مثــا
قصــد خــودآگاه بــرای عمــل و اجــرای عمــل خــودآگاه) و
بخشــی ناخودآگاهتــر (مثــا قصــد ناخــودآگاه آغازگــر فعالیــت
مغــزی و فرآیندهــای عصبــی مغــز) اســت .اینکــه فــرد
کــدام بخــش از ایــن زنجیــرة رویــدادی را بــه عنــوان آغــاز
عمــل ادراک کنــد ،پراکندگــی زیــاد مــورد ســؤال را ایجــاد
میکنــد .امــا در مــورد رویدادهــای بیرونــی (پیآمــد آوایــی
یــا دیــداری اســتفاده شــده در پژوهشهــا) چنیــن نیســت،
ایــن رخدادهــا در بــازة زمانــی کوتاهتــری بوقــوع میپیونــدد
ـی کمتــری نشــان میدهــد .همانطــور
و ادراک آنهــا ،پراکندگـ ِ
کــه اشــاره شــد اثــر (قصــد -بســتگی رنــگ) ()IB_color
چــه در حالــت کلــی (مجمــوع  ۴رن ـگ) و چــه بــه تفکیــک
رنگهــا در پژوهــش فعلــی کامــا معنــادار اتفــاق افتــاده
اســت .البتــه یکــی از نوآوریهــای ایــن پژوهــش اســتفاده
از  ۴رنــگ قرمــز ،ســبز ،آبــی و زرد بهعنــوان (پیآمــد
دیــداری) و ســنجش (قصــد –بســتگی) مرتبــط بــا آنهاســت
کــه در محــدودة دانــش پژوهشــگر تــا بــه حــال انجــام نشــده
اســت .در پژوهــش ون ،یامشــیتا و آســاما از دو رنــگ قرمــز
و ســیاه در اندازهگیــری (قصــد –بســتگی) ( )IB_Tاســتفاده
شــده بــود بــا ایــن تفــاوت کــه رنــگ قرمــز در تالشهــای بــا
انگیختگــی بــاال و رنــگ ســیاه در تالشهایــی بــا انگیختگــی
پاییــن بــکار رفتــه بودنــد .بــه عبــارت دیگــر رنگهــا بــا ســطح
متفاوتــی از انگیختگــی مرتبــط بودنــد و (قصــد –بســتگی)
اندازهگیــری شــده بــه ســطح انگیختگــی تالشهــا مربــوط
بــود نــه بــه ماهیــت اصلــی رنگهــا .همچنیــن در پژوهــش
حاضــر ایــن امــکان فرآهــم شــد کــه بــرای اولیــن بــار بیــن
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کنــد ( .)1، 13در بیشــتر پژوهشهــای پیشــین کــه از ســاعت
لیبــت بــه منظــور ســنجش (قصــد –بســتگی) ( )IBاســتفاده
شــده اســت ،آزمودنیهــا بــا پیآمدهــای آوایــی -صوتــی
ناشــی از عمــل خــود ،روبــرو میشــدند .در پژوهــش حاضــر
بــا بکارگیــری نســخۀ اندکــی تغییــر یافتــه از ســاعت لیبــت،
همچنیــن بهرهگیــری از روش پژوهــش هــاگارد ،کالرک و
همــکاران و در نهایــت بــا جایگزینــی پیآمــد دیــداری بجــای
شــنیداری ،بــه بررســی اثــر (قصــد -بســتگی) ( )IBدر رابطــۀ
عمــل -پیآمــد دیــداری پرداختــه شــد ( .)1، 10همچنیــن
(قصــد -بســتگی عمــل)( )IB_actو (قصــد -بســتگی پیآمــد
دیــداری) ( )IB_visual effectبطــور مجــزا اندازهگیــری و
ارزیابــی شــدند .از آنجــا کــه پیآمــد دیــداری در ایــن پژوهش،
