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Maryam Rafiei1, Azra Jahanitabesh2, Reza Ebrahimpour3*

Institute for Cognitive Science Studies, Tehran, Iran
Department of Psychology, University of California, Davis, USA
3
Faculty of Computer Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
1

2

Article Info:

[ DOI: 10.52547/shefa.9.4.41 ]

[ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2022-06-29 ]

Received: 11 Oct 2020

Revised: 17 Apr 2021

Introduction: We encounter different information or stimuli. However, the combination of
these stimuli and the quality of their presentation can influence our perception and decision.
Despite the importance of these combined stimuli to our judgments and decisions, it is not
yet clear how the characteristics of these stimuli affect the decision- making processes.
For example, it is not clear whether the time interval between the information we receive
can affect the accuracy and speed of decision- making. This study aimed to investigate
the effect of the time interval between two different visual stimuli on perceptual decisionmaking. Materials and Methods: According to psychophysical experiments, it was
possible to measure the response to perceptual stimuli and compare perceptual choices. In
a Random Dot Motion (RDM), the task was displayed to the participants as the primary
visual stimulus and a graphic cue as the second visual stimulus, at different intervals, and
then the participant’s decision accuracy and reaction time to each of these two stimuli were
recorded and analyzed. Results: We found that in RDM (primary stimulus), the accuracy of
participants’ decisions are not affected by the time interval between the presentation of two
stimuli. Instead, the accuracy of the response to the Cue (second visual stimulus) decreases
in long time intervals between two stimuli. Interestingly, if two stimuli are presented
simultaneously, the decision about each of these stimuli is reasonably accurate; yet, the
speed of the decision- making process is slower than when a person encounters two stimuli
separated by a time interval. Conclusion: The human visual system can distinguish visual
stimuli that are presented with a short time interval in between; however, in exchange for
correctly identifying these stimuli, the speed of decision- making may be slowed down.n
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مقدمــه :در زندگــی روزمــره بــا اطالعــات و یــا محرکهــای متفاوتــی مواجــه هســتیم کــه ترکیــب ایــن
محرکهــا و کیفیــت ارائــۀ آنهــا میتوانــد ادراک و تصمیمگیــری مــا را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .بــا
وجــود اهمیــت ایــن محرکهــا در تصمیمــات و قضاوتهــای مــا ،هنــوز واضــح نیســت کــه خصوصیــات
آنهــا چــه تأثیــری بــر فراینــد تصمیمگیــری دارد .بــرای مثــال ،مشــخص نیســت آیــا فاصلــۀ زمانــی
بیــن اطالعاتــی کــه دریافــت میکنیــم میتوانــد دقــت و ســرعت تصمیمگیــری را تغییــر دهــد .مطالعــۀ
حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر فاصلــۀ زمانــی بیــن دو محــرک دیــداری متفــاوت در تصمیمگیــری
ادراکــی صــورت گرفــت .مــواد و روشهــا :اســتفاده از روشهــای روانفیزیــک ،امــکان اندازهگیــری
پاســخ افــراد بــه محرکهــای ادراکــی و مقایســۀ آنهــا را بــرای مــا بهوجــود آورد .آزمــون حرکــت نقــاط
تصادفــی بهعنــوان محــرک دیــداری اولیــه و یــک عالمــت گرافیکــی بهعنــوان محــرک دیــداری دوم،
بــا فواصــل زمانــی متفــاوت بــه شــرکتکنندگان نمایــش داده میشــد و ســپس دقــت تصمیمگیــری
شــرکتکنندگان و زمــان پاسـخدهی آنهــا بــه هــر یــک از دو محــرک ،ثبــت و تحلیــلشــد .یافتههــا:
ایــن مطالعــه نشــان داد دقــت تصمیــم در مــورد جهــت حرکــت نقــاط تصادفــی (محــرک اولیــه) ،تحــت
تأثیــر فاصلــۀ زمانــی بیــن ارائــۀ دو محــرک قــرار نمیگیــرد؛ امــا دقــت پاســخ بــه عالمــت گرافیکــی
(محــرک دیــداری دوم) ،در فواصــل زمانــی طوالنــی بیــن دو محــرک کاســته میشــود .نکتــۀ جالــب توجه
آنکــه اگــر دو محــرک بهطــور همزمــان ارائــه شــوند ،تصمیــم در مــورد هــر یــک از ایــن محرکهــا از
دقــت قابــل قبولــی برخــوردار خواهــد بــود؛ امــا ســرعت فراینــد تصمیــم کندتــر از زمانــی خواهــد شــد
کــه بیــن دو محــرک ،فاصلــۀ زمانــی وجــود داشــته باشــد .نتیجهگیــری :هرچنــد ســامانۀ بینایــی انســان
قــادر بــه تفکیــک محرکهــای دیــداری اســت کــه بــا فاصلــۀ کمــی از یکدیگــر نمایــش داده میشــوند؛
امــا در ازای تشــخیص درســت ایــن محرکهــا ،ممکــن اســت ســرعت اخــذ تصمیــم کاهــش یابــد.
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فرایندهــای ادراکــی بــا محــرک آغــاز میشــوند و بــا ارائــۀ
پاســخ بــه ســرانجام میرســند .از ایــنرو ،ادراک را میتــوان
نوعــی بازنمایــی آگاهانــه و منســجم محــرک از طریــق
ســیگنالهای حســی تعریــف کــرد ( .)1پاســخ بــه محــرک
حســی میتوانــد صرفــاً بــه بازشناســی محــرک بیانجامــد.
درحالیکــه در تصمیمگیریهــای ادراکــی ،شــواهد و
اطالعــات حســی ،شناســایی و طبقهبنــدی شــده و منجــر
بــه یــک اقــدام یــا رفتــار میشــوند ( .)2، 3بهعنــوان مثــال،
مشــاهدۀ ســنگی در میــان جــاده (محــرک) ،میتوانــد ســبب
تغییــر جهــت حرکــت راننــده (اقــدام) شــود .بههمیــن خاطــر
1
کمــی ادراک و انتخابهــای
در روانفیزیــک بــرای مطالعــۀ ّ
ادراکــی ،فرایندهــای ادراکــی را بــا توجــه بــه رفتــار یــا پاســخ
حاص��ل از تغیی��ر ویژگیهــای محــرک تحلیــل میکننــد (.)4
براســاس برخــی شــواهد روانفیزیــک ایــن ادعــا وجــود دارد
کــه هرچنــد جهــان را بــهشــکل پیوســتهای ادراک میکنیــم،
امــا درواقــع ادراک بهشــکل گسســته اتفــاق میافتــد .بــه
عبارتــی بــا آنکــه تفکیــک پذیــری زمانــی در ســامانة بینایــی
انســان بــا ســرعت قابــل توجهــی انجــام میشــود ،پــردازش
آگاهانــه آن بــه کنــدی صــورت مــی گیــرد .)5( .ایــن مســاله
میتوانــد در شــرایط ارائــۀ دو یــا چنــد محــرک متوالــی (یــا
همزمــان) و درک تــک تــک ایــن محرکهــا دارای اهمیــت
باش��د .در حــوزۀ ادراک بینایــی ،پژوهشهایــی در ایــن مــورد
صــورت گرفتــه اســت کــه حداقــل فاصلــۀ زمانــی بیــن دو
محــرک دیــداری چــه انــدازه باشــد تــا امــکان شناســایی و
ادراک آنهــا وجــود داشــته باشــد ( .)6-9بــرای مثــال ،گفتــه
میشــود تفکیکپذیــری زمانــی بــرای دیــد مرکــزی 2در
ســامانۀ بینایــی انســان حــدود  34میلیثانیــه اســت؛ هرچنــد
الزم اســت مالحظــات مربــوط بــه رنــگ ،تضــاد ،3شــدت،
جهــت ،حرکــت ،بافــت و تقــارن نیــز بهعنــوان جنبههــای
مختلــف محــرک دیــداری در بررســی ایــن تفکیکپذیــری
نیــز در نظــر گرفتــه شــود ( .)9بهعنوــان نمون��ه ،بــا بهتریــن
تخمیــن زمانــی در محرکهــای رنگــی حــدود 150-260
میلیثانیــه و در محرکهــای متحــرک (آزمــون حرکــت نقــاط
تصادفــی) حــدود  300-450میلیثانیــه طــول میکشــد تــا
یــک محــرک دیــداری در مغــز ناظــر تشــخیص داده شــده
و بــرای آن پاســخی صــادر شــود ( .)10ایــن بــدان معنــا
اســت کــه مشــخصههای مختلــف محــرک بــا زمانبنــدی
متفاوتــی درک و پــردازش میشــوند؛ بــرای مثــال ،رنــگ
محــرک عمومــاً ســریعتر از جهــت پــردازش میشــود (.)11
صرفنظــر از زمانبنــدی متفــاوت مشــخصههای مختلــف
مح��رک دی��داری ،تاکنوــن بیشتــر مطالعــات بــر یافتــن
حداقلهــا و جســتجوی آســتانۀ شناســایی و تشــخیص
محــرک در ســامانۀ بینایــی متمرکــز بودهانــد و ادراک بهینــۀ

