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Abstract
In the present study, the effect of positive affect induction on verbal cognitive performance in
extrovert and introvert personality types is studied.
The first sample of the research includes 180 female
students of Tarbiat Modares university selected with
available sampling method. With respect to their
score in Eysenck Personality Questionnaire and based
on statistical analysis, 30 participants (in 2 extrovert
and introvert groups) were chosen for the next step
of the research. In the next step, a short movie clip
for inducting positive affect was shown to the half of
the participants, then respectively, the first verbal task
and PANAS questionnaire were taken. After that, all
previous steps (with an equal verbal task) were done
but this time for negative affect induction. For the remaining participants, the reverse process was done,
i.e., first negative affect induction and then positive
affect induction. The results were analyzed with descriptive statistics methods and t-test of two dependent groups, t-test of two independent groups and YuMann-Whitney test. The observations showed that the
positive affect induction improves the verbal fluency
performance. On the other hand in the case of positive
emotional induction, extroverts have better verbal
performance than introverts. conclusion: In general
the results showed that the positive affect induction
affects the cognitive performances. Also, personality
traits associated with affections such as extroversion
can modify these effects.
Keywords: affect induction, positive affect,
verbal performance, extroversion, asymmetry
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چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر القای عاطفه
مثبت (شادی) بر روی کنش شناختی کالمی در دو تیپ
 نمونة اولیه.شخصیتی برونگرا و درونگرا انجام شده است
 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت مدرس180 شامل
می باشد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب
شده اند و با توجه به نمرة آنها در پرسشنامه شخصیتی
 شرکت کننده (در30 ،آیزنک و برمبنای تحلیل آماری
دو گروه برونگرا و درونگرا) برای مرحلة بعد پژوهش
 در مرحله بعد یک قطعه فیلم کوتاه برای.برگزیده شدند
القای عاطفة مثبت به نیمی از شرکت کنندگان نشان داده
شد و به ترتیب تکلیف شناختی کالمی اول و پرسش نامه
پس از آن تمامی مراحل. از آنها گرفته شدPANAS
قبلی (با یک تکلیف شناختی کالمی موازی) اما این بار
 برای مابقی شرکت.با القای عاطفة منفی انجام گردید
کنندگان روند برعکس انجام شد (ابتدا القای عاطفة منفی
 نتایج با استفاده از روش.)و سپس القای عاطفة مثبت
t ، دو گروه وابستهt های آمار توصیفی و آزمون های
دو گروه مستقل و یو من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل
 مشاهدات نشان داد که القای عاطفة مثبت.قرار گرفتند
 از سوی.موجب بهبود عملکرد سالست کالمی می گردد
دیگر در شرایط القای عاطفة مثبت افراد برونگرا نسبت
 به طور.به افراد درونگرا عملکرد کالمی بهتری دارند
کلی نتایج نشان می دهد که القای عاطفة مثبت بر روی
 همچنین صفات شخصیتی.عملکردهای شناختی اثر دارد
مرتبط با عاطفه همچون برونگرایی می تواند این آثار را
.تعدیل نماید
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 lمقدمه
مغز انسان بهعنوان پیچیدهترین ساختار زیستی تکاملیافته شامل خصوصیات متعددی

است که ازجمله آنها میتوان به خصوصیت جانبی و اختصاصی شدن مغز و «ناقرینگی
کارکردی» دو نیمکرة مغز اشاره کرد (گریو و همکاران .)2013،این اصطالح بهطورکلی
عبارت است از تخصصی شدن کارکردی دو نیمکرة قشر مخ بهطوریکه بهعنوانمثال در حین
تولید کالم نیمکرة چپ بیشتر بزرگساالن بیشتر از نیمکرة راست آنها فعالیت میکند و یک
الگوی برعکس در هنگام انجام تکالیف دیداری /فضایی نمود میکند (گرون و همکاران،

 .)2012همچنین در حیطة کارکرد عاطفی-هیجانی نیز این ناقرینگی وجود دارد بهنحویکه

عاطفة مثبت همچون شادی بیشتر در نیمکرة چپ مغز و عاطفة منفی همچون غم و ترس
بیشتر در نیمکرة راست مغز پردازش میشود .تمرکز این پژوهش بر روی کارکرد ناقرینه
نیمکرة چپ مغز میباشد.

در مغز انسان ،ناقرینگی های ناحیهای وجود دارد که اختصاص ًا برای حفاظت از

ویژگیهای انسانی همانند زبان و دست برتری ایجادشده است .مدل کالسیک گشویند

1

( )1968دربارة آناتومی عصبی کاربردی زبان ،عنوان میکند که ناحیهای در پشت بخش
 STGچپ مغز به نام ورنیکه وجود دارد که مسئول درک مطلب کالمی است .همچنین ناحیة
دیگری در قشر پیش پیشانی چپ مغز به نام بروکا وجود دارد که در تولید کالم مشارکت
میکند .پژوهشها نشان میدهند که  95درصد از افراد راستدست زمانی که بهآرامی کلماتی

با شروع یک حرف خاص تولید میکنند ،در نیمکرة چپ افزایش فشارخون دارند .برای افراد

چپدست غلبة نیمکرة چپ در عملکرد کالمی از  75تا  90درصد تغییر میکند که این مقدار

بسته به درجة دست برتری آنها متفاوت میباشد (ملت و همکاران .)2014 ،جانبی بودن و
غلبه فعالیت نیمکرة چپ مغز در عملکرد کالمی اولین یافتة پژوهشگران در مورد ناقرینگی

مغز بود .پسازآن فرضیهها دربارة ناقرینگی سایر عملکردهای نیمکرههای مغز گونههای

مختلف موجودات مثل آواز خواندن ،عملکرد تجسمی و پردازش هیجانات شدت یافت.

