
DOI: 10.22122/jrrs.v15i4.3464 Published by Vesnu Publications 

 

 
 

 
 

 

 رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم ،یا ، دانشکده چند رسانهیا انهیرا یهنرها ارشد یکارشناس یدانشجو -1
 رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم ،یا دانشکده چند رسانه ار،یاستاد -2

 رانیا ز،یتبر ز،یتبر یدانشگاه هنر اسالم ،یا ، دانشکده چند رسانهیا انهیرا یهنرها ارشد یکارشناس یدانشجو ؛یشهاب نینسر مسؤول:نویسنده
Email: nshahabi@ymail.com 

 

 
 

http://jrrs.mui.ac.ir 

 1398مهر و آبان / 4/ شماره 15پژوهش در علوم توانبخشی/ سال 
 

197 

 یمقطع مطالعههای رنگی:  بررسی زمان واکنش در تشخیص تنالیته
 

 3سخاوت ونسی ،1یقربان الهه، 1یشهاب نینسر

 

 چکیده

. کنند يم دايپ ياريبس تياهم ها رنگ ،ستا طتباها در ار رنگ با پيوسته ننساکه ا جا آن و از نددار ننساا نيو روا خلقي تحاال بر ديياز تأثيرها  رنگ :مقدمه

 سبب ها رنگ. ندردا يعاطف و ياحساس بار کهشوند  محسوب مي يداريد عناصر نيتر مهم از ،جهت نيهم به. دارند روزمره يزندگ در يثرؤم و فعال نقش ها رنگ

 در مهم و گذارتأثير عوامل از يكي. ندينما برقرار يشتريب ارتباط رامونيپ طيمح با و بپردازند يابي جهت و اطالعات کسب ط،يمح درک به بتوانند افراد تا شود يم

 مختلف يها تهيزمان واکنش به تنال سهيمقاحاضر با هدف  پژوهشبنابراين، . است شده هيارا محرک به مناسب واکنش زمان ،يوتريکامپ يها يباز كنانيباز موفقيت

 .انجام گرفت جوان افراد در يشناس روان ياصل رنگ چهار

صورت  بود که به  زيتبر يدانشگاه هنر اسالم يا دانشكده چند رسانه پسردختر و  ننشجويانفر از دا 06مطالعه شامل  نيا يمورد بررس يها نمونه ها: روشمواد و 

سبز، زرد  ،ي)آب يشناس روان يمختلف از چهار رنگ اصل تهيبا پنج تنال يمواجهه تصادف 06مختلف در  يها شرکت کردند. زمان واکنش به رنگ قيداوطلبانه در تحق

 .قرار گرفت ليو تحل  هيمورد تجز Tokey يبيو آزمون تعق Repeated measures ANOVAها با استفاده از آزمون  . دادهديگرد يريگ و قرمز( اندازه

 در (.P = 660/6) داشت ها رنگ ريسا با سهيمقا در يدار يکه تفاوت معن بود يآب رنگ به مربوط رنگ، صيتشخ واکنش زمان ميانگين نيتر کوچک :ها یافته

 .دبو زيناچ اختالف نيا که شد گزارش نمردا از شتريب زنان در رنگ صيتشخ زمان نيانگيم ي،کل حالت

 ميعال شينما يبرا يآب رنگ از استفاده شايد. بود شتريب همه از زرد رنگ يبرا زمان نيا و کمتر همه از جوان افراد در يآب رنگ به واکنش زمان گیری: نتیجه

 .دهد يم کاهش را بيآس بروز خطر و شود يم نندهيب تر عيسر واکنش باعث ،خطر

 يا انهيرا يها يباز ؛كنيباز ؛رنگ صيتشخ ؛يرنگ يها تهيتنال ؛واکنش زمان ها: کلید واژه
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 مقدمه
 بدن ستمیس و است تماس در گوناگونی یها محرک با روزمره یزندگ در انسان

 پاسخ ها آن به و دریافت را ها محرک بتواند که است شده  یزیر برنامه یا گونه  به
 از محرک باید ابتدا دهد، پاسخ محرک یك به انسان که این برای. (1) دهد

 دستگاه طریق از آن به مربوط اطالعات و شود دریافت ییها رندهیگ طریق
 مناسب پاسخ جا آن در تا گردد منتقل مرکزی عصبی دستگاه به محیطی عصبی
 از شد، تولید نظر مورد پاسخ که نیا ازپس . (2) شود یزیر برنامه و انتخاب
 پاسخ جا آن در تا شود یم منتقل هدف اندام به محیطی عصبی دستگاه طریق
 .(3گردد ) اجرا شده تولید

. بدین است آمدهرنگ در فرهنگ لغت وبستر  یعلم فیتعر نیتر قیدق
 فیتوص اشباع و یروشن تم، عنوان تحترا  یءش كی گیژیو رنگ ترتیب،

