
 

 

 

 
 

  

  شناسي دانشگاه تبريزن فصلنامه علمي ـ پژوهشي روا
  ١٣٨٨ بهار ١٣ شماره چهارمسال 

  

 پيشاني مغز EEGتأثير ارزيابي مجدد و فرونشاني تجارب هيجاني منفي بر ناقرينگي 
  گردي براساس ابعاد نورزگرايي و برون

  گروه روانشناسي دانشگاه تربيت مدرسـ  جعفر حسنیدکتر 
  گروه روانشناسي دانشگاه تربيت مدرسدانشيار  ـ اد فالحدکتر پرویز آز

  گروه روانشناسي دانشگاه تربيت مدرسدانشيار   ـزاده طباطباییدکتر سیدکاظم رسول
  بخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران دانشكده تواناستاد ـ دکتر حسن عشایري

  چکیده
ارب هيجاني منفي بر فعاليت هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير ارزيابي مجدد و فرونشاني تج

بدين منظور، . باشد رزگرايي ميگردي و نو ي پيشاني مغز با نگاه به ابعاد برون اي قطعه ناحيه
ي  ي تجديدنظرشده ي نسخهـگردي و نورزگراي رونـاساس نمرات انتهايي توزيع ابعاد ببر

گرد،  برون شامل( نفري ۲۰هاي ورود، چهار گروه الكـصيتي آيسنك و مـي شخ پرسشنامه
ها  تمام آزمودني. ي دانشجويان پسر انتخاب شدند از جامعه) گرد، نورزگرا و پايدار هيجاني درون
براي ارزيابي فعاليت نواحي پيشاني مغز در . بودند) در دست، پا و چشم(برتر متجانس راست

ي  برانگيزانندههاي  ها قطعه فيلم خالل ارزيابي مجدد و فرونشاني تجارب هيجاني منفي، آزمودني
شد در حين  ها خواسته  در حالت ارزيابي مجدد، از آن. هاي منفي را مشاهده نمودند هيجان

اي  شيوه اي غيرهيجاني فكر كنند و در حالت فرونشاني، به گونه ي فيلم به تماشاي فيلم، درباره
ي را احساس ها را نگاه كند، به اين نكته پي نبرد كه چه چيز رفتار كنند كه اگر شخصي آن

نتايج نشان . ي پيشاني مغز ثبت شد از نواحي مختلف قطعه EEGدر طي اين مراحل، . كنند مي
ي پيشاني راست مغز  سازي قطعه داد كه فرونشاني تجارب هيجاني منفي منجر به افزايش فعال
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هيجاني گرد و پايدار  گرد و نورزگرا بيشتر از افراد برون گردد، اين افزايش در افراد درون مي
سازي  همچنين نتايج نشان داد كه ارزيابي مجدد تجارب هيجاني منفي موجب فعال. باشد مي

ها داللت  در مجموع، يافته .شود ي پيشاني مغز براساس ابعاد شخصيتي مي نقاط متفاوت قطعه
مغزي   هاي فعاليت گري در مكانيسم گردي نقش تعديل بر اين دارند كه ابعاد نورزگرايي و برون

جويي هيجان دارند و اين راهبردها تأثير متفاوتي بر  راهبردهاي ارزيابي مجدد و فرونشاني نظم
توان گفت كه  يــايج پژوهش، مــباتوجه به نت. غز دارندـي پيشاني م اي قطعه يهـفعاليت ناح

جويي هيجان براساس ابعاد شخصيتي متفاوت و فعاليت مغزي متعاقب  راهبردهاي متفاوت نظم
هاي  شناسي، پيشگيري، درمان و ساير زمينه هاي آسيب اندازهاي جديدي را در زمينه چشمآن، 

  .آورد  ميان مي پژوهشي به

پيشاني،  EEGجويي هيجان، ارزيابي مجدد، فرونشاني، ناقرينگي  نظم :يکلید گانواژ
  .گردي، نورزگرايي برون

  

 توباي و(املي وري تك كنش هاي متعددي از جمله  وري ها داراي كنش هيجان
) ۱۹۹۳عنوان مثال، اكمن،  به(وري ارتباطي و اجتماعي   كنش و)۱۹۹۰ كاسميدس،

ويليومير، (ها در هر لحظه، توجه  دهد كه هيجان ها نشان مي نتايج بررسي. باشند مي
هاي  ، پاسخ)۲۰۰۶فلپس، (، حافظه )۱۹۹۹بچارا و همكاران، ( گيري ، تصميم)۲۰۰۵

هاي اجتماعي  و تعامل) ۲۰۰۳؛ لوينسون، ۲۰۰۰ همكاران، كاسيوپو و(فيزيولوژيك 
 ۱انجويي هيج توانايي موفق نظم. دهند را تحت تأثير قرار مي) ۱۹۹۸كلتنر و كرينگ، (