در فرضیة «بار هیجانی» عنوان میشود که جانبی بودن عملکرد نیمکرههای مغز در تجربة

هیجانات مختلف ،به نوع بار این هیجانات بستگی دارند .به این صورت که شادی و سایر
هیجانات خوشایند غالب ًا توسط ناحیة پیشانی نیمکرة چپ مغز پردازش میشوند (کوستانزو و
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همکاران .)2015 ،بهترین شواهد در تائید الگوی بار هیجانی به کمک پژوهشهایی با روش
«ثبت فعالیت الکتریکی مغز» ( )EEGبهدستآمده است.این مطالعات توانستند افزایش نسبی
فعالیت نیمکرة چپ را باحالتهای هیجانی مثبت مرتبط کنند (بالکنی و همکاران.)2015،

ناقرینگی کارکردهای عاطفی و شناختی مغز بر یکدیگر اثر میگذارد .پژوهشهای

بسیاری در دسترس است که شواهدی مبنی بر ارتباط مثبت بین عاطفه مثبت القایی و بهبود

«کنش سالست کالمی»( 2با غلبه فعالیت نیمکرة چپ) به دست میدهد .در یک پژوهش،
ارتباط بین بار مثبت و برانگیختگی در حاالت عاطفی با سالست کالمی بررسی شد .در این
پژوهش نیز شواهد نشان داد که عاطفة مثبت ،انگیزش روی آوری و انگیختگی پایین موجب

تسهیل بیشتر عملکرد شناختی پیش پیشانی چپ (سالست کالمی) میگردد (پاپوسک و

همکاران.)2009 ،

پژوهشها در حیطة بررسی ارتباط ناقرینگی عاطفی-شناختی ،بیش از هر کنش

شناختی دیگری بر روی کنشهای حافظة کاری و اجرایی تمرکز کردهاند .در این پژوهشها
ناقرینگی کارکرد مغز در حیطة کنشهای عاطفی و شناختی فرض قرارگرفته و برهمکنش
عاطفی -شناختی در حالتهای «همتراز»( 3پردازش عاطفه و کنش شناختی در یک نیمکره) و

«ناهم تراز»( 4پردازش عاطفه و کنش شناختی در دو نیمکره متفاوت) مورد ارزیابی قرار
میگیرد (استاربک و همکاران.)2012 ،

در توجیه این اثر متقابل میتوان اینگونه عنوان کرد که به دلیل کمبود منابع شناختی

در دسترس در مغز ،هنگامیکه فرد در حالت تجربة عاطفی خاصی قرار میگیرد ،مغز تمایل

بیشتری به تسهیل کنش شناختی همتراز پیدا میکند تا منابع شناختی در دسترس در یک
نیمکره به اشتراک گذاشته شود و رقابت بر سر منابع شناختی در مغز در کمترین حالت ممکن

قرار داشته باشد (ورگاوی و همکاران2010 ،؛ استاربک و همکاران .)2012 ،بنابراین طبق
پیشینة پژوهشی قبلی و استدالل اخیر ،انتظار میرود که عاطفة مثبت موجب تسهیل کنش

شناختی کالمی گردد (استاربک و همکاران.)2012 ،

از سوی دیگر افراد در آمادگی خود برای تجربة حاالت عاطفی مثبت و منفی تفاوت

دارند« .شخصیت» مفهوم بسیار وسیعی در روانشناسی است که به تفاوتهای فردی در
حوزههای متفاوت ازجمله در حوزة آمادگی برای تجربه عاطفه غالب میپردازد .آیزنک در
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نظریه شخصیت خود از بعد «برونگرایی» نام میبرد (آیزنک1967 ،؛ به نقل از رفیعی نیا،
 )1386روان شناس عصب نگر معروف جفری گری ،تبیینی بر این بعد شخصیتی آیزنک قرار

میدهد .در نظریة گری از نظامهای انگیزشی متفاوتی در مغز بحث میشود که یکی از آنها
نظام فعالساز رفتاری نام دارد(دی یونگ و گری .)2009 ،این نظام به علت ادراک نشانههای
پاداش در محیط فعالشده و رفتار روی آوری را راهاندازی میکند .افراد با برونگرایی باال
ازنظر پژوهشگران شبکة فعالساز رفتاری فعالتری داشته و نسبت به نشانههای پاداش در

محیط حساسیت بیشتری دارند .طبیعی است که با این حساب آمادگی بیشتری برای تجربه

حاالت عاطفی مثبت همچون شادی داشته باشند .بنابراین تفاوتهای شخصیتی در میزان

برونگرایی افراد میتواند زمینههای متفاوتی برای تجربه عاطفه مثبت در انسان فراهم آورد.