 عبارت. (4ست )ا چشم عصب کننده كیتحر ،یدنید قابل موج طول با که کند یم
 هنگام. است مختلف یها نهیزم در متفاوت یها رنگ یمعنا به« یاصل رنگ»

 شود یم استفاده «زرد و یآب قرمز،» یاصل یها رنگ ها، رنگدانه کردن مخلوط
 تهیتنال .(6) باشد یم سبز و زرد ،یآب قرمز، یشناس روان در یاصل یها رنگ. (5)
 ازدهی یدارا و کند یم اشاره رنگ یروشن ای یرگیت به ،(Value) ارزش رنگ ای

 شده گستردهمطلق  دیمطلق تا سف اهیس ازرنگ است که  كی فیدر ط رتبه
 رنگ هر تهیتنال 9 شامل فیط نیا عمل درهر رنگ خاص  یبرا ن،یبنابرا. است
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 هیاول فیتعر نیا و دارد ییها واکنش خود از ها رنگ مقابل در انسان .(5) است
نشان  واکنش تر عیسر رنگ کدامبه  نندهیب که نیا. (6) است رنگ از یشناس روان

 یا ژهیو تیاهم از ،دهد یم صیتشخ تر عیآن را سر گر،یبه عبارت د او یدهد  یم
 خروج یرهایمس یطراححمل و نقل و  مانند روزمره یزندگ مختلف یها جنبه در

 .(1) است برخوردار... و یاضطرار
 ساختار در .(8)ت اس ینور یها محرک دریافت پیچیده دستگاه انسان، چشم

 با سیستم یك که دارد وجود بینایی حس ولؤمس یبخش  سه سیستم یك ،چشم
 با سوم سیستم و است رنگ درک ولؤمس دوم سیستم دارد، کار و سر شکل درک
 .(9)باشد  در ارتباط می فضایی یبند سازمان و موقعیت حرکت درک

 شرفتیپ موجب تواند یم که است یشناخت تیفعال كی یا انهیرا یها یباز
 پژوهش خود، و همکاران در Griffith(. 10) شود یادراک و یشناخت یندهایفرا

کردند.  بررسی رادست  -چشم یبر هماهنگی ا انهیرا یها یمطلوب باز ریثأت
مختلف و  یها بود که با سرعت یمحرک نوران كی یریگیها، پ یآزمودن فیتکل

 انجام. (11) کرد یمثلث( حرکت مو  مربع ره،ی)دا یمتفاوت یدر قالب الگوها
 و یمنطق یها پاسخ هیارا و اطالعات عیسر پردازش مستلزم یا انهیرا یها یباز

 یرو از اطالعات پردازش سرعت دیگر، طرف از. (12) است عیسر العاده فوق
 یها جنبه نیتر مهم از یکی. (1) شود یم یریگ اندازه ها محرک به واکنش زمان

 یها محرک به عیسر و مناسب( Reaction) واکنش پاسخ ،یا انهیرا یها یباز
 در یینایب یها محرک نیتر یاصل از یکی عنوان به ها رنگ. (13) باشد یم یینایب

 عنوان به که باشند یم تیاهم زیحا جهت نیا از ،یا انهیرا یها یباز یطراح
 کنیباز مغز در رنگ به مربوط یها رندهیگ كیتحر منجر به ی،بصر یها محرک

 Green(. 14) شوندیم کنیباز مناسب العمل عکس و واکنشایجاد  ت،ینها در و
 یها یباز کنانیباز ای به این نتیجه رسیدند که انجام مطالعه با Bavelier و
 رو، نیا از .کنند یم پردازش افراد ریسا از تر عیسر را یینایب اطالعات ،یا انهیرا

در سطوح  یینایموجب بهبود پردازش ب ،یا انهیرا یباز انجام که داشتند اظهار
 یحالدر  ؛منابع توجه است شیافزا نهیثار آن در زمآاز  یشود که برخ یمختلف م

. (15) شود یم شامل را توجهدر ساز و کار پردازش قبل از  رییتغ گر،ید یکه برخ
 و است آن ییکارا و گیرى تصمیم سرعت از یمهم بسیار شاخص ،واکنش زمان

. (16) شود مى گفته پاسخ شروع تا محرک منتظره ریغ هیارا بین زمانى فاصله به
 هنگامى و استشده  یه ارا محرک که شود مى آغاز وقتى واکنش زمان محاسبه

 از یبند دسته یك اساس بر. (11) باشدشده   شروع پاسخ که پذیرد مى پایان
Schmidt  وWrisberg، حرکتی و حرکتی پیش مرحله دو شامل واکنش زمان 

 باید که عضوی وزن و یتجنس ،سن ریتأث تحت حرکتی مرحله. (18) است
 شناسایی» قسمت سه شامل نیز حرکتی پیش زمان. دارد قرار کند، حرکت