باشد  با شماري از پيامدهاي سالمت جسماني، اجتماعي و فيزيولوژيك مرتبط مي
رسايي در ي مقابل فرض بر اين است كه نا و در نقطه) ۲۰۰۷، ۲۰۰۲گروس، (

/ كمپبل(باشد  هاي خلقي و اضطرابي مي جويي هيجان، مكانيسم زيربنايي اختالل نظم
    ). ۲۰۰۷سيلس و بارلو، 

  نظور تغيير يا تعديل يك حالتـم گردد كه به  به اعمالي اطالق مي جويي هيجان نظم
  

    

 1- emotion regulation 
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ختي، اين مفهوم اغلب براي توصيف شنا در متون روان. شود كار گرفته مي هيجاني به
جويي هيجان  هرچند، نظم. كار گرفته شده است ي منفي به ها ند تعديل هيجانـفرآي
و راهبردهاي  ۱ي فرايندهاي هشيار باشد، الزاماً نيازمند آگاهي برگيرنده  در تواندمي

هيجان جويي  توان گفت كه نظم در واقع مي). ۱۹۹۵گروس و مونوز، (باشد   نمي۲آشكار
ها در خالل فرايندهاي  هاي هيجاني جديد يا تغيير فرايند تداوم آن شامل ايجاد پاسخ

هاي متعددي براي سازماندهي  طرحواره). ۲۰۰۵اوكسنر و گروس، (باشد  جويانه مي نظم
عنوان مثال، پاركينسون و توتردل،  به(جويي هيجان ارائه شده است  راهبردهاي نظم

، بر دو  جويي هيجان ي تمام راهبردهاي نظم جاي مطالعه  بهدر پژوهش حاضر). ۱۹۹۹
ارزيابي .  تمركز خواهد شد۴ و فرونشاني ابرازي۳شناختي راهبرد متداول ارزيابي مجدد

ي   يك موقعيت بالقوه برانگيزاننده۵مجدد، شكلي از تغييرشناختي است كه شامل تفسير
؛ به ۱۹۶۲آلفرت، الزاروس و (يير دهد  آن را تغ۶اي است كه اثر هيجاني شيوه هيجان، به

باشد كه شامل  فرونشاني ابرازي شكلي از تعديل پاسخ مي). ۲۰۰۴نقل از جان و گروس، 
داليل انتخاب اين ). ۱۹۹۳گروس و لوينسون، (بازداري رفتار ابراز هيجان جاري است 

شوند؛  اده ميصورت متداول استف در زندگي رومزه به) ۱: كه ند از اينادو راهبرد عبارت
 باشند؛ ردي ميـهاي ف فاوتـاس تـجزيه و تحليل براسـل دستكاري آزمايشي و تـقاب) ۲
باشند و  جويي هيجان داراي پايگاه محكمي مي لحاظ نظري اين دو راهبرد نظم به) ۳

هر يك از دو ) ۴دهند و  را شكل مي )۲۰۰۷، ۲۰۰۲(ي گروس  محور اصلي نظريه
 ۸تمركز بر پاسخـو م ۷اصلي از راهبردهاي متمركز بر پيشايندهاي  راهبرد مذكور نمونه

باشند  ي راهبردهاي مذكور حاكي از آن مي هاي انجام شده در زمينه پژوهش. باشند مي
ي  هاي منفي ممكن است عمل بيانگري را محدود كند، ولي تجربه كه فرونشاني هيجان

   سازد و فعاليت سيستم عصبييدهد؛ عملكرد حافظه را بدتر مناخوشايند را كاهش نمي
  

  

2- Explicit strategies   
4- Expressive suppression 
6- Emotional impact  
8- Response- focused 

1- Awareness   
3- Cognitive reappraisal 
5- Construing 
7- Antecedent-focused 
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 دونـد را بـي ناخوشاين تجربهجدد، ـي مـالف آن، ارزيابـبرخ. كند يـسمپايتك را بيشتر م
سازد و ممكن است برانگيختگي فيزيولوژيك را كاهش دهد تخريب حافظه خنثي مي

  ).۲۰۰۰؛ جكسون و همكاران، ۲۰۰۲گروس، (
هاي  هاي شخصيت و حالت دهند كه رگه ها نشان مي از سوي ديگر نتايج پژوهش
؛ الرسن ۱۹۹۱؛ الرسن، ۱۹۸۰كري،  كوستا و مك(باشند  هيجاني نيز با يكديگر مرتبط مي

گردي  هاي برون عنوان مثال، رگه به). ۱۹۹۸، ۱۹۹۷؛ راستينگ و الرسن، ۱۹۸۹و كتالر، 
الرسن و (باشند  هاي منفي مرتبط مي هاي نورزگرايي با هيجان هاي مثبت و رگه با هيجان