چنـ�د محـ�رک دیـ�داری مـ�ورد غفلـ�ت قـ�رار گرفتـ�ه اسـ�ت.
بــا آنکــه در رویکردهـ�ای روانفیزیــک تاکیــد بــر ایــن اســت
کــه بــا وجــود نویــز محرکهــای ادراکــی ،تصمیمگیــری در
مــورد آنهــا بهصــورت بهینــه انجــام میشــود امــا مشــخص
نیســت کــه محرکهــای ادراکــی متفــاوت دیــداری بایســتی
در چــه فاصلــۀ زمانــی از یکدیگــر قــرار داشــته باشــند تــا
تداخــل یــا ممانعتــی در ادراک بهینــۀ آنهــا ایجــاد نشــود
( .)3، 12درواقــع همزمانــی یــا فاصلــۀ کوتــاه بیــن دو محــرک
دیــداری از دیــدگاه ادراک گسســته ،میتوانــد بهینگــی درک
حداقــل یکــی از ایــن محرکهــا را بــا اشــکال مواجــه کنــد؛
بهخصــوص اگــر هماننــد شــرایط حســاس تصمیمگیــری،
قــرار باشــد ایــن محرکهــا در شــرایط و محیطــی ارائــه شــوند
ک�هـ درک دقی��ق هرک��دام از آنهــا الزام��ی باشــد .پیــش از ایــن
تأثیــر فاصلــۀ بیــن دو محــرک مشــابه بــر دقــت تصمیمگیــری
ادراکــی بــا اســتفاده از محــرک حرکــت نقــاط تصادفــی مــورد
بررســی قــرار گرفتــه اســت ( .)13-14در ایــن مطالعــات ،دو
بســتۀ اطالعاتــی از محــرک را بــا فاصلــۀ زمانــی بــه افــراد
نمایــش میدادنــد و از آنهــا میخواســتند جهــت حرکــت
را گ��زارش کنندــ .نتایــج نشــان داد کــه دقــت تصمیــم بــه
فاصلــۀ میــان دو محــرک بســتگی نــدارد و اطالعــات مربــوط
بــه محــرک اول در فاصلــۀ زمانــی بیــن دو محــرک ،نشــت یــا
کاه��ش پی��دا نمیکنــد .بــا وجــود ارزشــمندی ایــن نتایــج،
محدودیتهــای روششناســی ایــن مطالعــات ،تعمیــم پذیــری
یافتههــای آنهــا را بــا چالــش مواجــه میکنــد .مثــ ً
ا ،دو
محــرک دیــداری از یــک جنــس هســتند (حرکــت نقــاط) و هر
یــک از محرکهــا دربرگیرنــدۀ اطالعــات همســانی در مــورد
جهــت حرکــت اســت .بههمیــن خاطــر ،همچنــان ســوالهای
بیپاســخی وجــود دارد کــه بررســی آنهــا ضــروری بهنظــر
میرسـ�د .بـ�رای مثـ�ال ،اگـ�ر دو محـ�رک دیـ�داری متفــاوت
بــا فاصلــۀ زمانــی از یکدیگــر نمایــش داده شــوند ،آیــا دقــت
تصمیمگیــری در مــورد هــر یــک از ایــن محرکهــا نیــز
مســتقل از فاصلــۀ زمانــی بیــن آنهــا خواهــد بــود؟ آیــا شــرط
الزم بــرای ادراک بهینــۀ دو محــرک دیــداری ،وجــود فاصلــۀ
زمانــی بیــن آنهــا اســت؟ بررســی ایــن مســاله کــه ادراک
مــا در مواجهــه بــا چنــد محــرک حســی بــا کاهــش کارآیــی
مواجــه میشــود یــا خیــر ،دریچــهای بــه شــناخت دقیقتــر
ادراک انســان و تواناییهــای عصبــی او میگشــاید .مطالعــۀ
حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر فاصلــۀ زمانــی بیــن ارائــۀ دو
محــرک دیــداری متفــاوت بــر دقــت تصمیمگیــری ادراکــی
صــورت گرفــت .بــه ایــن منظــور ،عالئــم گرافیکــی مشــخصی
بهعنــوان محــرک دوم بــه آزمــون حرکــت نقــاط تصادفــی
4
(مح��رک اول) افـ�زوده شدــ .آزمــون حرکــت نقــاط تصادفــی
یــا بــه اختصــار  RDMیکــی از آزمونهــای پرکاربــرد در
پژوهشهــای تصمیمگیــری ادراکــی اســت کــه در آن جهــت
حرکــت مجموعــهای از نقــاط متحــرک از آزمودنــی ســوال
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میشــود ( .)16-15در ایــن آزمــون ،مکانیســمهای حســاس
بــه حرکــت بــا ایجــاد ســیگنال حرکتــی کنتــرل شــده
جداســازی میشــود ،و تغییــر درجــۀ انســجام نقــاط ،متغیــر
مســتقلی اســت کــه قــدرت محــرک 5را تعییــن میکنــد؛
درنتیجــه محــرک  RDMدرجــات مختلفــی از وضــوح را در
خــود دارد ( .)17برخــاف محــرک  ،RDMعالئــم گرافیکــی
(محــرک دوم) چهــار حالــت داشــت کــه همگــی بهراحتــی
قابــل شناســایی بودنــد .در طــی آزمــون ،فاصلــۀ زمانــی بیــن
ارائــۀ ایــن دو محــرک بهشــکل تصادفــی تغییــر میکــرد و
امــکان بررســی تأثیــر فاصلــۀ زمانــی بــر دقــت تصمیمگیــری
ایجــاد میشــد .از آنجایــی کــه دو محــرک ،از ماهیتــی متفاوت
برخــوردار بودنــد ایــن احتمــال وجــود داشــت کــه ترتیــب
ارائــۀ آنهــا نیــز بــر دقــت یــا ســرعت تصمیــم موثــر باشــد.
بنابرایــن ســوال دیگــری کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه
آیـ�ا ســطح دشــواری ی��ک محــرک دیـ�داری میتوانــد اشــکالی
در ادراک محرکهــای دیگــر ایجــاد کنــد؟ بهعبارتــی آیــا
وجــود محرکهــایِ دشــوار یــا مبهــم در محیــط ،بــار شــناختی
اضافــهای بــر ادراک محرکهــای قابــل تشــخیص بهوجــود
مــیآورد؟ در ای��ن مطالع��ه ،بــرای بررســی بهینگــی ادراک
افــراد در مــورد هــر یــک از ایــن محرکهــا ،دقــت تصمیــم
و زمــان پاســخ بــه هــر محــرک اندازهگیــری و مقایســه شــد.
مواد و روشها
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مشــارکتکنندگان :هشــت شــرکتکننده از گــروه ســنی
 24-42ســال (میانگیــن  32/25و انحــراف اســتاندارد ،)5/9
از جامعــۀ آمــاری در دســترس (آزمایشــگاه علــوم شــناختی
دانشــگاه شــهید رجایــی) انتخــاب شــدند .همــۀ افــراد راســت
دســت بودنــد و دیــد نرمــال یــا تصحیــح شــده داشــتند.
شــرکتکنندگان از هــدف آزمایــش اطــاع داشــتند و بهطــور
کتبــی رضایــت خــود را بــرای شــرکت در آزمایــش اظهــار
کردنــد .شــرط ورود بــه آزمایــش اصلــی ،شــرکت در مرحلــۀ
آمــوزش و نیــل بــه حــد مناســب دقــت در تصمیمگیــری
بــوده اســت .جزییــات مربــوط بــه شــرایط مرحلــۀ آمــوزش در
بخشهــای بعــد ذکــر خواهــد شــد .ابــزار :شــرکتکنندگان،
در یــک اتــاق نیمــهتاریــک در مقابــل نمایشگــر (ایســوس
 ،Gaming VG248QEبــا انــدازۀ  24اینــچ ،رفــرش ریــت 75
هرتــز ،رزولوشــن  ،800*600فاصلــۀ چشــم از نمایشگــر
 57ســانتیمتر) قــرار گرفتــه و آزمــون  RDMرا (بــا اســتفاده
از جعبـ�ه ابـ�زار روانفیزیـ�ک در نرمافـ�زار )2018 Matlab b
انجــام میدادنــد .بــرای انجــام آزمایــش از صندلــی بــا ارتفــاع
قابــل تنظیــم ،تکیـهگاه چانــه 6بــرای تنظیــم فاصلــۀ چشــم تــا
نمایشگــر ،مــوس جهــت اعــام پاســخ و هدفــون بــرای پخــش
صــدای بازخــورد اســتفاده شــد .از لحــاظ روششناســی ،تمامی
مراحــل پژوهــش در چارچــوب روشهــای روانفیزیکــی بــود.
در آزمــون  RDMمجموعــهای از نقــاط بهطــور تصادفــی بــه