 بر رگذارتأثی عوامل. (19) باشد یم «پاسخ یزیر برنامه و پاسخ گزینش محرک،
 تضاد محرک، شدت محرک، روشنی و وضوح» شامل محرک شناسایی مرحله

 پاسخ گزینش مرحله بر اثرگذار عوامل و «حرکتی الگوهای محرک، و زمینه بین
 و پاسخ یها وهیش تعداد بازی، موقعیت ینیب شیو پ اطمینان عدم»شامل 

 مرحله در دقت سطح و تکنیك پیچیدگی و است «پاسخ و محرک بین سازگاری
 (.18باشد ) می تأثیرگذار پاسخ یزیر برنامه

Sage یها رشته ورزشکاران پیرامونی دید در رنگ تشخیص یبررس در 
 سفید و سبز از بیشتر آبی و قرمز های رنگ که داد نشان ورزشی مختلف

 که این برای آبی یا قرمز لباس پوشیدن شاید ،نیبنابرا .شود یم داده تشخیص
 McMorris. (2) باشد مفیدی عمل بیابند، را همدیگر مسابقه هنگامگروه  افراد

 بر را رنگ تأثیر زمینه، رنگ دو در مختلف یها رنگ با توپ سه از استفاده با
 هنگام افراد اتنمر دریافت که وی. نمود ارزیابی دبستانی بازیکنان توپ عملکرد
 بیشتر سفید یها توپ به نسبت چشمگیری نحو به زرد، و آبی یها توپ گرفتن

 سیاه، نهیزم با زرد یها توپ و سفید نهیزم با آبی یها توپ حال  نیع در اما بود،
 است ممکن کرد که بیان McMorris. داشت توپگرفتن  بر مثبتی تأثیر

 (. 20) باشد داشته تأثیر توپگرفتن  در توپ و زمینه رنگ یدستکار
Hall-Zazueta بر رایانه شینما  صفحه طریق از را مختلف رنگ شش تأثیر 

 زمان که کرد گزارش و بررسی مختلف افراد در دیداری محرک به واکنش زمان
 (.21) بودهمه کمتر  از مشکی نهیزم پس در ها یآزمودن در واکنش

 محرک به سرعت حداکثر با مشخص پاسخ صورت  به ساده واکنش زمان
 به(. 22) ندارد پاسخ و محرک تشخیص به نیازی فرد و است مشخص شده  هیارا
 نهیزم نیا در یادیز قاتیتحق انسان، یزندگ در واکنش زمان ادیز تیاهم لیدل

 ،یتجنس سن،مانند  واکنش زمان بر ثرؤم مختلف عوامل و است گرفته انجام
 ییشناسا یطیمح رنگو  برتر دست محرک، نوع محرک، شدت محرک، تعداد
 طیشرا در تواند یم واکنش زمان کهاست  شده مشخص ،نیهمچن(. 23)اند  شده
 (. 24) باشد متفاوت افراد، گوناگون یخلق و یروح

را در رابطه با زمان واکنش  یمتناقض جینتا ن،یشیبر مطالعات پ یمرور
 زمان ها پژوهش یبرخ که ی آنحال. دهد ینشان م یبصر یها نسبت به محرک

در  اند، کرده گزارش ها رنگ ریسا به نسبت قرمز رنگ یبرا را عیسر واکنش
و در مورد  ه شدهپرداخت یاصل یها رنگ یفقط به بررس تحقیقات شتریب

 و ندهست رسان امیپ ها رنگ که نیا با توجه بانشده است.  یبحث یرنگ یها تهیتنال
 در کنانیباز روند، به شمار می یا انهیرا یباز یطراح ناپذیر فرایند ء جداییجز
 عوامل از یکی. باشند می طتباار در مختلف یها نگر با یا انهیرا یها یباز طیمح
 شده هیارا محرک به مناسب واکنش زمان کنان،یباز موفقیت در مهم و رگذارتأثی

 هشوپژ ،یا انهیرا یها یباز درکنش وا نماز و نگر همیتا به توجه با. است
 بین در متفاوت یرنگ یها تهیتنال صیتشخ در واکنش زمان سیربر به حاضر

  .رداختپ کنانیباز
 

 ها مواد و روش
 زیتبر یدانشگاه هنر اسالم دربود که  یتصادف ینیبال ییکارآزما از نوعمطالعه  نیا

اخالق  تهیکم دییبه تأ آن طرح تحقیق، شروع از قبل. گردید انجامهفته  دوبه مدت 
 باشد می IR.TABRIZU.REC.1399.020و دارای کد اخالق  دیرس