هرچند ابعاد شخصيتي بر فرايندهاي مختلف ). ۱۹۹۹، ۱۹۹۸؛ راستينگ، ۱۹۸۹كتالر، 
ها، همواره منبع  ي تأثيرگذاري آن گذارند، مشخص نمودن تعداد و نحوه هيجاني تأثير مي

 تعداد یحث درباره بشناسي، در واقع، در طول تحول روان. تعددي بوده استـمناقشات م
نگاه (ها بوده است  ي پژوهش ابعاد مناسب براي توصيف شخصيت يكي از محورهاي عمده

با در نظر ). ۱۹۹۷؛ واتسن و كالرك، ۲۰۰۰ونونن و جكسون، ؛ پ۱۹۹۷كنيد به ديگمن، 
توان گفت كه وجود  شناختي، مي هاي شخصيتي مطرح شده در علوم روان گرفتن ديدگاه

در سطح شخصيت، مورد توافق بسياري  N(۲( و نورزگرايي ۱)E(گردي  دو بعد بزرگ برون
هاي عاملي عمومي شخصيت  اين دو بعد، در الگو. باشد يــاز مؤلّفان و پژوهشگران م

، مانند پرسشنامه شخصيتي ۳هاي چندبعدي شخصيت و پرسشنامه) ۱۹۹۸كاسپي، (
كري،  كوستا و مك( شخصيت ۴و الگوي پنج عاملي) ۱۹۷۵آيسنك و آيسنك، (آيسنك 

هاي نافذ شخصيتي كه دو بعد بزرگ  يكي از ديدگاه .باشند كامالً مشهود مي) ۱۹۸۵
اي در  خورد و جايگاه ويژهرزگرايي، در آن به چشم ميگردي و نو شخصيتي، برون

 به. باشد شناختي كسب نموده است، ديدگاه شخصيتي آيسنك مي روان هاي عصب پژوهش
توان با ترکيب سطوح باال و پايين  شخصيت را به بهترين وجه، مي) ۱۹۶۷(اعتقاد آيسنک 

 . توصيف نمود۶ري هيجانيپايدا/  و نورزگرايي۵گردي درون/ گردي دو صفت برجسته برون
  از ديدگاه وي همبستگي شخصيت و. باشند شناختي مي  عصباين صفات داراي زيربناي

  

  

2- Neuroticism (N) 
4- Five-factor model 
6- Neuroticism- Emotional Stability 

1- Extraversion (E) 
3- Multidimensional Questionnaires 
5- Extraversion-Introversion 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز   {
1388 بهار ،13سال چهارم شماره    {  

  

 

 
 

41 

چنين، به اعتقاد آيسنك هم. باشد وري مغز مي هاي فردي در كنش رفتار، حاصل تفاوت
پذيري هيجاني   ها در واكنش هاي شخصيتي به تفاوت تفاوت) a۱۹۹۴ ،b۱۹۹۴آيسنك، (

  ).۱۹۹۹؛ زلنسكي و الرسن، ۱۹۹۶كنزويك، / كاردوم و هوديك(باشد  مرتبط مي
درگير فرايندهاي پردازش هيجاني هستند، اگرچه مراكز مختلفي در سيستم عصبي 

قش ـباشد و ن غز ميـهم پردازش و ادراك هيجان در مـكي از مراكز مـي پيشاني ي قطعه
دهند كه الگوي  هاي پژوهشي نشان مي يافته. كند مهمي در فرايندهاي هيجاني ايفا مي

 كـي چپ،ي پيشاني راست و  طعهـق  EEGصوص الگوي ـخ غز، بهـعاليت الكتريكي مـف
خصوصيت فيزيولوژيك است كه به اعتقاد پژوهشگران نقش مهمي در هيجان ايفا 

 EEGبراساس ناقرينگي ). ۱۹۹۴؛ فوكس، a۱۹۹۴، ۱۹۹۲، ۱۹۸۴ديويدسن، (كند  مي
هاي  ي پيشاني راست و چپ در جنبه توان فرض كرد كه قطعه يـي پيشاني م قطعه

ي پيشاني  قطعه EEGناقرينگي . دكنن مختلف انگيزش، هيجان و شخصيت مداخله مي
عنوان  شود، به ي راست يا چپ ايجاد مي مغز كه از طريق افزايش نسبي فعاليت نيمكره

هاي فردي در سازماندهي كاركردي مغز مورد شناسايي قرار گرفته است  نشانگر تفاوت
  ). ۲۰۰۴كوان و آلن، (

پيشاني،  EEG ينگيهاي مختلف هيجان و ناقر با در نظر قرار دادن روابط جنبه
كند كه سطوح باالي فعاليت نسبي  اين فرض را مطرح مي) ۲۰۰۴، ۱۹۹۳(ديويدسن 

 ۱آورد هاي مثبت و مبتني بر روي ي پيشاني چپ مغز با تجلّي و تجربه هيجان قطعه
ي پيشاني راست مغز مرتبط با تجلّي و  باشد و سطوح باالي فعاليت نسبي قطعه مي