در مطالعات مغزی نیز برونگراها «قطعه پیش پیشانی چپ» 5بسیار حساسی داشته

(وردوین و برنس ،2012 ،تاک و زلنسکی 2013 ،و بارنت و همکاران )2011 ،و قشر
خاکستری ناحیة پیش پیشانی راست آنها نازکتر از افراد درونگرا است (رایت و همکاران،
.)2006

در مطالعات متعددی وجود ارتباط مثبت و معنادار بین بعد شخصیتی برونگرایی و

جنبههای سهگانه فراوانی ،شدت و مدتزمان تجربه عاطفه مثبت تائید شده است .از میان این

سه جنبه ،طول مدت تجربه عاطفه مثبت بهترین پیشبین یک شخصیت برونگرا است(کوپنس
و همکاران2007 ،؛ وردوین و برنس)2012 ،

هرواس و گومز ( )2016دلیل این امر را اینگونه عنوان میکنند که روش تنظیم هیجانی

افراد برونگرا بیشتر راهبردی نگهداری حالت عاطفی مثبت است تا اصالح حالت عاطفی
منفی و تبدیل آن به حالت عاطفی مثبت .آنها مشاهده کردند که افراد برونگرا در حالت تجربة
عاطفة مثبت در قیاس باحالت تجربة عاطفة منفی ،تمایل بیشتری برای جستجوی فیلمها و

محرکهای القاکننده عاطفة مثبت داشتند و با جستجوی محرکهای القای عاطفة مثبت سعی

میکردند تا مدت تجربه عاطفة مثبت را در خود افزایش دهند .با توجه به مفاهیم نظریة گری

نیز جستجو برای نشانههای پاداش و به دست آوردن آنها از ویژگیهای افراد برونگراست.

بهطورکلی طبق مشاهدات پژوهشگران جنبههای مختلف تجربة عاطفة مثبت میتواند

یکپنجم از تغییرات در برونگرایی را تبیین کند( .وردوین و برنس .)2012 ،بر مبنای مباحث
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طرحشده در بیان مسئله میتوان گزارة منطقی ذیل را عنوان نمود :با توجه به اینکه افراد

برونگرا ،تحت تأثیر یک محرک خوشایند ثابت  ،عاطفة مثبت بیشتری نسبت به افراد درونگرا
تجربه میکنند و دارای فعالیت نسبی پایة بیشتری در قطعة پیشانی نیمکرة چپ مغز خود
هستند ،این انتظار منطقی است که در موقعیت عاطفة مثبت تواناییهای کالمی آنها نسبت

به افراد درونگرا ،بیشتر تسهیل شود .در این مقاله تالش شده تا با اتکا به پژوهش صورت
گرفته ،این مسئله مورد وارسی قرار گیرد.
 lروش
«جامعة آماری» این پژوهش شامل دانشجویان دختر دانشگاه تربیت مدرس در سال

تحصیلی  95-94است .که از میان آنها  180نفر از دانشجویان دختر حاضر در محوطه

دانشکدههای مختلف دانشگاه یا ساکن خوابگاههای داخل دانشگاه به روش نمونهگیری در
دسترس انتخاب شدند و مقیاسهای برونگرایی ،نوروز گرایی و دروغ نسخه تجدیدنظر شده

«پرسشنامة شخصیتی آیزنک» را تکمیل کردند .میانگین سنی افراد گروه نمونه  27سال بود

که شامل  121دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد و  59دانشجوی مقطع دکترا بودند .از دیگر
اطالعات توصیفی که از شرکتکنندهها به دست آمد ،وضعیت تأهل این افراد بود که شامل
 125نفر مجرد و  55نفر متأهل بود.

ازآنجاکه پژوهش حاضر کارکردهای جانبی شدة عاطفی و شناختی مغز را موردمطالعه

قرار میدهد و طبق پژوهشهای گسترده ،جانبی شدن ساختاری و کارکردی مغز بین دو
جنس متفاوت است (پرسون و همکاران2013 ،؛ رویگروک و همکاران ،)2014 ،متغیر جنس

در این پژوهش کنترلشده تا اثر آن در نتایج پژوهش تداخل نکند( .جدول )1

جدول  .1شاخص های توصیفی ابعاد شخصیتی  E ، Nو دروغ در سطح نمونه اولیه(شامل  180نفر)
ابعاد شخصیتی

میانگین

E

14/35

N

11/40

L

10/56

انحراف معیار
4/027
5/05
3/61

مقدار بیشینه
23
24
18

مقدار کمینه
5
1
1

افرادی که نمرة آنها در شاخص دروغ باالتر از ( 14میانگین مقیاس دروغ در نمونه

بهعالوه یک انحراف معیار) بود ،در مرحلة دوم پژوهش وارد نشدند .سپس از میان افراد
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باقیمانده ،بر اساس نمرات انتهایی توزیع در بعد برونگرایی 30 ،آزمودنی به مرحله دوم
پژوهش وارد شدند (شامل دو گروه  15نفره برونگرا و درونگرا) .معیار در نظر گرفتهشده

برای انتخاب آزمودنیهای این دو گروه در جدول  2آمده است.