 جنبه گرفتن نظر در با همراه ،ردیگ یم انجام یباز یطراح که یهنگام
به مشخص گردد.  یباز یقواعد و اهداف و تئور دیبا کنان،یباز یبرا یسرگرم
 یدو بعد یباز كی ی،رنگ یها تهیتنال صیزمان واکنش در تشخ یبررس منظور
در  یرنگ اصل چهار شامل پژوهش شده  گرفته نظر در یها رنگشد.  یطراح
 واکنش زمان یبررس جهت. (6د )و سبز و قرمز و زرد بو یشامل آب یشناس روان

از  یرنگ تهیکه در هر مرحله تنال شد گرفته نظر در مرحله پنج ،رنگ هر یبرا
 از تا شد یم انتخاب تر نییپا ای باالتربه سمت رنگ با درجه اشباع  یرنگ اصل

 هر در و متفاوت یرنگ تهیتنال 5 ،رنگ هر یبراشود.  یریجلوگ مراحل یکنواختی
درجه  2 رنگ ارزش ای تهیتنال با رنگ كرنگ مشابه و ی 1) رنگ 8 ی،رنگ تهیتنال
درجه  دوکمتر از  یرنگ تهی. اگر اختالف تنالشد  گرفته نظر درباالتر(  ای تر نییپا

 در ن،یبنابرا .(5) نخواهد بود صیبا چشم قابل تشخ یدر نظر گرفته شود، به راحت
 ی)برا انیدر م كیصورت ه هر رنگ ب تهیتنال 9از  تهیتنال 5 حاضر، مطالعه
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واکنش هر  زمانگردید. هر رنگ( انتخاب  یها از عدم تشابه آزمون یریجلوگ
 نیکردن ح كیکل لهیوس  متفاوت هر رنگ( به یها تهیبار )در تنال پنج یرنگ
 رنگ هر آزمون مرحله پنج واکنش زمان نیانگیم وشد  یریگ آزمون اندازه یاجرا

 .دیگرد محاسبه
 که شد گرفته نظر در یرنگ رهیدا 8 مرحله هر یبرا ی،باز یطراح روند در

گرد  پادساعت ایگرد  شدند و با سرعت ثابت در جهت ساعت دهیچ رهیدا كیحول 
قرار  یخاکستر رهیدا كی ره،یها، در مرکز دا تمام آزمون در. بودنددر حال حرکت 
 رهیدا 1 و کسانی یرنگ تهیتنال با یرنگ رهیدا 1 ،مرحله هر در(. 1داده شد )شکل 

. داشت قرار( باالتر ای تر نییپا درجه دو اشباع درجه)با  متفاوت یرنگ تهیتنال با
 نیکرد. به ا یم كیکل ،متفاوت داشت یرنگ تهیکه تنال یا رهیدا یرو دیبا کنیباز
آن رنگ  یمتفاوت برا تهیتنال صینشان دهنده زمان تشخ كیزمان کل ،بیترت

تکرار  یاز چهار رنگ اصل كی مختلف هر تهیتنال پنج یبرا ندایفر نیخاص بود. ا
به عنوان متوسط زمان واکنش  رنگ،هر  تهیتنال پنج یزمان برا نیا نیانگیشد. م
 زمان یبررس جهت. گردیدآن رنگ خاص گزارش  یها تهیبه تنال کنیهر باز
 كیکل لهیوسه متفاوت هر رنگ( ب یها تهیبار )در تنال پنج یهر رنگ ،واکنش
آزمون  یاجرا نیح باالتر ای تر نییپا اشباع درجه دو با یرنگ رهیدا یروکردن 

 .شد یم یریگ اندازه
 

 
یبازطیمحری.تصاو1شکل

در  رهیدا 1ها،  رنگ بودند. در تمام آزمون هم یطیمح یها رهیو دا یخاکستر یمرکز رهیدا

 نیریمتفاوت با سا تهیها، تنال رهیاز دا یکیرنگ بودند و تنها  هم رهیدا 1قرار داشت که  طیمح

 کرد. یرا انتخاب م رهیدا نیا دیبا کنیداشت. باز

 
 ها رنگ یتصادف انتخاب با و تصادفی صورت به آزمونمرحله  20 انتخاب

 با ها آزمون قرارگیری ترتیب حاضر، پژوهشکه در  یمعن ندیب؛ گرفت انجام
 یك افراد همه که ای گونه به ؛بود متفاوت ها آزمودنی برای متفاوت های رنگ

 یرنگ رهیدا یرو درست صورت به کنانیباز اگر. نکردند تجربه را مشابه ترتیب
 وارد بعد مرحله به و نمودند می افتیدر مثبت ازیامت کردند، می كیکل متفاوت

به مرحله  اشتباه، كیکل بار سه از بعد کردند، می كیکل اشتباه چنانچه و نددش یم
 ند. دش یاول برگشت داده م

و  یکارشناس مقاطع پسر و دختر ننشجویادا مطالعه شامل ریماآ معهجا
 یاز انتشار فراخوان برا پس. بود زیتبر یا رسانه چند دانشکدهارشد  یکارشناس