واهد پژوهشي ـزون بر اين، شـاف.  است۲تنابـي و مبتني بر اجفـهاي من جانـجربه هيـت
 /هاي عاطفي ي پيشاني مغز را با تغييرات خلق، آسيب عاليت قطعهـگي فـراواني ناقرينـف

 ديويدسن،(اند  ي هيجان مرتبط ساخته هاي برانگيزاننده هيجاني و واكنش به محرك
 b۱۹۹۲توماركن، ؛ ۱۹۹۳مكاران، ـيلر و ه؛ و۱۹۹۰نريكوس، ـويدسن و هـ؛ توماركن، دي 

   هاي قدامي ثبت شده در در امتداد اين مسير، ناقرينگي). ۱۹۹۲ديويدسن، ويلر و دوس، 
  

  

  

2- Avoidance 1- Approach3-  
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كار گرفته شده و با   هاي هيجاني به خــبيني پاس ظور پيشـمن هاي پايه به خالل حالت
بر اين، عالوه). ۲۰۰۴مينيكس و كالين، (هاي شخصيتي همبسته گشته است  رگه

پذيري در  افزايش فعاليت قشر پيشاني چپ با عوامل شخصيتي مرتبط با كاهش آسيب
؛ كالين، آلن و شوارتز، ۱۹۹۷جونز و آلن، / هارمون(برابر افسردگي، همبسته است 

ه ك ، درحالي)۱۹۹۴؛ توماركن و ديويدسن، ۱۹۹۹هارت و شوارتز،  ؛ كالين، بالك۱۹۹۸
پذيري در برابر افسردگي است  كاهش فعاليت قشر پيشاني چپ مرتبط با افزايش آسيب

  ).۱۹۹۰؛ هنريكوس و ديويدسن، ۱۹۹۵ديويدسن،(
 فعاليت مغزي و یي رابطه طور كه ذكر شد، مطالعات زيادي در زمينه همان
به (هاي مختلف شخصيتي صورت گرفته  ي پيشاني مغز با رگه قطعه EEG ناقرينگي

و نتايج ) ۱۹۹۷؛ ساتن و ديويدسن، ۱۹۹۹وان مثال، هاگمان و همكاران، عن
هاي شخصيتي غربال  اي هم در پي داشته است، ولي مطالعاتي كه گروه اميدواركننده

گرد، نوروزگرا و پايدار  گرد، برون درون(گردي و نورزگرايي  رونــده براساس ابعاد بــش
جويي هيجان، مورد مطالعه و مقايسه  ام نظمنظر فعاليت مغزي در هنگ را از) هيجاني

از طرف . باشند شمار و اندك مي  نظري و پژوهشي انگشتیقرار داده باشد، در پيشينه
ند مهم كه بر ابعاد شناختي، اجتماعي، و ـعنوان يك فراي جويي هيجان به ديگر، نظم

كند،  تضمين ميسزايي دارد و سالمت رواني افراد را هتاري افراد تأثير مهم و بـرف
هاي شخصيتي و فرايندهاي وابسته به فعاليت نواحي مختلف  وابستگي تنگاتنگي با رگه

هاي  جويي هيجان با در نظر قرار دادن نظم. دارد) خصوص نواحي قشر پيشاني به(مغز 
ي  قطعه EEG هاي ارزيابي مجدد و فرونشاني و با علم به اينكه ناقرينگي منفي به شيوه
توان گفت كه  كند، مي نقش مهمي در درك و تجربه هيجان ايفا ميپيشاني مغز 

  .اند شوند، تاكنون شناخته نشده هاي مغزي كه موجب تعديل اين راهبردها ميمكانيسم
سازي آلفاي نواحي  له مطرح است كه الگوي فعالأبنابراين، در پژوهش حاضر اين مس

جويي   مختلف در هنگام نظمي پيشاني مغز افراد با خصوصيات شخصيتي مختلف قطعه
تجارب هيجاني منفي، چگونه است؟ جهت نيل به اين هدف، ضمن كنترل متغير جنس 
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ي پيشاني مغز در  قطعه  EEGسازي  هاي موجود در الگوي فعال به بررسي تفاوت
گردي، نورزگرايي و  گردي، برون درون(جويي هيجان در ارتباط با ابعاد شخصيتي  نظم

  .پرداخته شده است) پايدار هيجاني

  روش
هاي  ر مستقل و وجود گروهيي متغ پژوهش حاضر با توجه به ماهيت دستكاري و ارائه

شناختي در  اين پژوهش به لحاظ روش. هاي تجربي است ي طرح مختلف از مقوله
ي آثار  ي مقايسه عبارت ديگر، از زاويه به. گيرد  قرار مي۱هاي مختلط ي طرح گستره

جويي  نظم(ي سطوح مختلف متغير مستقل  ف در هر گروه و تجربههاي مختل كاربندي
هاي  ي پاسخ  و از لحاظ مقايسه۲آزمودني هاي تكرار سنجش و درون به طرح) هيجاني