جدول  .2معیار در نظر گرفته شده برای انتخاب آزمودنی های هر گروه
گروه ها
برونگرا
درونگرا

دامنه نمرات در بعد E
نمره  19و باالتر از آن
نمره  10و پایین تر از آن

دامنه نمرات در بعد N
بین نمره  7تا 16
بین نمره  7تا 16

همانطور که مالحظه میگردد برای انتخاب گروههای برونگرا و درونگرا که مبتنی

بر نمرات انتهایی بعد شخصیتی برونگرایی هستند ،نمرات در بعد شخصیتی نوروز گرایی
در محدودة میانگین انتخابشده است تا اثر ویژگی شخصیتی نوروز گرایی بر پاسخهای

آزمودنیها ثابت نگهداشته شده و در نتایج نهایی پژوهش تداخل نکند.

با توجه به اینکه در این مطالعه ،متغیر شخصیتی برونگرایی که از پیش شکلگرفته،

اساس انتخاب و جایگزینی افراد در دو گروه آزمایشی است ،طرح این پژوهش از نوع
طرحهای شبه تجربی است .همچنین ازلحاظ ماهیت وارسی ،از یکسو مقایسة عاطفة مثبت
و منفی در کل گروه نمونه ( 30نفری) ماهیت یک مقایسه درونگروهی را فراهم میآورد؛ و
از سوی دیگر مقایسههای مختلف دو گروه شخصیتی برونگرا و درونگرا ،ویژگی مقایسههای

بین گروهی را فراهم میکند .بنابراین طرح حاضر در مقوله طرحهای مختلط قرار میگیرد.
 lابزار

□ الف :نسخة تجدیدنظر شدة پرسشنامة شخصیتی آیزنک و همکاران (:6)EPQ-R

این پرسشنامه در ابتدا بهوسیله آیزنک و آیزنک (EPQ؛  1975؛ به نقل از آیزنک و بارت،
 )1985طراحی و سپس بهوسیله آیزنک و بارت ( )1985 ،EPQ-Rتجدیدنظر شده است و

دارای  100ماده با پاسخ بلی -خیر میباشد که  23ماده آن مربوط به مقیاس برونگرایی 24،

ماده مربوط به مقیاس نوروز گرایی  32 ،ماده آن مربوط به مقیاس سایکوزگرایی و  21ماده

آن مربوط به مقیاس دروغ است .آیزنک و بارت ( )1985اعتبار و همسانی درونی مقیاسهای

 L،N، Eرا به ترتیب در مردان  0/82، 0/88 ، 0/90و در زنان به ترتیب  0/79، 0/85، 0/85به

دست آوردند.در ایران ضریب آلفای کرونباخ در مقیاسهای  L ، P ، N ، Eبه ترتیب 0/86
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 0/75 ، 0/78 ، 0/82،بهدستآمده است (حسنی و همکاران.)1388،
□ ب :جدول عاطفة مثبت و منفی ( :7)PANASبهمنظور بررسی اثر دستکاری

عاطفه مثبت و منفی ،عاطفه افراد بهوسیله این جدول ( ،PANASواتسون ،کالرک و تلجن،

 )1988سنجیده میشود که یک ابزار خودسنجی است .ضرایب سازگاری درونی (آلفا) برای

هر خرده مقیاس عاطفه مثبت  0/88و برای هر خرده مقیاس عاطفه منفی  0/87است.اعتبار
آزمون از راه باز آزمایی بافاصله  8هفته  ،برای خرده مقیاس عاطفه مثبت  0/68و برای خرده

مقیاس عاطفه منفی  0/71گزارششده است (واتسون و همکاران  )1988 ،ازلحاظ روایی نیز
همبستگی میان این خرده مقیاسها با برخی ابزارهای سنجش که سازههای مرتبط با این عواطف
را میسنجد مانند اضطراب و افسردگی باال گزارششده است (حسنی و همکاران.)1387 ،

□ ج :قطعة فیلمهای هیجانی :در پژوهش حاضر از قطعه فیلمهای هیجانی بهمنظور
القای حالتهای عاطفی مثبت و منفی استفاده شد .قطعه فیلمها با طول مدت حدودا ً  3دقیقه

و فاقد صحنههای خیلی خشن یا ترسناک و یا مغایر با اصول اخالقی بودند .قطعه فیلمهایی

که برای القای عاطفة مثبت استفاده شدند ،عاطفه شادی را القا میکردند و قطعه فیلمهای
مختص القای عاطفة منفی برای القای عاطفه غم به کار رفتند .اعتبار و روایی این قطعه فیلمها

توسط حسنی و همکاران ( )1387مورد ارزیابی قرارگرفته و نتایج قابل قبولی را نشان دادهاند.
□ د :تکلیف شناختی :با توجه به اینکه این پژوهش توانایی شناختی کالمی افراد را در

دو موقعیت عاطفی منفی و مثبت میسنجید ،دو تکلیف موازی «سالست کالمی» (بنتون آ ال،
 )1983برای سنجش این توانایی شناختی از آزمودنیها گرفته شد .در این تکلیف از آزمودنی

خواسته میشد ظرف مدت  1دقیقه هر تعداد کلمهای که با حرف خاصی شروع میشود و به
ذهنش میرسد را نام ببرد با این شرط که کلمات نباید «اسم خاص» باشند .حرف موردنظر
دریکی از آزمونها حرف “ش” و در آزمون موازی آن حرف “ر” بود که این حروف پس از
بررسی «فرهنگ لغات عمید» و تعداد لغاتی که با هریک از این حروف آغاز میشد انتخاب

شدند .صدای آزمودنی ضبط و پس از بررسی ،تعداد کلمات صحیح گفتهشده محاسبه شد.