ن اینفر از دانشجو 60 ز،یتبر یزمون در دانشگاه هنر اسالمآ نیشرکت در ا
شامل  تحقیقورود به  یارهایصورت در دسترس انتخاب شدند. معبه داوطلب 

 یینایب یها بود. نقص یسواد بصر یبا مبان ییسال و آشنا 18از  شتریسن ب
 از آزمون شروع از قبل. شد گرفته نظر درخروج  یارهایمعبه عنوان ( یرنگ)کور

 ختیشنا تیجمع اطالعات. دیگرد افتیدر آگاهانه نامه تیرضا کنندگان شرکت

 شد داده حیتوض کنندگان شرکت به آزمون مراحل روند. شد افتیدر آزمون از قبل
 . نشد ارایه یحیتوض پژوهش اهداف مورد در و

 بخش از حاضر، پژوهش اولیه در های داده یریگ اندازه و سنجش برای
 Unity (Unity 2019.2.2.13f1<DX11>, Unity افزار نرمزمان  یریگ اندازه

Technologies, San Francisco, CA, USA) از  آزمونبا انجام  زمان هم(
 قهیکنندگان پس از چند دق شرکت. گردید استفاده( شونده  آزمون كیکل قیطر

شرکت  آزموندر  ،نشستن در محل آزمون به منظور کسب آرامش و تمرکز
صورت   به یباز طیکنندگان با مح شرکت ییآشنا یبرا آزمون كی ابتداکردند. 

 یصورت تصادف به  بود، مرحله 20که شامل  یاجرا شد و آزمون اصل آزمون پیش
  .گرفت انجام ها رنگ یتصادف انتخاب با وقرعه(  دی)به ق

استفاده از آزمون  با ریهر متغ ینرمال برا عیها از توز کردن داده یرویپ
Shapiro-Wilk آمار از ،معیار انحراف و میانگین بررسیجهت شد.  یبررس 

 استفاده استنباطی آمار از رنگ، واکنش زمان در تفاوت بررسی برای و توصیفی
 ،مختلف یها طیمح در رنگ محرک واکنش زمان سهیمقا منظور  به. گردید
مورد استفاده  Tukey یبیآزمون تعق و Repeated measures ANOVA آزمون

 با مختلف، یها رنگ محرک به واکنش زمان ایآ که شود مشخص تا قرار گرفت
 نیز جنس دو در رنگ به واکنش زمان سهیمقا جهت ؟ریخ ایتفاوت دارد  گریدکی
 22 نسخه SPSSافزار  ها در نرم دادهاستفاده شد.  Independent t آزمون از
(version 22, IBM Corporation, Armonk, NY ) مورد تجزیه و تحلیل قرار

 به آزمون توانشد. در نظر گرفته  یدار یسطح معنبه عنوان  P < 05/0گرفت. 
 .گردید مشخصاتا  مجذور روش

 

 ها یافته
 است.  آمده 1در جدول  یمورد بررس های نمونه ختیشنا تیمشخصات جمع

 
یبررسموردافرادختیشناتیجمعمشخصات.1جدول

مقدارریمتغ

 15/21 ± 09/3 انحراف معیار( ±)میانگین  )سال( سن

 ]تعداد )درصد([ تیجنس
 30( 0/50) زن
 30( 0/50) مرد

 ]تعداد )درصد([ یداریوجود نقص د

 23( 3/38)  سالم
 22( 1/36)  نیب كینزد

 2( 3/3)  نیدورب
 13 (1/21)  گماتیآست

 0( 0)  یکوررنگ

 

 ها رنگ صیزمان تشخ یفیتوص یآمارها
ی مطابق با رنگ مورد بررس چهار به واکنشزمان  یگزارش شده برا یها داده در

 آزمون جینتا(. P = 055/0برقرار بود ) انسیوار یهمگن ،Levene آزموننتایج 
Repeated measures ANOVA با  ها رنگ به واکنش زمان که نشان داد

 های بر اساس یافته(. F، 001/0 ≥ P(3 و 236) = 998/18) بود متفاوت گریکدی
 زمانبود.  ها رنگ هیبق از شتریب زرد رنگ به واکنش زمان نیانگیم، 2 جدول

 یبرا و بود یطوالن سبز رنگ سپس و قرمز رنگ به زرد، رنگ از بعد واکنش
 .بود کمتر همه از یآب رنگ
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066 

برحسبزمانهررنگتهیتنالصیزمانواکنشتشخنیانگیم.2جدول

زمانواکنشبهتعدادیبررسموردرنگ

(هیرنگ)ثان

اریمعیخطا

 109/0 84/1 ± 85/0 60 یآب
 215/0 56/3 ± 66/1 60 زرد

 136/0 14/2 ± 05/1 60 قرمز
 089/0 51/2 ± 39/1 60 سبز

 089/0 68/2 ± 39/1 240 کل
 انحراف معیار گزارش شده است. ±ها بر اساس میانگین  داده

 
 یچهار رنگ اصل بهواکنش  زمان برایدار  یدرک وجود تفاوت معن با

 زمان ایآ شود مشخص تا گردید استفاده Tukey یبیتعق آزموناز  ،یشناس روان
 ؟ریخ ای دارد یدار یمعن تفاوت گریکدی با یبررس مورد رنگ زوج هر به واکنش