هاي  به طرح) N و Eمبناي ابعاد شخصيتي بر(هاي مختلف  ها در گروه زمودنيآ
  . تعلق دارد۳آزمودني بين

 شده از ءرونشاني تجارب هيجاني منفي القاي حاضر ارزيابي مجدد و ف در مطالعه
چنين ابعاد هم. عنوان متغير مستقل در نظر گرفته شده است طريق نمايش فيلم، به

گردي،  گردي، درون در چهار سطح برون) N(و نورزگرايي ) E(گردي  شخصيتي برون
 متغير. اند گر مورد بررسي قرار گرفته عنوان متغير تعديل نورزگرايي و پايداري هيجاني به

ي پيشاني  مختلف قطعه) هاي پايگاه(سازي نواحي  ميزان فعال: وابسته عبارت است از
  ).براساس لگاريتم طبيعي توان مطلق موج آلفا در نواحي مذكور(مغز 

  

    ي آماري و نمونه جامعه
ي تحصيالت تكميلي  ي دانشجويان مرد دوره ي آماري پژوهش حاضر كليه جامعه

باشند كه  يـهاي تربيت مدرس و تهران مدانشگاه) شد و دكتري تخصصيكارشناسي ار(
  ي رحلهـدر م. اند ها مشغول به تحصيل بوده  در اين دانشگاه۱۳۸۵-۸۶در سال تحصيلي 

  

  

2- Within subject 1- Mixed designs 
3- Between subject 
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ي  نسخه رم فارسيصورت تصادفي انتخاب شدند و ف  نفر از دانشجويان به۱۱۰۰اول، 
. ها  توزيع شد  در بين آن (EPQ-R)ي شخصيتي آيسنك ي پرسشنامه تجديد نظرشده

هاي ها، كنار گذاشتن پرسشنامهي دوم، با در نظر گرفتن ريزش آزمودني در مرحله
 نفر جهت ۷۲۵، ۱۲باالتر از) L(ي شاخص دروغ  هاي داراي نمرهناقص و پرسشنامه

هاي   نفر كه اعتبار پاسخ۷۲۵ي سوم، از ميان  در مرحله. شدندگري نهايي انتخاب  غربال
و  (E)گردي  رونـد بـوزيع در دو بعـتهايي تـمرات انـاس نـده بود، براسـد شـها تأيي آن

 ۲۰ با حجم) گرد، نورزگرا و پايدار هيجاني گرد، درون برون(هار گروه ـچ) N(نورزگرايي 
ها براساس ابعاد  ارهاي انتخاب آزمودني معي۱در جدول شماره . نفر انتخاب شدند

ي شخصيتي آيسنك  ي پرسشنامه ي تجديد نظرشده شخصيتي و مقياس دروغ نسخه
)EPQ-R (هاي استاندارد  بر مبناي نمره)z (شود مشاهده مي.  

   اصلی پژوهش ها در چهار گروه  معیار در نظر گرفته شده براي انتخاب آزمودنی)1(   شمارهجدول

  هاگروه
) z ( ار نمرات استانداردمعی

 و  N ،P، Eبر اساس ابعاد 
 Lمقیاس 

ي نمرات در  دامنه
  Eبعد 

ي  دامنه
نمرات در بعد 

N  

ي  دامنه
نمرات در 

 Pبعد

ي  دامنه
نمرات در 
 L مقیاس 

 zN > ۵/۱ & zP< - ۵/۰  نورزگرا
& z L < - ۵/۰  & zE 

<  ۵/۰ & zE > - ۵/۰  

حذف نمرات 
 و ۲۳/۱۶باالتر از 

  ۸۲/۱۱ر از تپايين

ي  نمره
 يا ۱۱/۱۹

  باالتر از آن

حذف نمرات 
  ۳۹/۴باالتر از 

حذف نمرات 
باالتر از 

۴۱/۴  

پايدار 
 هيجاني

zN  < - ۵/۱  & zP< - 
۵/۰  & zL < - ۵/۰  & zE 
<  ۵/۰  & zE > - ۵/۰  

حذف نمرات 
 و ۲۳/۱۶باالتر از 

۸۲/۱۱تر از پايين  

 ۰۷/۵ي  نمره
تر از يا پايين
 آن

حذف نمرات 
۳۹/۴تر از باال  

حذف نمرات 
باالتر از 

۴۱/۴  

گرد برون  zE  >  ۵/۱  & zP< - 
۵/۰  & zL < - ۵/۰  & 

zN <- ۵/۰  

 يا ۶۴/۲۰ي  نمره
 باالتر از آن

حذف نمرات 
۷۵/۹باالتر از   

حذف نمرات 
۳۹/۴باالتر از   

حذف نمرات 
باالتر از 

۴۱/۴  

گرد درون  zE < - ۵/۱  & zP< - 
۵/۰  & zL < - ۵/۰  & 

zN <  - ۵/۰  

 يا ۴۱/۷ي  نمره
تر از آن پايين  

حذف نمرات 
۷۵/۹باالتر از   

حذف نمرات 
۳۹/۴باالتر از   

حذف نمرات 
باالتر از 

۴۱/۴  
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گري مورد اشاره، معيارهاي ورود در  هاي غربال برداري و مالك ي نمونه بر شيوهعالوه
  .ها به شرح زير در نظر گرفته شد اين پژوهش براي آزمودني