راســت یــا چــپ روی صفحــۀ نمایشگــر حرکــت میکننــد
و فــرد بایســتی جهــت حرکــت نقــاط را بهعنــوان تصمیــم
خــود اعــام کنــد .درجــۀ ســختی آزمــون بــا تغییــر درصــد
نقاطــی کــه بــه یــک جهــت حرکــت دارنــد تغییــر میکنــد.
در ایــن مطالعــه از چهــار ســطح ســختی 3/2، 12/8، 51/2
 0،درصــد اســتفاده شــد .هــر آزمایــه بــا ظاهــر شــدن نقطــۀ
قرمــز ثابتــی بــه قطــر  0/3درجــۀ بینایــی در مرکــز صفحــه
ش��روع میشدــ .بـ�ا فشــار یکــی از کلیدهــای صفحــه کلیــد
توســط شــرکتکننده ،دو منحنــی رنگــی هاللــی شــکل در
ســمت راســت و چــپ نقطــۀ ثابــت قرمــز (کمانهــای چــپ و
راســت دایــرهای بــا زاویــۀ بینایــی  10درجــه بــه مرکــز نقطــه
ثابــت) ظاهــر میشــد .در صورتیکــه فــرد جهــت حرکــت
نقــاط را بــه چــپ (یــا راســت) ادراک میکــرد ،میبایســت
بــا اســتفاده از مــوس روی منحنــی ســمت چــپ (یــا راســت)
کلیــک کنــد؛ رنــگ منحنیهــا (بارهــای پاســخ 7یــا هــدف) از
بــاال بــه پاییــن ،از طیــف رنگــی ســبز بــه قرمــز متغیــر بــود.
بخــش میانــی بارهــای پاســخ ،بــا خــط تیرهای مشــخص شــده
بــود.بالفاصلــه بعــد از ثبــت پاســخ ،شــرکتکننده از طریــق
هدفــون ،بازخــوردی صوتــی مبنــی بــر درســتی یــا نادرســتی
پاســخ دریافــت میکــرد و بــا فشــار همــان کلیــد ،وارد آزمایــۀ
بعــدی میشــد .همچنیــن محــرک دیــداری دیگــری کــه در
اینجــا بــه آن عالمــت 8میگوییــم بــه آزمــون  RDMاضافــه
شــده بــود .منظــور از عالمــت ،تصویــری بهشــکل بهاضافــه
یــا ضربــدر ســبز یــا قرمــز رنــگ اســت کــه چهــار حالــت را
بــرای شــرکتکننده بازنمایــی میکــرد؛ بــه ایــن ترتیــب کــه
عالمــت بــه اضافــه معــادل جهــت راســت و عالمــت ضربــدر،
نشــانگر جهــت چــپ بــود .همچنیــن رنــگ عالمــت ،جهــت باال
و پاییــن را مشــخص میکــرد .بهعبارتــی شــرکتکنندگان
بــا چهــار حالــت مختلــف بــرای عالمــت مواجــه میشــدند :بــه
اضافــۀ ســبز یــا قرمــز ،ضربــدر ســبز یــا قرمــز .بــرای پاســخ در
مــورد عالمــت ،بهجــای بارهــای رنگــی ،بارهــای خاکســتری
رنــگ نمایــش داده میشــد .درصورتیکــه شــرکتکننده
هــم جهــت راســت و چــپ (بــه اضافــه یــا ضربــدر) و هــم
رنــگ عالمــت را بهدرســتی گــزارش مــیداد ،بازخــورد
صحیــح دریافــت میکــرد .ایــن عالئــم بهاضافــه و ضربــدری
محــاط در دایــرهای بــه شــعاع  20پیکســل بودنــد کــه انــدازه
و مــدت زمــان نمایــش مناســب بــرای درک صحیــح آنهــا در
یــک آزمایــش مقدماتــی مشــخص شــده بــود .از ایــن پــس
بهمنظــور ســهولت ،از محــرک  RDMبــا عنــوان محــرک و
از عالئــم گرافیکــی بــه اضافــه و ضربــدر رنگــی بــا عنــوان
عالم��ت یاــد میشـ�ود .طراحــی کلــی مطالعــۀ حاضــر از
پارادایــم مطالعــۀ کیانــی و همــکاران و نحــوۀ نمایــش بارهــای
پاســخ از مطالعــه زیلبربــرگ و همــکاران گرفتــه شــده بــود و
عالئــم گرافیکــی صرفــاً بــرای ایــن پژوهــش طراحــی شــده
بودنــد ( .)13، 18رویــۀ انجــام آزمایــش :الــف -آمــوزش:
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ابتــدا شــرکتکنندگان بــرای انجــام آزمــون  RDMو ســپس
شــناخت عالئــم گرافیکــی آمــوزش میدیدنــد .بــرای آمــوزش
پاســخ بــه محــرک  ،RDMنخســت آمــوزش بــا مــدت زمــان
نمایــش یــک ثانیــه و پــس از آن بــا مــدت زمــان 120
میلیثانیــه انجــام میشــد .در بخــش آمــوزش شــناخت
عالئــم ،مــدت زمــان نمایــش محــرک  120 ،RDMمیلیثانیــه
و مــدت زمــان نمایــش عالمــت  80میلیثانی��ه بــود .بــرای
ورود بــه آزمایــش اصلــی ،بایســتی هــر فــرد در پاســخگویی
بــه محــرک  RDMبــه عملکــرد صحیــح  75درصــد ،و در
پاســخگویی بــه عالمــت بــه عملکــرد  80درصــد میرســید.
ب -آزمــون انتخــاب انــدازه و مــدت زمــان نمایــش عالمــت:
هــدف از ایــن آزمــون ،تعییــن انــدازه و مــدت زمــان مناســب
نمایــش عالمــت بــود .هــر آزمایــه بــا ظاهــر شــدن نقطــۀ
قرمــز ثابتــی آغــاز میشــد و هــر زمــان کــه شــرکتکننده
بــرای نمایــش محــرک آمــاده بــود بــا فشــار یکــی از کلیدهــای
صفحــه کلیــد وارد آزمایــش بــا ایــن مراحــل میشــد :نمایــش
بارهــای رنگــی 200-500 ،میلیثانیــه تاخیــر ،نمایــش
عالمــت 120 ،میلیثانیـ�ه فاصلـ�ۀ زمانـ�ی ،نمایـ�ش ،RDM
محــو نقطــۀ قرمــز ،نمایــش بارهــای رنگــی یــا خاکســتری،
پاســخ شــرکتکننده بــا مــوس و دریافــت صــدای بازخــورد.
بــار خاکســتری بــه ایــن معنــا بــود کــه شــرکتکننده بایــد
بــه عالمــت جــواب دهــد ،و بــار رنگــی یعنــی فــرد بایــد جهــت
 RDMرا گــزارش کنــد .انــدازۀ عالمــت بهشــکل تصادفــی بــه
اندازههــای  5، 10، 15، 20و مــدت زمــان نمایــش آن 80
 13/3، 26/6، 40، 53/3، 66/6،میلیثانیــه متغیــر بــود و در
تعــدادی از آزمایههــا ،عالمــت نشــان داده نمیشــد .منظــور
از انــدازۀ  20بــرای عالمــت ،بـ ه اضافــه یــا ضربــدری محــاط در
دایــرهای بــه شــعاع  20پیکســل اســت .در هــر آزمایــه ،قــدرت
محــرک ،جهــت حرکــت ،مــدت زمــان نمایــش عالمــت ،و
انــدازۀ عالمــت بهطــور تصادفــی تغییــر میکــرد و در کل
 6400آزمایــه در ایــن مرحلــه ثبــت شــد .ج -آزمایــش بررســی
فاصلــۀ زمانــی بیــن محــرک  RDMو عالمــت :ســوال اصلــی