(کلماتی که با پسوند از یکدیگر قابل تمییز بودند ،یک کلمه حساب میشدند ).این تکلیف

مشابه تکلیفی است که توسط فیلیپس و همکاران ( )2002برای بررسی اثر عاطفة مثبت بر
سالست کالمی استفاده شد.
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 lروند اجرای پژوهش
برای انجام پژوهش ابتدا از آزمودنیها در ارتباط با راستدست یا چپدست بودنشان

سؤال شد و همگی افرادی که خود را راستدست معرفی کردند و ابراز تمایل به همکاری
نمودند ،وارد پژوهش شدند و بنا بر شرایط مقتضی در روزهای مختلف ،شرکتکنندهها در

پژوهش شرکت کردند .روند اجرای پژوهش به این صورت بود که ابتدا یک قطعه فیلم مختص
القای عاطفة مثبت به فرد نشان داده شد ،تکلیف شناختی کالمی اول از وی گرفتهشده و نهایت ًا

جدول  PANASدر اختیار وی قرار دادهشده و از وی خواسته شد که این پرسشنامه را با توجه
به این نکته که تغییر عاطفه وی بعد از دیدن این قطعه فیلم نمایش دادهشده موردنظر است،

پر نماید .پسازاین مرحله تمامی مراحل قبلی این بار با القای عاطفه منفی انجام گردید به این

صورت که قطعه مختص القای عاطفه منفی به آزمودنی نشان دادهشده ،تکلیف شناختی کالمی
دوم که موازی با تکلیف کالمی اول است از فرد گرفته شد ،و مجددا ً جدول عاطفة مثبت و منفی
( )PANASتوسط وی پر شد که این بار تغییر عاطفه درنتیجه دیدن قطعه فیلم دوم مدنظر بود.
در آخر از هر آزمودنی به علت همکاری ارزشمند در پژوهش تشکر گردید و بهتمامی آنها

یک هدیه کوچک بهرسم یادبود اهدا شد .بهمنظور جلوگیری از مزاحمت «اثر تداخل» ،8بر
روی نیمی از آزمودنیها ابتدا القای عاطفه مثبت و سپس القای عاطفه منفی انجام گرفت و

بر روی نیم دیگر آنها روند برعکس این اتخاذ شد تا تأثیر القای عاطفه اول بر القای عاطفه
بعدی خنثی شود .به علت کم بودن تعداد کاربندیهای آزمایشی در این پژوهش ،این روش

«موازنه متقابل کامل» را فراهم میآورد.
 lیافته ها

بهمنظور بررسی میزان عملکرد کالمی افراد کل گروه نمونه  30نفری (درونگرا و

برونگرا) در تکلیف سالست کالمی پس از القای عاطفههای مثبت و منفی ابتدا میانگین و
انحراف معیار عملکرد کالمی افراد کل گروه نمونه ( 30نفر) در موقعیتهای القای عاطفه

مثبت و منفی به دست آمد .این اطالعات در جدول  3ارائهشده است.

در این مرحله برای تحلیل آماری و آزمون معناداری اختالف میانگینها ،از آزمون t

گروههای وابسته استفاده شد ،که نتایج این آزمون در جدول 4نشان دادهشده است.
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جدول  .3شاخص های توصیفی افراد کل گروه نمونه( 30نفر) در عملکرد کالمی در موقعیت های عاطفی مثبت /منفی
موقعیت القای عاطفه

میانگین

انحراف معیار

عاطفه مثبت

12/37

3/69

عاطفه منفی

10/07

3/29

خطای معیار میانگین
0/60
0/67

جدول  .4مقایسه عملکرد کالمی در موقعیت عاطفی مثبت/منفی در کل
گروه نمونه(30نفر) با استفاده از آزمون  tگروه های وابسته
میانگین تفاضل

انحراف معیار

2/30

3/68

شاخص t
3/425

درجه آزادی
29

سطح معناداری
0/002

همانطور که مشاهده میگردد میانگین عملکرد کالمی افراد کل گروه نمونه در دو

موقعیت عاطفی مثبت و منفی با یکدیگر اختالف معنادار( )p>0/001دارد .از سوی دیگر
با توجه به اطالعات مندرج در جدول ، 3میانگین عملکرد کالمی افراد گروه نمونه در

موقعیت عاطفی مثبت(  )12/37بیشتر از این مقدار در موقعیت عاطفی منفی( )10/07میباشد.

اطالعات توصیفی دربارة ویژگیهای شخصیتی در آزمودنیهای دو گروه برونگرا و درونگرا
در جدول های شماره5و  6ارائهشده است.