  ؛)دست، پا و چشم(متجانس برتري   راست-۱
  ؛۳۵ تا ۲۲ سن بين -۲
    ؛، مولتيپل اسكلروز، پاركينسون و غيره هاي جسماني مانند صرع  فقدان بيماري-۳
شناختي مانند  هاي روان قه اختاللـنوني و نداشتن سابـ در موقعيت كء عدم ابتال-۴

  ؛هاي طيف اسکيزوفرني و غيره هاي خلقي، اضطرابي، اختالل اختالل
  ؛ي صرع   نداشتن سابقه-۵
  ؛ي مغزي ي ضربه  نداشتن سابقه-۶
  ؛گردان  عدم مصرف الكل و داروهاي روان-۷
  ؛ي بهنجار  بينايي بهنجار يا ديد بينايي اصالح شده-۸

  گیريهاي اندازهابزار
اين :  (EPQ-R)۱خصيتي آيسنكـي ش ي پرسشنامه دهـش ديدنظرـي تج خهـنس

ه آن مربوط به مقياس  ماد٢٣خير است كه / با پاسخ بليه ماد١٠٠پرسشنامه داراي 
 ماده آن مربوط به ٣٢، )N(ه آن، مربوط به مقياس نورزگرايي  ماد٢٤، )E(گردي  برون

  . است) L( آن مربوط به مقياس دروغ یه ماد٢١و ) P(مقياس سايكوزگرايي 

 سنكشخصيتي آي ي ي پرسشنامه ي تجديدنظرشده سازي نسخه منظور آماده به
(EPQ-R) ابتدا پرسشنامه توسط پژوهشگر به .  استفاده شد۲ مضاعفی از روش ترجمه

فارسي ترجمه شد و سپس توسط يك نفر متخصص ادبيات زبان فارسي، يك نفر 
 گرفترار ـيني قـش مورد بازبـي پژوه كنندهدايتـاتيد هـتخصص زبان انگليسي و اسـم

  كي از ـط يـده توسـي ترجمه ش د، نسخهـي بع لهـدر مرح. و ايرادهاي احتمالي رفع شد
  

  

2- Double translation 1- Eysenck Personality Questionnaire- 
Revised (EPQ-R)   
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 پس از. ده شدـجدداً به انگليسي برگردانـان انگليسي مـات زبـري ادبيـدانشجويان دكت
د رفع و پرسشنامه ي اصلي، اشكاالت موجو ده و نسخهـي ترجمه ش مطابقت نسخه

  .برداري شد  بهرهیآماده

 ، E ،Nهاي  مقياس) ضريب آلفاي كرونباخ(، اعتبار )۱۹۸۵ (بارتآيسنك، آيسنك و 
P و L۷۳/۰، ۸۵/۰، ۸۵/۰ و در زنان ۸۲/۰ و ۸۱/۰، ۸۸/۰، ۹۰/۰ترتيب در مردان،   را به 
= ۷۲۵(مردان در اين پژوهش نيز ضريب آلفاي كرونباخ براي . دست آوردند به۷۹/۰و 
n (هاي در مقياسE ،N ، P  وL دست آمد  به۷۵/۰ و ۷۸/۰ ، ۸۲/۰، ۸۶/۰ترتيب،  ، به.  

ه  ماد۳۹ اين پرسشنامه داراي :۱)فرم تجدیدنظرشده( ي دست برتري واترلو  پرسشنامه
ي ديگر اطالعات  باشد و سه ماده هاي دست مي ي آن مربوط به فعاليت  ماده۳۶است كه 

تايي به ۵اين پرسشنامه در يك طيف ليكرت . كند ضافي را فراهم ميو توضيحات ا
 تا -۷۲ي تغييرات نمرات كل پرسشنامه دامنه. شود گذاري مي نمره) -۲ تا +۲(صورت 

) ۱۹۸۹(ي دست برتري واترلو توسط استنيوس و بريدن  پرسشنامه. باشد مي+ ۷۲
اعتبار و روايي . باشد ده مي ما۳۲ي اوليه اين پرسشنامه داراي  نسخه. تدوين شده است

اين . مطلوب گزارش شده است) ۱۹۹۰(آن توسط استنيوس، بريدن، شوارتز و الوسن 
شناختي  روان  عصبهاي ژوهشـبرتري در پ توسط محققان مختلف براي ارزيابي دستابزار 