(تغییــر رنــگ) نقطــۀ گــردان ســاعت بــه چهــار رنــگ قرمــز،
ســبز ،آبــی و زرد بــود ،بررســی تفــاوت اثــر پیآمدهــای
رنگــی متفــاوت بــر پدیــدۀ (قصــد -بســتگی) ( )IBنیــز صــورت
پذیرفــت .یافتههــای پژوهــش فعلــی نشــان داد کــه هماننــد
پیآمــد شــنیداری اســتفاده شــده در مطالعــات پیشــین ،در
رابطــۀ بیــن (عمــل -پیآمــد دیــداری (رنــگ)) نیــز پدیــدۀ
(قصــد -بســتگی جامــع) ( )IB_Tکــه مجمــوع (قصد -بســتگی
عمــل) ( )IB_actو (قصــد -بســتگی رنــگ) ( )IB_colorاســت،
در حالــت کلــی و بــه تفکیــک رنگهــا ،کامــا معنــادار
بوقــوع میپیونــدد .ایــن یافتــه کــه پدیــدۀ (قصــد -بســتگی
جامــع) ( )IB_Tدر رابطــۀ عمــل -پیآمــد دیــداری (رنــگ)
اتفــاق میافتــد نشــان میدهــد کــه پیآمدهــای دیــداری
نیــز هماننــد پیآمدهــای شــنیداری بــه عمــل ارادی ایجــاد
کننــدۀ آن( ،قصــد -بســته )14شــده ،حــس عاملیــت و کنتــرل
بــر پیآمــد را بوجــود میآورنــد .ایــن نتایــج بــا یافتههــای
حاصــل از پژوهشهــای هــاگارد ،کالرک و همــکاران ،یوشــی و
همــکاران ،کریستنســن و همــکاران کامــا همســو اســت (8-9
 .)1،بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهشهــا ،فاصلــۀ زمانــی
بیــن یــک عمــل ارادی و پیآمدهــای حســی آوایــی -صوتــی
ناشــی از آن ،کمتــر از آنچــه در واقــع هســت ادراک میگــردد.
همچنیــن آنهــا دریافتنــد کــه افــراد تمایــل دارنــد پیآمدهــای
منفــی را کمتــر بــه عمــل خودشــان نســبت دهنــد .بــه عبــارت
دیگر(قصــد –بســتگی) ( )IBپیآمدهــای آوایــی منفــی و در
نتیجــه حــس عاملیــت بــر پیآمدهــای منفــی ،ضعیفتــر از
پیآمدهــای مثبــت و خنثــی تجربــه میشــوند .از ســوی دیگــر
بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،گرچــه وقــوع (قصــد
بســتگی عمــل) ( )IB_actدر میــان آزمودنیهــا ،از لحــاظآمـ�اری معنـ�ادار نبـ�ود امـ�ا (قصـ�د -بسـ�تگی رنـ�گ)( (�IB_col
( )orدر حالــت کلــی و بــه تفکیــک رنگهــا) کامــا معنــادار
اتفــاق افتــاده اســت .در پژوهشهــای بســیاری همچــون
هــاگارد ،کالرک و همــکاران ،و والــش و هــاگارد ،شــدت (قصــد
بســتگی عمــل) ( )IB_actمعمــوال بســیار کمتــر از (قصــدبســتگی پیآمــد) ( )IB_outcomeبــوده اســت و در نتیجــه دربرخــی از پژوهشهــا تنهــا بــه انــدازه گیــری (قصــد -بســتگی
پیآمــد) بســنده شــده اســت ( .)1، 3در پژوهــش حاضــر نیــز

میانگیــن (قصــد -بســتگی عمــل) ( )IB_actبــا وجــود عــدم
معنــاداری ،کمتــر از میانگیــن معنــادار (قصــد -بســتگی رنــگ)
( )IB_colorبــود کــه بــا پژوهشهــای مــورد نظــر همســو بــه
نظــر میرســد.