مطالعــه ایــن بــود کــه فاصلــۀ زمانــی بهینــه بیــن نمایــش
محــرک ( )RDMو عالمــت چقــدر باشــد تــا هــر دو بـه خوبــی
ادراک شــوند و یــا یکــی از محرکهــا مانــع ادراک مناســب
محــرک دیگــر نشــود .قــدرت محــرک و فاصلــۀ زمانــی بیــن
محــرک و عالمــت ،متغیرهــای مســتقل ایــن آزمایــش بودنــد.
عالمــت ممکــن بــود قبــل ،بعــد یــا همزمــان بــا محــرک
ارائــه شــود و تعــدادی از آزمایههــا فاقــد عالمــت بودنــد .هــر
آزمایــه بــه ایــن ترتیــب نمایــش داده میشــد :ظاهــر شــدن
نقطــۀ قرمــز ثابــت ،فشــار دادن یکــی از کلیدهــای صفحــه
کلیــد توســط شــرکتکننده ،نمایــش بارهــای رنگــی-500 ،
 200میلیثانیــه تاخیــر ،نمایــش عالمــت (یــا محــرک)،
فاصلــۀ زمانــی ،نمایــش محــرک (یــا عالمــت؛ اگــر در ابتــدا
محــرک نمایــش داده شــده بــود ،پــس از آن عالمــت میآمــد
و برعکــس) ،تاخیــر زمانــی  0-1000میلیثانیــه ،محــو
نقطــۀ قرمــز ،نمایــش بارهــای رنگــی یــا خاکســتری ،اعــام
پاســخ فــرد بهوســیلۀ مــوس و دریافــت صــدای بازخــورد.
فاصلــۀ زمانــی بیــن محــرک و عالمــت بهطــور تصادفــی در
آزمایههــای مختلــف متغیــر بــود و شــامل فواصــل زمانــی
 0 ،120 ،360 ،720 ،1080 ،2160 ،4320میلیثانیــه
میشــد؛ فاصلــۀ زمانــی صفــر بدیــن معنــا اســت کــه محــرک
و عالمــت همزمــان نمایــش داده میشــدند .همچنیــن جهــت
حرکــت و قــدرت محــرک از آزمایــهای بــه آزمایــۀ دیگــر
بهش�کـل تصادفـ�ی تغیی��ر میکـ�رد .هــر بــاک از آزمــون
 150آزمایــه داشــت و در کل 22900 ،آزمایــه در ایــن مرحلــه
ثبــت شــد .تصویــر  1طراحــی ایــن آزمــون را نشــان میدهــد.
تحلی��ل آماــری :محاسـ�بات آمـ�اری بـ�ا اسـ�تفاده از نرمافـ�زار
 2018 Matlab bانجــام گرفــت .بــرای مقایســۀ میانگیــن
گروههــا ،از آزمــون کروســکالوالیس 9و بــرای بررســی تفــاوت
بیــن گروههــا از آزمــون تعقیبــی بــا دســتور Multcompare
اســتفاده شــد .ســطح معنــیداری آزمونهــا  0/05اســت و
نشــانگرهای خطــا در تمامــی نمودارهــا بیانگر SEM10هســتند.

