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 روش انجام آسمایش

 هسائل ارسش اس خَد ًسبی ضٌاخت اساس بز ّا اًساى

 ایي اس یکی .هی دٌّذ ًطاى خَد اس هتفاٍتی ّای رفتار 

 ّا ارسش هختلف ضزایط در کِ است اطالعات هسائل 

  ّا اًساى رفتار کِ است ایي هسالِ .داراست را هتفاٍتی
 طبقِ چٌذ بِ بایستی اطالعات گذاری اضتزاک قبال در

  هقابل در فزد ّز رفتار بایستی ابتذا در .ضَد تقسین 
 اًساى کِ غَرت بذیي ضَد، بزرسی فعال غیز دیگزی

  هیشاى بذٍى اطالعات تواهی بِ تعاهل ایي در دٍم 
 غَرت بِ را تعاهل دٍم طزف سپس هیپذیزد آى ارسش

  هیشاى بزرسی با کِ است فزدی هسالِ ایي در فعال دٍم طزف .هیکٌین بزرسی فعال 
 ضخػیت ًَع اساس بز ٍ است گزفتِ قزار رد یا پذیزش دٍراّی در اطالعات ارسش
 هیذّذ، اًجام آى سَد ٍ اطالعات آى پزداخت ّشیٌِ بیي کِ ای هػالحِ ٍ خَد

 دٍ باسی یک در اگز کِ است ایي هسالِ ایي در بزرسی هَرد ّذف .بگیزد تػوین
  خَد اس رفتاری چگًَِ دٍم طزف گذارد، اضتزاک بِ را خَد اطالعات اٍل طزف ًفزُ،
  چگًَِ هجذد ّای باسی در اٍل طزف دٍم، طزف رفتار اثز بز سپس .هیذّذ ًطاى
 یا هی گذارد اضتزاک بِ را خَد طالعات آیا ٍ هیکٌذ عول خَد اطالعات بِ ًسبت
   خیز؟

 طزاحیدرٍاقع قسوت اٍل باسی بزای ایي 

 فعاال کِ تزجیحات اجتوااعی  ضذُ است 

 بازای ضَد ٍ قسوت دٍم بااسی  هطخع 

 هقابل دراست کِ تغییزات رفتاری اٍ ایي 

 راکااِ تٌْااا اطالعااات رایگاااى  فاازدی 

فعال هطخع ضَد ٍ بذاًیین کِ  هی پذیزد
یاا   های دّاذ  اًتقاال اطالعاات را کااّص    

رفتااارخَد افااشایص یااا ّاایر تغییاازی در 
 .ًوی دّذ

 

با کوک سهاى ٍاکٌص دّی ٍ هیشاى توایل باِ اضاتزاک گاذاری    
ایي ًتیجِ رسیذین کِ آدم ّای سزیع قسوت اٍل اطالعات بِ 

بزای اضتزاک گذاری اطالعات در قسوت دٍم توایل بیشتزی 
 .دارًذ

توایاال اضااتزاک گااذاری   
قساااوت  2اطالعاااات در 

 Ttestاًجااام بااا باااسی 
اختالف آى ّا را سٌجیذین 
ٍ هطاااّذُ ضااذ کااِ در   

% 50ٍ % 20حالاااااااات 
اخااتالف هعٌاااداری باایي  

 توایل بِ 
 .قسوت باسی ٍجَد دارد 2در توایل بِ اضتزاک گذاری 

آدم ّااایی کااِ در قسااوت هٌفاای اًااذ سهاااى ٍاکااٌص دّاای بااِ    
. اضتزاک گذاری کوتزی ًسبت بِ عذم اضتزاک گذاری داضاتِ اًاذ  

در قساوت   کوترزی در بزرسی ایي حالت هطاّذُ ضذ کِ افازاد  
دٍم بِ سزعت اضتزاک گذاری هی کزدًذ ٍ توایل کوتازی باِ ایاي    

ًسبت بِ عذم اضتزاک گذاری  بیشتزیاهز ًطاى هی دادًذ ٍ سهاى 
 .ًیاس داضتٌذ

در ًْایت با تْیِ هذل خطی تعوین یافتِ هطاّذُ ضذ کِ افازاد در  
کِ در اختیار هٌفعل قزار هی دٌّذ حساس فزصتی بِ هیشاى % 20

خَدضااى ٍ ایاي حساسایت    بزد ٍ باخت بِ هیاشاى  % 50اًذ ٍ در 
 .عاهل تػوین گیزی آى ّا در اضتزاک گذاری اطالعات است

اًتخاا   داًطاکذُ بازای ًقاص فعاال     دختز اس داًطجَیاى  10پسز ٍ  10بزای اًجام ایي باسی 
فاکتَر در استٌتاج ّای ها ًقص اساسی داضت، یکی هیشاى اًتقال اطالعات ٍ دیگزی دٍ . ضذًذ