در ). ۱۹۹۸فلمينگ، / الياس، بريدن و بولمن. ك.ر(مورد استفاده قرار گرفته است 
هاي ي مضاعف و رفع اشكاالت و ناهماهنگي ي مذكور هم پس از ترجمه مهپرسشنا

تغييرات اعمال شده . موجود، متناسب با فرهنگ ايراني تغييرات جزئي اعمال گرديد
در . هايي بود كه با فرهنگ ايران مطابقت كامل نداشت  و فعاليتءطور عمده در اشيا به

  . دست آمد  بهn (۹۲/۰= ۸۰( راست دست اين پژوهش ضريب آلفاي كرونباخ براي مردان

ه است د ما۱۳ اين پرسشنامه داراي :1)فرم تجدیدنظرشده( ي پابرتري واترلو  پرسشنامه
  ي آخر هادـ م۳شود و  يـجام مـ است كه توسط پا انیهاي ه فعاليتـ ماده مربوط ب۱۰كه 

  

  

2- Waterloo Footedness Questionnaire- Revised 1- Waterloo Handedness Questionnaire 
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گذاري نمره) -۲ تا +۲(صورت اين پرسشنامه هم به. گيرد توضيحات تكميلي را دربرمي
ي  پرسشنامه. باشد مي+ ۲۰تا -۲۰ي تغييرات نمرات كل اين پرسشنامه از دامنه. شود مي

ه  اعتبار، روايي و پشتوانتدوين شده و داراي) ۱۹۸۹(پابرتري توسط استنيوس و بريدن 
در اين پرسشنامه هم، ). ۲۰۰۰نگاه كنيد به بريدن و همكاران، (پژوهشي بااليي است 

هاي موجود، متناسب با فرهنگ  ي مضاعف و رفع اشكاالت و ناهماهنگي پس از ترجمه
 و ءطور عمده در اشيا تغييرات اعمال شده به. ايراني تغييرات جزئي اعمال گرديد

در اين پژوهش نيز ضريب . ان مطابقت كامل نداشتهايي بود كه با فرهنگ اير فعاليت
  . دست آمد  بهn (۹۴/۰= ۸۰( راست پا  آلفاي كرونباخ براي مردان

ها از روش تعيين فاصله از محرك  برتري آزمودني براي تعيين چشم :برتريتعیین چشم
 يك ها خواسته شد ابتدا با دو چشم باز به به اين ترتيب كه از آن. معيار استفاده شد

ضمن اينكه با . ها  قرار گرفته بود نگاه كنند نقطه ثابت كه در فاصله سه متري از آن
پس از . گيري نمايند  مورد نظر را نشانهیصورت دقيق نقطه انگشت شصت خود به

هاي  شد كه چشم گيري و تمركز آزمودني بر آن نقطه، از وي خواسته مي تثبيت نشانه
چشمي . ارد و ميزان جابجايي نقطه ثابت را گزارش نمايدترتيب بسته نگاه د خود را به

كه در حين بسته نگاه داشتن آن، ميزان جابجايي نقطه مذكور كم يا نزديك به هيچ 
 .شد بود تحت عنوان چشم برتر معرفي مي

 قطعه یتجارب هيجاني منفي در پژوهش حاضر از طريق ارائه :هاي هیجانی قطعه فیلم
هاي معرفي شده توسط  يابي به اين هدف، براساس فيلم  براي دست.شد ها ايجاد مي فيلم

هاي هيجاني،  ي توسعه و رواسازي قطعه فيلم ، شيوه)۲۰۰۷(روتنبرگ، ري و گروس 
هاي هيجاني موجود، دو  هاي هيجاني، از بين فيلم بررسي اعتبار و روايي قطعه فيلم

ي  در قالب يك مطالعه) با هيجان مسلط ترس(قطعه فيلم با محتواي هيجاني منفي 
  عه ـشتر مراجـي جزئيات بيـبراي بررس(اني انتخاب شد ـ براي ارزيابي و فرونش۱مقدماتي

  

  

 1- Pilot study 
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  ).۱۳۸۷كنيد به حسني، 

  ها آوري دادهروند اجراي آزمایش و جمع
اساس  نفر چهار گروه بر۷۲۵ول از بين  ایطور كه قبالً اشاره شد در مرحلههمان
 حضوري توسط یابتدا طي تماس تلفني يا مراجعه.  انتخاب شده بودندN و Eنمرات 

ي تكميل شده، افراد   پرسشنامهیپژوهشگر، ضمن دادن بازخورد مناسب از نتيجه
هاي انتخاب  در اين مرحله، آزمودني. ي بعدي پژوهش دعوت شدند شده به مرحله غربال

در اين . گرفتند فردي مورد ارزيابي قرار صورت  شده پس از كسب رضايت آگاهانه به
ها  هاي احتمالي آن ها تشريح و به سوال جلسه هدف پژوهش و آزمايش براي آزمودني