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ایــن یافتــه نیــز بــا نتایــج مطالعــات علــم عصــب پایــه
در مــورد رنگهــا همســو اســت کــه نشــان دادهانــد رنــگ
آبــی (و آبــی -ســبز) خوشــایندترین رنگهــا و رنــگ زرد (و
زرد -ســبز) ناخوشــایندترین رنگهــا محســوب مــی شــوند
( .)17از طــرف دیگــر ایــن یافتــه از نظریــة (گذشــتهنگر)16
در تبییــن اثــر (قصــد –بســتگی) حمایــت میکنــد .طبــق
نظریــة گذشــتهنگر فــرد ادراک خــود از عمــل ارادی را تــا
تجربــة پیآمــد ناشــی از آن بــه تعویــق میانــدازد و آنــگاه
بــا در نظــر گرفتــن ماهیــت پیآمــد و اثــر آن بــه گذشــته
بازگشــته و ادراک عمــل را بازســازی میکنــد (.)6، 9، 18
15

در واقــع در ایــن پژوهــش نیــز آزمودنــی پــس از تجربــة
رنــگ آبــی ،ادراک خــود از عملــش را تغییــر داده و بــه رنــگ
آبــی نزدیکتــر تجربــه میکنــد .بــه همیــن ترتیــب پــس
از تجربــة رنــگ زرد یــا ســبز ،عمــل خــود را دورتــر ادراک

منابع

ســاعت لیبــت کــه در پژوهشهــای قبلــی صرفــا وســیلة
ـان پیآمــد (معمــوال صوتــی) بــود بگون ـهای تغییــر
تعییــن زمـ ِ
داده شــد کــه بتوانــد پیآمــد دیــداری (تغییــر رنــگ) را در
خــود جــای دهــد .نقطــة گــردان ســاعت پــس از فشــار دادن
دکمــة فاصلــه توســط آزمودنــی بــا درنگــی بــه طــول ۲۵۰
هــزارم ثانیــه ،دچــار تغییــر رنــگ میشــد .از ســوی دیگــر
تغییــر رنــگ نقطــة گــردان بــه چهــار رنــگ قرمــز ،ســبز ،آبــی
و زرد و مقایســة اثــر آنهــا بــر قصــد -بســتگی بــرای اولیــن بــار
صــورت گرفتــه بــود .بــه نظــر میرســد تعــداد آزمودنیهــا
( ۱۹نفــر) یکــی از محدودیتهــای اصلــی در پژوهــش حاضــر
بــوده اســت .از طــرف دیگــر ،نــرم افــزار طراحــی شــده ســاعت
لیبــت در ثبــت زمــان پدیدههــا دارای خطــای اندازهگیــری
برابــر  ±۲هــزارم ثانیــه بــود کــه بخشــی از پراکندگــی دادههــا
را ایجــاد کــرده اســت .همچنیــن ،از آنجــا کــه ادراک رنــگ در
حاشــیة یــک تصویــر یــا میــدان دیــد (نقطــة گــردان نســبت به
مرکــز ســاعت) بــا دقــت کمتــری اتفــاق میافتــد ،در پژوهــش
فعلــی ،از آزمودنیهــا خواســته شــد بــر تقطــة گــردان ســاعت
تمرکــز کننــد (بــر خــاف پژوهشهــای پیشــین کــه از
آزمودنــی خواســته میشــد بــه مرکــز ســاعت نــگاه کنــد) .بــا
ایــن وجــود ،ادراک غیــر دقیــق تغییــر رنــگ در نقطــة گــردان
ســاعت لیبــت نیــز میتوانــد بــر پراکندگــی دادههــا اثرگــذار
بــوده باشــد .مطلــوب اســت پژوهشهــای آتــی بــر روی تعــداد
بیشــتری از آزمودنیهــا تکــرار گــردد .همچنیــن پیشــنهاد
میشــود (پدیــدۀ قصــد –بســتگی) ( )IBپیآمدهــای دیــداری
17
در بیــن گروههــای مختلفــی از اختــاالت روانــی -ذهنــی
مــورد مطالعــه و بررســی قــرار گیــرد .در کل ،یافتههــای
پژوهــش حاضــر نشــان دادنــد کــه (پدیــدة قصــد –بســتگی)
( )IBبیــن یــک عمــل ارادی و پیآمــد دیــداری ناشــی از آن
(تغییــر رنــگ) ،بطــور معنــادار بوقــوع میپیونــدد .همچنیــن
بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش ،اگــر چــه بیــن (قصــد
بســتگی جامــع) حاصــل از (عمــل -پیآمدهــای رنگــی)چهارگانــه تفــاوت معنــاداری وجــود نداشــت ،امــا پیآمدهــای
رنگــی مختلــف ،اثــرات متفاوتــی بــر شــدت (قصــد  -بســتگی
عمــل ایجــاد کننــدة خودشــان) داشــتند.