Standard error of the mean

10

Kruskal–Wallis Test

9
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تصویر  -1طراحی آزمایش .در این تصویر ،عالمت بعد از محرک  RDMارائه شده است ،و در پایان ،بارهای رنگی (برای پاسخ به  )RDMیا خاکستری (برای پاسخ بهعالمت) به نمایش در میآید.
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یافتهها
الــف -آمــوزش :نمونــۀ تابــع روانســنجی تعــدادی از
شــرکتکنندگان در مرحلۀ دوم آموزش در نمودار  1آمده است.

نمــودار  -3دقــت شــرکتکننده در پاســخ بــه  RDMو عالمــت
بــهازای اندازههــای مختلــف عالمــت .محــور افقــی انــدازۀ عالمــت،
محــور عمــودی ،دقــت تصمیــم؛ رنــگ قرمــز ،دقــت پاســخ بــه
محــرک ،و رنــگ آبــی ،دقــت پاســخ بــه عالمــت را نشــان میدهــد.
نمودار  -1تابع روانسنجی دقت شرکتکنندگان در مرحلۀ دوم آموزش.
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نمــودار  -2دقــت شــرکتکننده در پاســخ بــه  RDMو عالمــت
بــه ازای مــدت زمانهــای متفــاوت نمایــش عالمــت .محــور افقــی
مــدت زمــان نمایــش عالمــت ،و محــور عمــودی دقــت تصمیــم را
نشــان میدهــد .رنــگ قرمــز ،بــرای دقــت پاســخ بــه محــرک،
و رنــگ آبــی بــرای دقــت پاســخ بــه عالمــت بــهکار رفتــه اســت.
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نمــودار  1نشــان میدهــد بــا افزایــش قــدرت محــرک ،دقــت
تصمیمگیــری افزایــش پیــدا میکنــد .محــور افقــی ،قــدرت
مح�رـک ،و محـ�ور عمــودی دقــت تصمیمــ را نش�اـن میده��د.
ب -انتخــاب انــدازه و مــدت زمــان نمایــش عالمــت :دقــت
تصمی��م ،درس��تی تصمی��م شرــکتکننده را نش��ان میدهــد
و بــرای محاســبۀ آن ،تعــداد پاســخهای صحیــح ،بــر تعــداد
کل آزمایههــا در هــر بــاک تقســیم شــده اســت .بــرای
ارزیابــی دقــت ،آزمایههــای بــا قــدرت محــرک صفــر در نظــر
گرفتــه نمیشــوند .نتایــج دادههــای حاصــل از  6400آزمایــه
از هشــت شــرکتکننده بــرای اندازههــای 5، 10، 15، 20
عالمــت ،و مــدت زمــان نمایــش 26/6، 40، 53/3، 66/6، 80
 13/3،میلیثانیــه در نمــودار  2و  3نشــان داده شــده اســت.