جدول  .5شاخص های توصیفی مربوط به ابعاد برونگرایی ،نوروزگرایی و دروغ در گروه برونگرا( 15نفر)
متغیر

میانگین

E

19/94

N

10/62

L

8/31

انحراف معیار
1/12
2/06
3/34

مقدار بیشینه
19
7
2

مقدار کمینه
23
14
13

همانگونه که در جدول  6مشاهده میگردد ،در هر دو گروه ،میانگین مقیاس برونگرایی،

یک انحراف معیار باال یا پایین میانگین کل گروه نمونه ( 180نفر) انتخابشده است و
میانگین نوروز گرایی در حدود میانگین کل گروه نمونه ( 180نفر) ،نگهداشته شده است.
جدول  .6شاخص های توصیفی مربوط به ابعاد برونگرایی ،نوروزگرایی و دروغ در گروه درونگرا( 15نفر)
متغیر

میانگین

E

8/44

N

12/56

L

11/60

انحراف معیار
1/53
2/89
2/53

مقدار بیشینه
5
7
6

مقدار کمینه
10
16
14

مجله روانشناسی / 88اثر القای عاطفة مثبت بر روی کنش 422 / 422 / ...

بهمنظور مقایسه عملکرد کالمی افراد برونگرا و درونگرا پس از القای عاطفه مثبت ،ابتدا

شاخصهای توصیفی عملکرد کالمی افراد برونگرا ( 15نفر) و درونگرا ( 15نفر) در شرایط
القای عاطفه مثبت را ازنظر میگذرانیم .این شاخصها در جدول 7ارائهشده است .همانطور

که در این جدول مشاهده میشود میانگین عملکرد کالمی افراد برونگرا پس از القای عاطفه

مثبت ( ،)15/53بیشتر از این عدد در افراد درونگرا ( )12/07میباشد .برای بررسی معنادار

بودن این اختالف ،ابتدا آزمون لوین را برای بررسی معناداری واریانس این متغیر در دو گروه
درونگرا و برونگرا استفاده کردیم .با توجه به اینکه اختالف واریانس دو گروه معنادار نبود؛

مفروضههای استفاده از آزمون  tدو گروه مستقل برقرار گردید.

جدول  .7شاخص های توصیفی عملکرد کالمی افراد برونگرا و درونگرا در موقعیت القای عاطفه مثبت
گروه

تعداد

برونگرا

15

درونگرا

15

میانگین

انحراف معیار

15/53

2/56

12/07

3/13

خطای معیار میانگین
3/66
0/81

در جدول  8شاخصهای آزمون  tدو گروه مستقل جهت مقایسه عملکرد کالمی دو

گروه برونگرا و درونگرا در شرایط القای عاطفه مثبت ارائهشده است.

با نگاهی به اطالعات مندرج در این جدول مشاهده میگردد که اختالف میانگین

عملکرد کالمی افراد برونگرا و درونگرا در شرایط القای عاطفه مثبت ،معنادار ()p>0/01
است .با توجه به این یافته میتوان عنوان کرد که افراد برونگرا پس از القای عاطفه مثبت

نسبت به افراد درونگرا ،عملکرد کالمی بهتری داشتهاند.

جدول  .8مقایسه عملکرد کالمی افراد برونگرا و درونگرا در موقعیت
القای عاطفه مثبت با استفاده از آزمون  tدو گروه مستقل
تفاضل میانگین ها
3/47

شاخص t
3/32

درجه آزادی
28

سطح معناداری
0/001

الزم به ذکر است که افراد در گروه شخصیتی برونگرا پس از القای عاطفه مثبت ،میانگین

عاطفه مثبت ( )39/33بیشتری نسبت به افراد درونگرا ( )29/40تجربه کردهاند .که این

اختالف ازنظر آماری معنادار ( )p>0/001است.
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 lبحث و نتیجه گیری
 oنگاهی به مطالعاتی که کارکرد جانبی نیمکرههای مغز در حوزة عاطفه و شناخت را
مدنظر قرار دادهاند ،نشان میدهد که القای عاطفة مثبت یا منفی که به ترتیب در نیمکرههای

چپ و راست جانبی شدهاند ،موجب تسهیل عملکرد شناختی مرتبط با همان نیمکره خواهد
شد (بارتولیک ،آرباسو و همکاران ،2007 ،کاروالهو 2008 ،و پاپوسک و همکاران .)2009

در این پژوهش که روی گروه نمونه 30نفره انجام شد ،بین القای عاطفة مثبت و کنش
شناختی سالست کالمی رابطه مثبت و معناداری به دست آمد .نتایج این پژوهش همراستا

با پژوهش دنهاور و همکاران ( ،)2014مایکل و فیلیپس( ،)2007فیلیپس ،بول و همکاران

( ،)2002بارتولیک ،آرباسو و همکاران ( ،)2007پاپوسک و همکاران ( )2009و استاربک و

همکاران ( )2012میباشد .با توجه به نظریات عاطفة مثبت بهعنوان تسهیل گر ،عاطفة مثبت
باعث افزایش انعطاف شناختی و راهاندازی پردازش شناختی اکتشافی گشته و حالتهای
عاطفی مثبت مالیم باعث تسهیل کارآمدی در روشهای حل مسئله و باال رفتن خالقیت

میگردد (آیزن1999 ،؛ به نقل از مایکل و فیلیپس )2007 ،و ازآنجاکه تکالیف سالست (مانند
تکالیف خالقیت در تفکر و حل مسئله خالقانه) نیز در حقیقت خالقیت در تفکر را نشان