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(قصــد –بســتگی) رنگهــای مختلــف ،و همچنیــن اثــر آنهــا
بــر (قصــد –بســتگی) عمــل ایجــاد کننــدة آنهــا مقایســهای
صــورت گیــرد .یافتههــای پژوهــش نشــان دادنــد کــه بیــن
(قصــد -بســتگیهای رنگهــای چهارگانــه) ()IB_color4
هیچگونــه تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد ،یعنــی میــزان
جــذب شــدن هــر چهــار رنــگ بــه ســمت عمــل ایجــاد کننــدة
آنهــا متفــاوت نبــوده اســت .امــا وقتــی (قصــد -بســتگیهای
ِ
تفکیــک پیآمدهــای رنگــی چهارگانــه
عمــل) ( )IB_actبــه
مقایســه شــدند نتیجــة جالبــی بدســت آمــد؛ بیــن میانگیــن
(قصــد -بســتگی عمــل -پیآمــد رنــگ زرد) (yellow IB_act
 )outcomeبــا (قصــد -بســتگی عمــل -پیآمــد رنــگ آبــی)
( ،)IB_act blue outcomeهمچنیــن بیــن میانگیــن (قصــد
بسـ�تگی عمـ�ل -پیآمـ�د رنـ�گ سـ�بز)( (�IB_act- green out )comeبــا (قصــد -بســتگی عمــل -پیآمــد رنــگ آبــی) (_IB
 )act blue outcomeتفــاوت معنــاداری دیــده شــد .بــه عبــارت
دیگــر گرچــه میانگیــن (قصــد -بســتگی رنگهــا) متفــاوت
نبــود امــا تفــاوت اثــر پیآمــد رنــگ زرد و ســبز بــر (قصــد
بســتگی عمــل ایجــاد کننــدة آن» بــا اثــر پیآمــد رنــگ آبــیبــر (قصــد -بســتگی عمــل ایجــاد کننــدة آن) ،از لحــاظ آمــاری
معنــادار بــوده اســت .بــر اســاس ایــن یافتــه «قصــد -بســتگی
عمــل -رنــگ آبــی) یعنــی میــزان کشــش عمــل بــه ســمت
رنــگ آبــی بزرگتــر از (قصــد -بســتگی عمــل -رنــگ زرد) و
«قصــد -بســتگی عمــل -رنــگ ســبز) یعنــی میــزان کشــش
عمــل بــه ســمت رنــگ زرد و ســبز بــوده اســت .در واقــع طبــق
ایــن یافتههــا بــرای آزمودنیهــای ایــن پژوهــش ،آبــی جــذب
کنندهتریــن و زرد و ســبز دفــع کنندهتریــن رنــگ بودهانــد.

مینمایــد .ایــن یافتــه همچنیــن ارتبــاط معنایــی دو مفهــوم
(قصــد –بســتگی) و (حــس عاملیــت) را بیــش از پیــش روشــن
میکنــد .افــراد گرایــش دارنــد پیآمدهــای خوشــایند را
بیشــتر از پیآمدهــای ناخوشــایند ،بــه عمــل خــود منتســب
کننــد ( .)8، 9دو تغییــر نوآورانــه در ایــن پژوهــش صــورت
گرفــت؛ یکــی تغییــر در ابــزار ســاعت لیبــت و دیگــری
بکارگیــری چهــار رنــگ بهعنــوان پیآمــد دیــداری بــود.
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