چنانچــه در نمــودار  2و  3مشــاهده میشــود از آنجایــی کــه
عالمــت مــورد اســتفاده در ایــن آزمایــش ،هماننــد محــرک
 RDMنوی��زی بهش��مار نمـ�یرود و دارای درجــات مختلــف
ســختی نیســت ،دقــت پاســخ بــه آن ،عموم ـاً از دقــت پاســخ
بــه  RDMباالت�رـ اس��ت .همچنیــن بــا توجــه بــه نمــودار ،3
افزایــش ان��دازۀ عالم��ت ،دقــت تصمیمگیــری در پاســخ بــه
عالمــت را افزای��ش داده ،ولــی بــا افزایــش انــدازۀ عالمــت،
تغییــری در دقــت پاســخ بــه محــرک  RDMرخ نـ�داده اسـ�ت.
فــرض صفــر بــرای مقایســۀ مــدت زمــان نمایــش عالمــت ایــن
اســت کــه دقــت شــرکتکنندگان بــرای پاســخ بــه ( RDMو
بــرای پاســخ بــه عالمــت) در مــدت زمانهــای مختلــف نمایش
عالمــت ،تفاوتــی بــا هــم نــدارد .بررســی زمانهــای مختلــف
نمای��ش عالمــت و تأثی��ر آن بــر دقــت شــرکتکنندگان بــرای
پاســخهای مربــوط بــه محــرک ( RDMنمــودار  )2نشــان
داد تفــاوت معنــیداری بیــن دقــت شــرکتکنندگان وجــود
نــدارد ( .)P>0/15همچنیــن مقایســۀ دقــت شــرکتکنندگان
در پاســخ بــه عالمــت بــه ازای مــدت زمانهــای مختلــف
نمایــش عالمــت نشــان داد بیــن حالتهــا تفــاوت معنــیدار
وجــود دارد ( .)P>0/005بــا مقایســۀ بیــن گروههــا مشــخص
زمــان نمایــش
شــد دقــت پاســخ بــه عالمــت بــرای مــدت
ِ
 13/3میلیثانیــه از ســایر مــوارد کمتــر اســت .امــا ،تنهــا بــا
زمــان  66/6میلیثانیــه اختــاف معنــیدار دارد (.)P>0/008
فــرض صفــر بــرای بررســی انــدازۀ عالمــت ایــن اســت کــه
دقــت افــراد بــرای پاســخ بــه محــرک ( RDMو پاســخ بــه
عالمــت) در مــورد اندازههــای مختلــف عالمــت بــا یکدیگــر
تفاوتــی نــدارد .مقایســۀ دقــت شــرکتکنندگان (نمــودار )3
نشــان داد در پاســخ بــه  ،RDMبیــن اندازههــای مختلــف
عالمــت ،تفــاوت معنـیداری وجــود نــدارد ( .)P>0/75بررســی
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ـودار  -4میانگیــن دقــت شــرکتکنندگان در پاســخ بــه محــرک RDM
نمـ
(قرمــز) و پاســخ بــه عالمــت (آبــی) در فواصــل زمانــی مختلــف .منظــور از
فاصلــۀ زمانــی منفــی در محــور افقــی ،نمایــش عالمــت قبــل از محــرک،
و فاصلــۀ زمانــی مثبــت ،نمایــش محــرک بعــد از عالمــت بــوده اســت.
فاصلــۀ زمانــی صفــر ،بهمعنــای نمایــش همزمــان محــرک و عالمــت اســت.
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دقــت پاســخ افــراد بــه عالمــت نشــان داد بیــن اندازههــای
مختلــف عالمــت ،تفــاوت معنـیداری وجــود دارد (.)P>0/001
مقایســۀ بیــن اندازههــای مختلــف نشــان داد دقــت مربــوط بــه
انــدازۀ  5از همــۀ حالتهــا کمتــر اســت و تفــاوت معنـیداری
بــا ســایر اندازههــای عالمــت دارد .بیــن دقــت افــراد در پاســخ
بــه عالمــت ،بــرای اندازههــای  15و  20اختــاف معن ـیداری
وجــود نــدارد ( .)P>0/99بــا وجــود آنکــه ســیر صعــودی
افزایــش دقــت بــا افزایــش مــدت زمــان نمایــش محــرک
دیــده میشــود ،امــا تنهــا دقــت پاســخ بــه عالمــت بــرای
زمــان نمایــش  13/3میلیثانیــه بــه نحــو معنـیداری از ســایر
مــوارد کوچکتــر بهشــمار مــیرود .همچنیــن دقــت تصمیــم
در پاســخ بــه عالمــت بــا افزایــش انــدازۀ عالمــت بیشــتر
میشــود ،امــا تنهــا در مــورد انــدازۀ  5از ســایر اندازههــا
بهشـ�کل معن��یداری کمت��ر اس�تـ .بنابرایـ�ن در ادامـ�ۀ مطالعـ�ه
بــا توجــه بــه نتایــج ایــن بخــش ،انــدازۀ  20و مــدت زمــان
 80میلیثانیــه بــرای نمایــش عالمــت انتخــاب شــد .ج-
آزمایــش اصلــی .بررســی فاصلــۀ زمانــی بیــن محــرک RDM
و عالمــت :دقــت شــرکتکنندگان در پاســخ بــه محــرک (و
پاســخ بــه عالمــت) و نیــز زمــان پاســخ بــه محــرک (و پاســخ
بــه عالمــت) ،متغیرهــای وابســتۀ مطالعــه بودهانــد .دقــت
تصمیــم هماننــد بخــش قبــل محاســبه شــده اســت .همچنیــن
میانگیــن زمــان پاســخ بهعنــوان یکــی دیگــر از مولفههــای
تصمیمگیــری ادراکــی بــرای فواصــل زمانــی مختلــف بررســی
شــده اســت .زمــان پاســخ بــرای هــر آزمایــه ،از لحظــۀ محــو
نقطــۀ ثابــت قرمــز تــا لحظـهای کــه شــرکتکننده روی یکــی
از بارهـ�ای پاسـ�خ کلیـ�ک میکنـ�د در نظـ�ر گرفتـ�ه میشـ�ود.
نتایــج بــرای فواصــل زمانــی 360، 720، 1080، 2160، 4320
 0، 120،میلیثانیــه در نمــودار  4نشــان داده شــده اســت.