 .است شده ارایه 3 جدول در ها رنگ به واکنش زمان یدو به دو لیتحل جینتا
 

هاواکنشبهرنگزماننیانگیمیدوبهدوسهیمقاجینتا.3جدول

Pمقداراریمعیخطانیانگیماختالفهدفرنگزوج

 ≤ 001/0 229/0 -12/1 زرد -یآب
 ≤ 001/0 229/0 900/0 قرمز -یآب
 002/0 229/0 -133/0 سبز -یآب

 ≤ 001/0 229/0 922/0 قرمز -زرد
 ≤ 001/0 229/0 990/0 سبز -زرد

 466/0 229/0 161/0 سبز -قرمز

 
داری را با یکدیگر  های قرمز و سبز تفاوت معنی زمان واکنش به رنگ نیانگیم

 تمام یبرا کهی حال در ؛(Mean difference، 466/0 = P=  161/0نشان نداد )
  شد مشاهده واکنش زمان در یدار یمعن تفاوت گرید یها رنگ زوج

(002/0  =P .)زوج هر از شیب زرد و یآب یها رنگ یبرا واکنش زمان نیانگیم 
 انیم سهیمقا(. Mean difference = -12/1) داشت اختالف گریکدی با یگرید

 مردان در رنگ به واکنش زمان بودن تر کوتاه وجود با که داد نشان مردان و زنان
 ریغ و زیناچ یآمار لحاظ از اختالف نیا ،یبررس مورد رنگ چهار هر یبرا
 (. 4)جدول  بود دار یمعن
 

تیجنسکیبهتفکهارنگبهواکنشصیتشخزماننیانگیم.4جدول

تعدادتیجنسهارنگ
زمانواکنش

(هیبهرنگ)ثان

لیتحلPرمقدا

توان

 یآب
 01/2 ± 02/1 30 زن

116/0 0180/0 
 66/1 ± 59/0 30 مرد

 زرد
 15/3 ± 93/1 30 زن

382/0 0511/0 
 31/3 ± 34/1 30 مرد

 قرمز
 88/2 ± 93/1 30 زن

291/0 0621/0 
 59/2 ± 11/0 30 مرد

 سبز
 13/2 ± 52/1 30 زن

351/0 0581/0 
 41/2 ± 04/1 30 مرد

 انحراف معیار گزارش شده است. ±ها بر اساس میانگین  داده

هرچند  ؛مناسب بود یبررس نیا یحجم نمونه برا که توان نشان داد لیتحل
 باشد.  یتر م به نمونه بزرگ ازیزنان و مردان ن انیم سهیمقا یبرا
 

 بحث
زمان واکنش به چهار رنگ اصلی  نیانگیم ،ی حاضرمقطعپژوهش  در

. گرفت قرار یبررس مورد سالم جوان افراد در مختلف هتنالیت 5شناسی در  روان
 ریاز سا کمتر یآب رنگ یبصر محرک به واکنش زمان که داد نشان نتایج
 رنگ یسالم جوان به محرک آب نندهیواقع، ب در. بود)سبز و قرمز و زرد(  ها رنگ

رنگ  نیا به واکنش زمان شدن کوتاه. داد نشان واکنشها  رنگ ریاز سا تر عیسر
 انتقال سرعت ای اطالعات پردازش سرعت بودن باالتر از ناشی است ممکن

 (.25) باشد بدن دربه آن  مربوط عصبی یها امیپ
Lockley آبی نور که ای به این نتیجه رسیدند مطالعه انجام با همکاران و 

(. 26) دارد مالتونین روی بر تأثیر طریق از یروز شبانه ریتم بر را تأثیر بیشترین
)طول  ینور آب به حساس مخروطی یها رندهیگ تحریك علت به شاید تأثیر این

شد  مشخصو همکاران  Zeitzerتحقیق  در (.21) استنانومتر(  460موج حدود 
 ،نانومتر 460 موج طول با آبی نور معرض در نگرفت ساعت قرار 5/6روزانه که 
 555 موج طول با زرد نور معرض در قرارگیریمدت  نیاز هم شیب برابر دو

 نیا (.28) دارد ریتأث مالتونین ترشح و هوشیاری روزی، شبانه ریتم بر ،نانومتر
 از یناش دارد احتمال و شتدا بستگی ینور آب موج طول و مدت ،شدت  به ریتأث