میدهد(مایکل و فیلیپس ،)2007 ،میتوانیم انتظار داشته باشیم که همراه با افزایش عاطفة
مثبت ،مهارت سالست افراد بهبود یابد .ازآنجاکه سالست کالمی نوعی از تکالیف سالست

است ،با افزایش تجربه عاطفه مثبت ،بهبود سالست کالمی نیز قابلانتظار خواهد بود.

 oاز طرف دیگر اشبی و همکاران ( )1999عنوان میکنند که عاطفة مثبت موجب
فعالسازی نظام دوپامینرژیک مغز شده و بهاینترتیب انعطافپذیری و مهارت افراد در
آن دسته از کنشهای اجرایی که نیازمند رویکردهای راهبردی جدید میباشند را تسهیل

مینماید .ازجمله این کنشهای شناختی میتوان از کنش شناختی سالست کالمی نام برد.
چراکه این تکلیف به نوع راهبرد بازیابی ،توانایی فرد در شروع یک فعالیت ،بازداری پاسخ غالب
قبلی و تعویض راهبردی جستجو بستگی دارد و در آن ،افراد میبایست رویکردهای راهبردی

جدید را موردبررسی قرار داده و در یک مدتزمان محدود دربارة لغات جدیدی که به حافظة

آنها خطور میکند فکر کنند و سپس این کلمات را بیان نمایند (اشبی و همکاران.)1999 ،

 oاز سوی دیگر توانایی شناختی سالست کالمی نوعی کنش اجرایی مرتبط با
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حافظه کاری است که شواهد بسیاری مبنی بر غلبة فعالیت ناحیه پیش پیشانی چپ مغز

در حین انجام این تکلیف شناختی بهدستآمده است (کاروالهو2010 ،؛ بارتولیک و آرباسو

و همکاران .)2007 ،هنگامیکه عاطفة مثبت در حال تجربه باشد و فرد به انجام تکلیف
سالست کالمی مبادرت نماید ،ازآنجاکه عاطفة مثبت و متعاقب آن انگیزش روی آوری نیز

با افزایش فعالیت در پیشانی چپ مرتبط است (گاردینر ،جکسون و لوکستون2014 ،؛ بالکنی

و همکاران ،)2015 ،برهمکنش شناختی-عاطفی همتراز اتفاق میافتد .ناحیة پیشانی مغز یک
ناحیة همگرا برای برهمکنشهای عاطفی-شناختی میباشد و با توجه به مقتضیات محیط،
اهداف فرد اولویتبندی شده و کنترل شناختی اعمال میشود .بهمحض دریافت این مسئله
که عاطفة مثبت در حال تجربه است ،هدف روی آوری مدنظر قرار میگیرد ،ازجمله مهمترین

کنشهای شناختی مرتبط با رفتار روی آوری در محیطهای اجتماعی ،زبان و کنشهای

کالمی است ،بنابراین در این موقعیت عاطفه مثبت کنش شناختی مرتبط با رفتار روی آوری
در حافظه کاری ،یعنی حافظه کاری کالمی را راهاندازی میکند .در این حالت ناحیه پیشانی
مغز به نحوی مدیریت میگردد که با اثری که نهایت ًا بر حافظه کاری اعمال میشود ،رسیدن

به هدف تسهیل گردد (گری و همکاران.)2004 ،

 oازنظر استاربک و همکاران ( )2012زمانی که یک عاطفة خاص به فرد القا میشود،
این عاطفه ،عملکرد شناختی همتراز خود را بهصورت خودبهخود راهاندازی مینماید ،در

این حالت اگر از فرد خواسته شود که عملکرد شناختی دیگری انجام دهد ،او میبایست

از منابع شناختی خودنظارتی مغز برای اعمال غلبه و نظارت روی تمایل به کنش شناختی

همتراز باعاطفه در حال تجربه استفاده کند و در عوض عملکرد شناختی نامتناسب با این
حالت عاطفی را راهاندازی کند .در این وضعیت یک رقابت بین دو کنش شناختی بر سر منابع
شناختی در دسترس مغز ایجاد خواهد شد :یکی کنش شناختی که توسط عاطفه تسهیل شده
و دیگری کنش شناختی که توسط تکلیف درخواست شده است.

 oازآنجاکه فرآیندهای عاطفی و شناختی در مغز بر سر یک خزانة مرکزی از منابع
شناختی با دامنه محدود رقابت میکنند (ورگاوی و همکاران .)2010 ،تعامالت شناختی-
عاطفی به دلیل سازگاریهای ساختاری و کارکردی که در مغز وجود دارد ،احتماالً بهصورت

سازگارانهای هزینه کردن این منابع را مدیریت میکنند (پسوآ2008 ،؛ گری .)2004 ،و عاطفة
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مثبت روی آورنده و حافظة کاری کالمی بهصورت تعاملی قشر پیش پیشانی چپ را فعال

میکنند (هارمون جونز و سلیگمن2001 ،؛ دی اپوزیتو1998 ،؛ داویدسون1998 ،؛ به نقل از
استاربک و همکاران.)2012 ،

 oنهایت ًا بحث را با یک تبیین تکاملی-زیستی خاتمه میدهیم .تجربة عاطفه مثبت با
افزایش انگیزش روی آوری در افراد مرتبط است (دی یونگ و گری .)2009 ،از سوی دیگر