در ایــن مطالعــه 13 ،فاصلــۀ زمانــی1080، 2160، 4320 :
 120، 360، 720،میلیثانیــه بــرای قبــل و بعــد از محــرک؛
و فاصلــۀ زمانــی صفــر (نمایــش همزمــان محــرک و عالمــت)
میــان محــرک و عالمــت وجــود دارد .فــرض صفــر ایــن
اســت کــه بیــن دقــت پاســخ بــه محــرک و دقــت پاســخ
بــه عالمــت ،در فواصــل زمانــی مختلــف ،تفــاوت معن ـیداری
وجــود نــدارد .از آنجــا کــه شــرایط ارائــۀ عالمــت قبــل از
محــرک ،بــا نمایــش آن بعــد از محــرک تفــاوت دارد ،بهتــر
اســت مقایســۀ آمــاری بیــن حالتهــای نمایــش عالمــت
قبــل و بعــد از محــرک جداگانــه انجــام شــود .درواقــع در
ی منفــی (شــرایط قبــل) ،ابتــدا عالمــت و ســپس
فواصــل زمانـ 
ی مثبــت
محــرک بــه نمایــش در میآیــد و در فواصــل زمانــ 
(شــرایط بعــد) ،ابتــدا محــرک و ســپس عالمــت نمایــش داده
میشــود .فاصلــۀ زمانــی صفــر در هــر دو حالــت مقایســه
خواهــد شــد .بررســی فواصــل زمانــی مختلــف بیــن عالمــت
و محــرک  RDMدر حالــت قبــل (و فاصلــۀ زمانــی صفــر)
نشــان داد تفــاوت معنــیداری بیــن دقــت شــرکتکنندگان
وجــود نــدارد ( .)P>0/29همچنیــن مقایســۀ فواصــل زمانــی
بیــن عالمــت و  RDMدر حالــت بعــد (و فاصلــۀ زمانــی صفــر)
نشــان داد تفــاوت معنــیداری بیــن دقــت شــرکتکنندگان
در مــورد پاســخ بــه  RDMوجــود نــدارد ( .)P>0/13بررســی
فواصــل زمانــی مختلــف بیــن عالمــت و محــرک  RDMدر
شــرایط قبــل (و فاصلــۀ زمانــی صفــر) نشــان داد بیــن دقــت
شــرکتکنندگان در پاســخ بــه عالمــت تفــاوت معنــیداری
وجــود دارد ( .)P>0/001مقایســۀ ایــن فواصــل زمانــی بــا
آزمــون تعقیبــی نشــان داد دقــت پاســخ بــه عالمــت بــرای
فواصــل زمانــی  1080و  720میلیثانیــه از همــه بزرگتــر
اســت ،امــا میانگیــن آنهــا تنهــا بــا فاصلــۀ زمانــی 4320و
 2160میلیثانیــه ،تفــاوت معنــیدار ()P>0/02 ،P>0/04
دارد .همچنیــن بررســی فواصــل زمانــی بیــن عالمــت و RDM
در شــرایط بعــد (و فاصلــۀ زمانــی صفــر) نشــان داد بیــن دقــت
شــرکتکنندگان در پاســخ بــه عالمــت تفــاوت معنــیداری
وجــود دارد ( .)P>0/001مقایســۀ ایــن فواصل زمانی نشــان داد
دقــت پاســخ بــه عالمــت بــرای فاصلــۀ زمانــی  720میلیثانیــه
از ســایر حالتهــا در شــرایط بعــد بیشــتر اســت ،امــا تنهــا
ب��ا فاصل��ۀ زمان��ی صف��ر ( )P>0/001اختــاف معن ـیدار دارد.
میانگیــن زمــان پاســخ شــرکتکنندگان بــه محــرک  RDMو
عالمــت بــرای فواصــل زمانــی مختلــف بیــن محــرک و عالمــت
در نمــودار  5نشــان داده شــده اســت .زمــان پاســخ بــه عالمــت
بیشــتر از زمــان پاســخ بــه محــرک اســت کــه میتوانــد
بــدان علــت باشــد کــه عالمــت حــاوی چنــد مشــخصۀ ادراک
بینایــی (رنــگ ،شــکل بــه اضافــه و ضربــدر بــه معنــای جهــت)
اســت؛ امــا درک  RDMصرفـاً نیــاز بــه تشــخیص جهــت دارد.
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نمیشــود ( )P>0/47ولــی بیــن زمــان پاســخ بــه عالمــت در
ش��رایط بع��د (و فاصلــۀ زمانــی صفــر) اختــاف معنــیداری
وجـ�ود دارد ( .)P>0/001زمــان پاســخ بــه عالمــت بــرای فاصلۀ
زمانــی  720از همــه کوچکتــر اســت ،و تنهــا بــا فاصلــۀ زمانــی
صفـ�ر تفـ�اوت معنـ�یدار دارد ( .)P>0/001درواقــع زمــان پاســخ
ـش همزمــان محــرک و عالمــت از حالتهــای
در حالــت نمایـ ِ
دیگــر بیشــتر اســت و بــا همــه بهجــز زمــان پاســخ مربــوط
بــه فاصلــۀ زمانــی  4320میلیثانیــه تفــاوت معنــیدار
دارد ( .)P>0/65نمــودار  6دقــت پاســخ شــرکتکنندگان
بهعالمــت را در ســطوح مختلــف ســختی محــرک بــرای
فواصــل زمانــی مختلــف بــه تفکیــک نمایــش میدهــد.
نمــودار  -5میانگیــن زمــان پاســخ شــرکتکنندگان در پاســخ بــه
محــرک (قرمــز) و پاســخ بهعالمــت (آبــی) در فواصــل زمانــی مختلــف.

بحث و نتیجهگیری
نتایــج نشــان داد دقــت پاســخ بــه محــرک  RDMبــا تغییــر
فاصلــۀ بیــن دو محــرک تغییــری نمیکنــد .همچنیــن
هرچنــد دقــت پاســخ بــه عالمــت در فواصــل مختلــف بیــن
دو محـ�رک ب��ا ه��م تفـ�اوت دارن��د ،ام��ا الگــوی خاصــی در
تغییــر دقــت تصمیــم بــا تغییــر فواصــل زمانــی بیــن محــرک
و عالمــت دیــده نمیشــود .بهنظــر میرســد دقــت پاســخ

جدول  -1مقادیر  Pبرای مقایسۀ دقت پاسخ بهعالمت بهازای قدرتهای مختلف محرک RDM
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نمــودار  -6دقــت پاســخ بهعالمــت بــرای فواصــل زمانــی
بیــن محــرک  RDMو عالمــت بــهازای قدرتهــای مختلــف
محــرک .محــور افقــی ،فواصــل زمانــی بیــن محــرک و عالمــت،
و محــور عمــودی ،دقــت پاســخ بهعالمــت را نشــان میدهــد.
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در اینجــا فــرض صفــر ایــن اســت کــه زمــان پاســخ بــه محرک
و زمــان پاســخ بــه عالمــت بــرای فواصــل زمانــی مختلــف بــا
هــم تفاوتــی نــدارد .در مقایســۀ شــرایط قبــل (و فاصلــۀ زمانــی
صفــر) مشــاهده میشــود بیــن زمــان پاســخ بــه محــرک،
تفــاوت معن ـیداری وجــود دارد ( .)P>0/001آزمــون تعقیبــی
نش�اـن میدهــد زمــان پاســخ بــه محــرک  RDMبــرای فاصلــۀ
زمانــی  720میلیثانیــه از همــه کوچکتــر اســت ،ولــی تنهــا
بــا فاصلــۀ زمانــی  4320میلیثانیــه اختــاف معنــیدار
دارد ( .)P>0/001از طرفــی مقایســۀ میانگیــن زمــان پاســخ
ب�هـ مح��رک در شرــایط بعـ�د (و فاصلــۀ زمان��ی صفـ�ر) نشــان
میدهــد تفــاوت معنــیداری بیــن فواصــل زمانــی مختلــف
وجــود نــدارد ( .)P>0/3بررســی میانگیــن زمــان پاســخ بــه
عالمـ�ت در ش��رایط قب��ل (و فاصل�ۀـ زمانیــ صف��ر) نشــان داد
بیــن هیچیــک از فواصــل زمانــی تفــاوت معنــیداری دیــده