و  Zeitzer دگاهید از(. 26)اشد ب بینایی فوقانیمنطق  در نور این پردازش
. باشد یکل واکنش زمان بر مؤثر عوامل از یکی تواند یم دهیپد نی، اهمکاران

 سطح و یخواب یب برکه  یریواسطه تأث به ینور آب به واکنش زمان شاید
 (.28) است کمتر دارد، هوشیاری

 ،حیوان هم و انسان در هم آبی نور ها نشان داده است که  نتایج پژوهش
 گانگلیون یها . سلولشود یم رتینال های گانگلیون یها سلول حساسیت باعث

 نور مستقیم غیر پردازش و ندهست حساس آبی یعنیکوتاه   موج طول به رتینال
 محیط در یاریهوش یدرصد 30 شیباعث افزا ممکن است ،مناطق این در آبی
که آزمون دهندگان  چرا همسو بود؛ حاضر مطالعه های ( که با یافته29) شود آبی

 خوداز  ها رنگ ریسا به نسبت یتر کوتاه واکنش زمان یآب رنگدر برابر  زین
 افزایش علت به کنندگان شرکت که کرد استنباط چنین توان یم ودادند  نشان

 و مظفر. گذاشتند یجا  به خود از بهتری عملکرد رنگ نیا برابر در ،هوشیاری
 رنگ پرطرفدارترین و بهترین آبی رنگ دادند نشان خود قیتحق در همکاران

 کاهش رنگ، اینبخش  آرامش آثار بهکه احتماالً  است امتحانات سالن برای
 دهد یم نشان افتهی نیا (.30)گردد  یمباز انسان در استرس و انگیختگی سطح
و  سوانح بروز خطر کاهش و پرخطر یرهایمس در یگذار عالمت یبراکه 

 یشناخت یها تیمحدود یدارا افراد یبرا ابزار و زاتیتجه یرذاگ نشان ،نیهمچن
خالف باور عامه،  باشد و بر یتر مناسب نهیگز یرنگ آب شاید ،یو حرکت

زمان  به استفاده هم ازیدر صورت ن ،نی. همچننیستزرد و قرمز مناسب  یها رنگ
 جادیباشد که بدون ا یم یآب -زرد بیترک یاحتمال بیترک نیاز دو رنگ، بهتر

 . دینما یرا جلب م یداریتوجه د ،یختگیبرانگ
 

 ها محدودیت
با توجه به محدودیت جامعه آماری آزمون شوندگان )دانشجویان دانشکده چند 
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061 

قابل تعمیم برای تمامی افراد  به دست آمده از پژوهش حاضرای(، نتایج  رسانه
 باشد. جامعه )از لحاظ سنی و تحصیالت( نمی

 

 پیشنهادها
از نظر سنی و  یتر به جامعه آماری متنوع ،جهت افزایش دقت نتایج آزمون

توان با به کارگیری بستر اینترنت )که در دسترس  که میاست تحصیالت نیاز 
 مطالعه حاضر نتایج زا. فتبه این مهم دست یا ،باشد( افراد جامعه می بیشتر

 کاهش نهیزم در یو حت یا انهیرا غاتیصفحات وب و تبل یدر طراح توان یم
 یحت ای عیسر العمل عکس به ازین که یگرید تیموقع هر ای و یرانندگ تصادفات

 .نمود استفاده دارد، عیسر واکنش عدم
 

 گیری نتیجه
 از زرد رنگ یبرا زمان نیا و کمتر همه از جوان افراد در یآب رنگ به واکنش زمان
 باعث یآب رنگ از استفاده ،خطر میعال شینما یبرا احتماالً. بود شتریب همه

 .دهد یم کاهش را بیآس بروز خطر و شود یم نندهیب تر عیسر واکنش
 

 تشکر و قدردانی
کد اخالق  با یقاتیتحق طرح از برگرفته حاضر قیتحق

IR.TABRIZU.REC.1399.020 باشد یم زیتبر یمصوب دانشگاه هنر اسالم .
 یمهم نقش هیاول یپردازدهیا در که نژادیاحمد فرهاد دکتر یآقا از لهیوس نیبد

که در آزمون طرح  یانیدانشجو هیاز کل ن،ی. همچنگرددیم یسپاسگزار داشتند،
 .دیآیم عمل به یقدردان و تشکر، نمودندشرکت  یقاتیتحق

مقاله حاضر از میان مقاالت ارسال شده به دبیرخانه پنجمین کنفرانس 
های  با نگاه ویژه به بازی« ها ها و چالش ای؛ فرصت های رایانه بازی»المللی  بین

، اصفهان(، از سوی هیأت تحریریه مجله پژوهش در 1398درمانی )بهمن ماه 
سندگان از پژوهشگاه بخشی مورد تقدیر قرار گرفت. بدین وسیله نوی علوم توان

فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی به جهت حمایت از انتشار این مقاله 
از مرکز نوآوری صنایع سرگرمی دانشگاه آورند. همچنین،  قدردانی به عمل می

ها و به ثمر رسیدن این پروژه نقش مهمی داشتند،  آوری داده که در جمع اصفهان

  گردد. سپاسگزاری می
 

 نویسندگاننقش 
، مطالعه یبرا یمال منابع جذب، مطالعه یپرداز دهیا و یطراحی، شهاب نینسر

 یها نمونه و زاتیتجه کردن فراهم، مطالعه یعلم و ییاجرا و یبانیپشت خدمات
 میتنظ، آمار یتخصص خدمات، جینتا ریتفس و لیتحل، ها داده یآور جمع، مطالعه
 دأییتی، علم میمفاه نظر از نوشته دست یتخصص یابیارز، نوشته دست
 ندیفرا یکپارچگی حفظ تیولؤمس، مجله دفتر به ارسال جهت یینها نوشته دست
ی، قربان الهه، داوران نظرات به ییپاسخگو و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام
 و یبانیپشت خدمات، مطالعه یبرا یمال منابع جذب، مطالعه یپرداز دهیا و یطراح
 یآور جمع، مطالعه یها نمونه و زاتیتجه کردن فراهم، مطالعه یعلم و ییاجرا
 یابیارز، نوشته دست میتنظ، آمار یتخصص خدمات، جینتا ریتفس و لیتحل، ها داده

 ارسال جهت یینها نوشته دست دأییتی، علم میمفاه نظر از نوشته دست یتخصص
 و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام ندیفرا یکپارچگی حفظ تیولؤمس، مجله دفتر به

 میتنظ، جینتا ریتفس و لیتحل، سخاوت ونس، یداوران نظرات به ییپاسخگو
 دأییتی، علم میمفاه نظر از نوشته دست یتخصص یابیارز، نوشته دست
 ندیفرا یکپارچگی حفظ تیولؤمس، مجله دفتر به ارسال جهت یینها نوشته دست
 را بر عهده داشتند. داوران نظرات به ییپاسخگو و انتشار تا آغاز از مطالعه انجام

 

 منابع مالی
 کد اخالق با یقاتیتحق طرح از مستخرج اطالعات لیتحل اساس بر پژوهش حاضر

IR.TABRIZU.REC.1399.020 تنظیم گردید. تأمین منابع مالی با هزینه شخصی 
بررسی و انتشار تحقیق حاضر در مجله پژوهش در علوم  باشد. یمحققان م

با حمایت مالی پژوهشگاه فضای مجازی مرکز ملی فضای مجازی، بخشی،  توان
های درمانی  های کامپیوتری با رویکرد بازی المللی بازی حامی پنجمین همایش بین

 صورت گرفت. این پژوهشگاه در طراحی، تدوین و گزارش این مطالعه نقشی نداشت.
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Abstract 
 

Introduction: Colors have a great influence on the mood and mental states of human beings, and since humans are 

in close relation with the colors, the colors are very important. Colors play an active and effective role in everyday 

life. Therefore, they are among the most important visual elements that have emotional and psychological burden. 

Colors allow people to understand the environment, acquire information and orientate, and interact more with the 

environment. One of main factors affecting the success rate in computer games is the short enough reaction time to 

the stimulus. Therefore, the purpose of this study is to compare the reaction time in young people to different 

tonalities of the four main colors in psychology. 

Materials and Methods: The sample consisted of 60 male and female students from Faculty of Multimedia, Tabriz 

Islamic Art University, Tabriz, Iran, who volunteered to participate in the study. Reaction times to different colors 

were measured in 20 randomized trials with five different tonalities of the four psychological primary colours (blue, 

green, yellow, and red). Data analysis was performed by repeated measures analysis of variance (ANOVA) and 

Tukey post hoc test. 

Results: The least mean color reaction time was recorded for blue, which was significantly different from other 

colors (P = 0.002). In general, the mean color recognition time among females was reported longer than that in 

males, however this difference was not statistically significant. 

Conclusion: The lowest and highest reaction time in young people was associated with blue and yellow, respectively. 

Therefore, using blue in danger signs may cause the viewer to react faster in order to reduce the risk of injury. 

Keywords: Reaction time; Color tonalities; Color recognition; Players; Computer games 

 
Citation: Shahabi N, Ghorbani E, Sekhavat YA. Reaction Times to Recognize Different Tonalities of Colours: A  

Cross-sectional Study. J Res Rehabil Sci 2019; 15(4): 197-203 

 
Received: 16.07.2019 Accepted: 08.09.2019 Published: 07.10.2019 

 

 

Original Article 

http://dx.doi.org/10.22122/jrrs.v15i4.3464
http://orcid.org/0000-0002-0568-7759
http://orcid.org/0000-0002-5750-1899
http://orcid.org/0000-0003-3654-9583