در طول تاریخ حیات انسان ،زندگی در محیطهای اجتماعی ،بهصورت گروهی و بهعنوان
عضوی از شبکههای اجتماعی متفاوت ،شرایط را برای بقا ،سالمت و تولیدمثل انسان فراهم
کرده است (ریچارد و همکاران .)2010 ،ازآنجاکه سایر انسانها ،از اهداف روی آوری بسیار
مهم در شبکههای اجتماعی هستند ،روی آوری و رابطة با آنها ،فراهمکننده امتیازات تکاملی

فراوانی برای انسان بوده و بنابراین نیاز به این ارتباط در طول تکامل حفظشده است (سیح

و همکاران .)2009،کنش شناختی که روی آوری به انسانهای دیگر را تسهیل کرده و این
امتیازات تکاملی را به بار میآورد ،کنش شناختی زبان و تولید و دریافت کالم میباشد

(هالتگریوز .)2013 ،بنابراین قابلانتظار خواهد بود که افراد در هنگام تجربه عاطفه مثبت
و هدف قرار دادن انگیزش روی آوری ،توانایی کالمی بهتری داشته باشند تا بتوانند روابط

خود در شبکههای اجتماعی را تحکیم کرده و شرایط را بقا ،ایمنی ،سالمت جسمی و روانی،
همکاری ،ساخت ابزار ،ایجاد امکانات و تولیدمثل خود تضمین نمایند.

 oنتایج همچنین نشان دادند که افراد برونگرا پس از القای عاطفه مثبت نسبت به افراد
درونگرا ،تعداد لغات بیشتری تولید کردند.
 oدر این پژوهش شواهدی که در بخش یافتههای جانبی پژوهش ارائه شدند و دادههای

جدول مقیاس عاطفة مثبت و عاطفة منفی( )PANASرا موردبررسی قراردادند ،نشان دادند

که افراد برونگرا پس از القای عاطفة مثبت ،عاطفة مثبت بیشتری نسبت به افراد درونگرا
تجربه کردند .در این شرایط ،با توجه به استداللهای پیشین ،منطقی است که سالست و

روانی کالمی آنها نیز بهبود یابد .برخی پژوهشگران عنوان میکنند که ازآنجاییکه برونگرایی
با سرعت پاسخ باالتر ،جرئت ورزی بیشتر و برانگیختگی پایینتر در ارتباط است ،کارآمدی
عملکرد شناختی افراد را باالبرده و از حواسپرتی میکاهد (چامورو و همکاران.)2004 ،

 oهمچنین افراد بزرگسالی که برونگرایی باالتری دارند ،با جستجوی تحریک بیشتر
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و اتخاذ یک سبک زندگی فعاالنه از افول شناختی جلوگیری کرده و خود را در برابر سقوط

شناختی وابسته به سن محافظت میکنند (هرتزوگ و همکاران )2008 ،و افراد با برونگرایی
باالتر در هنگام رمزگذاری خاطرات ،مقادیر بیشتری عاطفة مثبت تجربه میکنند که این

عالمت موجب ساختن بافتی میگردد که در حافظة ذخیرهشده و بازیابی خاطرات را تسهیل
میکند (آلن و همکاران .)2011 ،با توجه به این تبیینها نیز میتوان انتظار داشت که افراد

برونگرا در تکلیف سالست کالمی که نوعی از تکالیف عملکرد شناختی است ،عملکرد

بهتری نسبت به افراد درونگرا که از این امتیازات برخوردار نیستند ،داشته باشند .از سوی
دیگر با توجه به الگوی «گذرگاه دوگانه به خالقیت» ،یکی از گذرگاههایی که میتواند
مقدمات نتایج خالقانه را فراهم کند؛ «انعطافپذیری شناختی» است .این گذرگاه به موقعیتی

با دستهبندیهای مفهومی وسیع و پرتعداد احتیاج دارد و در مدتزمان کوتاهی به راه افتاده
و انعطافپذیری و اصالت تفکر را تسهیل میکند( .باس و همکاران.)2013 ،

 oصفات و ویژگیهای مرتبط با نظام روی آوری مثل «گشودگی به تجربه»،
«برونگرایی»« ،عاطفة مثبت» و «انگیزش پرقدرت» ،عملکرد را به سمت خالقیت بیشتر سوق
میدهند چراکه با انعطافپذیری شناختی بیشتر ارتباط دارند .بنابراین افراد برونگرا خصوص ًا
زمانی که با مسائلی با دستهبندیهای وسیع ،گسترده و شامل سروکار دارند ،خالقیت بیشتری

نشان میدهند (باس و همکاران« .)2013 ،تکلیف سالست کالمی» یک تکلیف شناختی است
که در آن از افراد خواسته میشود که بدون محدودیت و صرف ًا با توجه به شروع لغات با یک
حرف خاص ،هر لغتی را که به ذهنشان متبادر میشود به زبان بیاورند .در این شرایط آزمودنی
برونگرا ،با شرایط ایده آلی برای نشان دادن خالقیت خود روبهرو خواهد بود و لغات بیشتری

تولید خواهد کرد.در عمل نیز همین یافته به دست آمد.
یادداشت ها
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