بــا اســتفاده از آزمــون کروســکالوالیس ،میانگیــن دقــت
پاســخ بهعالمــت بیــن قدرتهــای مختلــف محــرک
بــرای هــر فاصلــۀ زمانــی ،جداگانــه مقایســه شــده و هیــچ
تفــاوت معنــیداری بیــن دقــت پاســخ بــه عالمــت بــهازای
قدرتهــای مختلــف محــرک بــرای هیچیــک از فواصــل
زمانــی مشــاهده نشــده اســت .جــدول  ،1مقادیــر  Pمربــوط
بــه هــر فاصلــۀ زمانــی را در مقایســه دقــت پاســخ بهعالمــت
بــرای قدرتهــای مختلــف محــرک نشــان میدهــد.
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بــه محــرک  RDMنــه فقــط تحــت تأثیــر آموزشهــای اولیــه
ثابــت مانــده اســت ،بلکــه وجــود تنهــا یــک مولفــۀ ادراکــی
(تشــخیص جهــت حرکــت) ســبب عــدم تأثیرپذیــری از ادراک
محــرک دوم شــده اســت .درحالیکــه عالمــت ،حــاوی دو
مولفــۀ ادراکــی (رنــگ و شــکل عالمــت) بــوده کــه فواصــل
زمانــی طوالنــی ،بهطــور بالقــوه یــادآوری آن را دشــوارتر
کــرده اســت .بهعنــوان مثــال پاییــن بــودن دقــت تصمیــم،
زمانیکــه عالمــت  4320و  2160میلیثانیــه قبــل از محــرک
نمایــش داده شــده اســت ،میتوانــد بیانگــر آن باشــد کــه
در فاصلــۀ زمانــی طوالنــی و نیــز مواجهــه بــا محــرک دوم،
یکــی از دو مولفــۀ ادراکــی مربــوط بــه عالمــت ،تحــت تأثیــر
حافظــه قــرار گرفتــه اســت .زمــان پاســخ طوالنیتــر بــرای
پاســخ بــه عالمــت در شــرایط قبــل در مقایســه بــا شــرایط
بعــد شــاید تأییــدی اســت بــر اینکــه وقتــی عالمــت ،قبــل
از محــرک ارائــه میشــود ،شــرکتکننده زمــان بیشــتری
را صــرف پاســخ میکنــد .بــا توجــه بــه آنکــه اطالعــات
میتوانــد در زمانهــای کوتــاه در حافظــۀ دیــداری بارگــذاری
شــود؛ در بازههــای زمانــی حــدود  200میلیثانیــه ،در
کنتــرل توجــه از یــک محــرک بــه محــرک دیــداری دیگــر
تغییراتــی ایجــاد میشــود ( .)19نکتــۀ قابــل توجــه دیگــر
اینکــه انتظــار میرفــت دقــت پاســخ بــه محــرک و پاســخ
بــه عالمــت در شــرایط نمایــش همزمــان محــرک و عالمــت،
نســبت بــه ســایر مــوارد ،کاهــش قابــل مالحظــهای داشــته
باشــد؛ درحالیکــه نتایــج نشــان داد در حالــت ارائــۀ همزمــان
محــرک و عالمــت ،افــراد بــه بهــای افزایــش زمــان پاســخ،
دقــت خــود را در ســطح بهینــه حفــظ میکننــد .ایــن یافتــه
گویــای ایــن اســت کــه ادراک همزمــان دو محــرک ،تأثیــری
بــر دقــت تصمیــم نــدارد؛ امــا ســرعت تصمیمگیــری را کنــد
میکنــد .در مجمــوع ،بــرای محرکهــای مــورد اســتفاده در

ایــن مطالعــه ،دقــت تصمیــم ادراکــی مربــوط بــه هــر محــرک،
بیشــتر تابــع ویژگیهــای همــان محــرک بــود و نــه فاصلــۀ
زمانــی بیــن دو محــرک .ادراک همزمــان دو محــرک متفــاوت
بــا دقــت مناســب ،امــا ســرعت آهســتهتری صــورت گرفــت.
بهنظــر میرســد در فاصلــۀ زمانــی  720میلیثانیــه بیــن
دو محــرک ،تصمیمگیــری همزمــان از ســرعت و دقــت بــاال
برخــوردار باشــد .بهعبارتــی دو محــرک دیــداری متفــاوت بــا
فاصلــۀ زمانــی  720میلیثانیــه بهدرســتی ادراک میشــوند،
و ورود یکــی تأثیــر منفــی بــر ادراک دیگــری نــدارد .ایــن
نتایــج میتوانــد در طراحــی آزمایشهــای روانفیزیــک بــا
دو محــرک دیــداری قابــل تامــل باشــد .بهعنــوان مثــال،
میتــوان از ایــن عالئــم بــرای نمایــش نظــرات افــراد دیگــر
در پاســخ بــه محــرک  RDMاســتفاده کــرد و نقــش اطالعــات
اجتماعــی را در تصمیمگیــری ادراکــی مــورد بررســی قــرار
دارد .در اینصــورت بــا توجــه بــه نتایــج ایــن مطالعــه
میتــوان اطمینــان داشــت هــم محــرک  RDMو هــم
دادههــای اجتماعــی (متناظــر بــا عالمــت) در فاصلــۀ زمانــی
 720میلیثانیــه از یکدیگــر بهخوبــی درک خواهنــد شــد.

این پژوهش در دانشــگاه علوم پزشــكي ايران بررسي و با شناسه
اخــاق  IR.IUMS.REC.1398.1021مصــوب گرديــده اســت.
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