ایاي  باِ  ( عکاس ساتَى قبال   )ابتاذا باا هقایساِ ًواَداری    . سهاى ٍاکٌص دّی اًتقال اطالعات
اسات  % 50یاا  % 20پیص بیٌی رسیذین کِ هیشاى اًتقال اطالعات در حالتی کِ درغاذ ساْن   

 . کاّص داضتِ است

در ًْایت با بزرسی حالت ّای هختلف رخ دادُ بِ ایي جوع بٌذی رسیذین کِ افزاد در هقابل آدهی کِ 
تٌْا اطالعات رایگاى را هی پذیزد دچار تشلشل رفتاری ضذُ ٍ بزای اًجام رفتاری کِ تا پیص اس ایي باِ  

ایي افزاد عوَها بِ سوت کاّص بِ اضتزاک گذاری . طَر حسی اًجام هی دادًذ، تفکز بیطتزی هی کٌٌذ
اطالعات گزایص پیذا هی کٌٌذ ٍ رفتارّایی بِ غَرت تالفی جَیاًِ اس خَد ًطااى های دٌّاذر ّزچٌاذ     

 . افزادی ًیش دیذُ هی ضًَذ کِ حالت هٌطقی خَد را پس اس هزحلِ تشلشل رفتاری بذست آٍردُ اًذ
 

 :هحدٍدیت ّا
 ثابت ًبَدى هزاحل باسی ٍ رخ ًدادى بزخی حالت ّا-
ُ ّا هی شَد-  .سهاى بز بَدى آسهایش کِ باعث بی حَصلگی سَژ

بزای فعال سبش رًگ هی ضَد ٍ بِ ایي هعٌاست کِ جاایشُ سیاز یکای اس     چٌذخاًِباختي ًیش 
 . آى ّاست ٍ هی تَاًذ اییي اطالعات را بِ فزد دٍم اًتقال دّذ

 
فزد هٌفعل با استفادُ اطالعات اًتقالی فعال،  بِ هیشاى درغذ ساْن  بزًدُ شدى در غَرت 

اس اهتیاس اٍ کسز ضذُ ٍ بِ فعال هی رسذ ٍ درغَرتی کِ فعال اطالعاتی بِ اٍ ًذّذ ، اٍى ًیاش  
هٌفعال  . تٌْا با خاًِ ّای سفیذ هَاجِ ضذُ ٍ اٍ در غَرت بزدى سْوی بِ فعال ًوای دّاذ  

 .درغذ سْن را ًوی بیٌذ ٍ ًوی تَاًذ اطالعات هٌتقل ضذُ را رد کٌذ
 
فزد هٌفعل  200تا  101ام اًجام هی شَد اها در هزحلِ 100ایي هدل اس باسی تا هزحلِ  

 .هی تَاًد درصد سْن را ببیٌد ٍ اطالعات اًتقالی را ًپذیزد
هی کٌذ کِ اطالعات را هی پذیزد  ٍاًوَدایي کار تَسط بزًاهِ غَرت هی گیزد ٍ هٌفعل تٌْا 

ِ ای است کِ در قسوت دٍم باسی  حاالتی کِ درصد % 70یا رد هی کٌذ، بزًاهِ باسی بِ گًَ
حراالتی کرِ   % 10اسرت ٍ  % 20حاالتی را کِ درصد% 20است را بپذیزد ٍ % 0سْن 

 .است% 50درصد سْن 
 
 
 
  

ّاای هتلاو ٍ علای الخػاَظ باا       toolboxبزای اًجام ایي پزٍصُ ها در قذم اٍل با اساتفادُ اس  
 یک باسیبِ طزاحی  psychtoolboxاستفادُ اس 

باِ غاَرت   ایي بااسی  . پزداختینهزحلِ  ای  200
ٍ ًفاز  عٌَاى فعال فزداٍل بِ .اًجام هی ضذ دًٍفزُ 

ایاي  درّاز هزحلاِ   . دیگز هٌفعل ضٌاختِ هی ضاذ 
فازد  در اختیاار  خاًِ سفیذ رًگ 3خاًِ یا 9باسی 

آى یکاای اس فعااال قاازار هاای گیاازد ٍ جااایشُ سیااز 
ِ ّاست را اس آى ّاا  اٍ بِ غَرت تػادفی یکی . خاً

باا  بازدى های تَاًاذ    اًتخا  هی کٌذ ٍ در غاَرت  
، %0هقاذار   3درغذ ساْوی کاِ در ّزهزحلاِ اس    

در غَرت. ، جایگاُ جایشُ را بِ فزد هٌفعل ًطاى دّذ در اختیارش قزار هی گیزد % 50ٍ % 20  
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