هاي دست برتري و  ها پرسشنامه سپس، آزمودني. شد توسط پژوهشگر پاسخ داده مي
محرك ها  توسط تعيين فاصله از  برتري آن كردند و چشم پابرتري واترلو را تكميل مي
برتري، هاي ورود و راست پس از برآورده شدن مالك. گرفت معيار مورد بررسي قرار مي

سپس، براساس ترتيب . شد گذاري مي مختلف مغز جاي) هاي پايگاه(الكترودها در نواحي 
متوازن شده متقابل تصادفي، دو قطعه فيلم منفي مورد ارزيابي مجدد و فرونشاني قرار 

  : شد هاي زير ازطريق رايانه ارائه مي  مذكور دستورالعملدر دو حالت. گرفت مي

لطفاً با دقت . شما پس از مدتي قطعه فيلمي را مشاهده خواهيد كرد« :حالت فرونشانی
در حين تماشاي قطعه فيلم سعي نماييد احساسات و . به اين قطعه فيلم نگاه كنيد

شود در درون خود  ا ايجاد ميهايي را كه از نگاه كردن به اين قطعه فيلم در شم هيجان
ها  را بروز ندهيد؛ به صورتي كه، اگر فردي به شما نگاه كند، قادر به حدس  ريخته و آن

  .»هاي ايجاد شده در شما بر اثر ديدن فيلم نباشد احساسات يا هيجان

لطفاًٌ با . شما پس از مدتي قطعه فيلمي را مشاهده خواهيد كرد« :حالت ارزیابی مجدد
ها و  ي قطعه فيلم هيجان طور طبيعي، مشاهدهبه. اين قطعه فيلم نگاه كنيددقت به 

شما ايجاد خواهد كرد؛ اما شما بايد تالش كنيد در حين تماشاي فيلم  احساساتي را در
 محتوا و معناي ی هاي مجدد و متفاوت خود درباره ها و ارزيابي با استفاده از شناخت
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شايند و نامطلوب احتمالي ايجاد شده را كاهش هاي ناخو فيلم، احساسات و هيجان
  .»دهيد تا تأثير منفي آن از بين رفته و اثر مطلوب و خوشايند آن افزايش يابد

ها،  دنيهاي هيجاني حاكم بر آزمو  و حالتمنظور كنترل شرايط فيزيولوژيك به
در . دش  انجام مي۱۵ الي ۹ها در طي يك روز و بين ساعات  آزمايش براي همه آزمودني

هاي  زدايي و حذف اثرات احتمالي محرك انتهاي آزمايش راهبردهاي الزم براي تنش
پس از اتمام آزمايش ضمن دادن بازخورد . شد ها فراهم مي هيجاني براي آزمودني

  .شد ها اهدا مي اي براي تشكر به آزمودني مناسب درباره نتايج آزمايش، هديه

 ها دن دادهثبت فعالیت الکتریکی مغز و کمی کر

طور همزمان در مراحل ارزيابي مجدد و  ها به فعاليت الكتريكي مغز آزمودني
ي الكترود از نقاط   دربرگيرنده با كالهك EEGفرونشاني تجارب هيجاني، از طريق 

ي سيستم   كاناله۲۱براساس الگوي  EEGثبت . شد مختلف پوست سر ثبت مي
ضمن اينكه دو الكترود . صورت گرفت) ۱۹۹۴آمريكا،  EEGجامعه  (۲۰-۱۰المللي  بين

 ۳)زمينه( و يك الكترود تحت عنوان الكترود گراند ۲)A2( و راست ۱)A1(در گوش چپ 
 كانال دستگاه، در ۲۴عبارت ديگر، در مجموع از  به. كار گرفته شد در جلوي پيشاني به

ه پژوهش حاضر استفاده گرديد ولي در تحليل نتايج براساس هدف پژوهش فقط ب
 جانبي چپ ، پيشاني)FP2(، قطبي پيشاني راست )FP1(هاي قطبي پيشاني چپ  پايگاه

)F7( پيشاني مياني چپ ،)F3( پيشاني پيشاني مياني راست ،)F4( پيشاني جانبي ،
  .اشاره خواهد شد) F8(راست 

قبل از شروع ثبت امواج به منظور كاهش آمپدانس الكترودها و ثبت بهتر امواج در 
  تزريق  Salemقداركافي ژل ـيژه كه بر روي الكترودها تعبيه شده بودند به مهاي و محل
  

  

2- Right earlobe (A2) 1- Left earlobe (A1)  
3- Grounded electrode 
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تر از پنج كيلو اهم و اختالف دو الكترود  تي آمپدانس در هر الكترود به پايينـوق. شد مي
. شد مهيا مي EEGرسيد، شرايط براي ثبت امواج  ميتر از يك كيلو اهم  همگن به پايين

 high pass و ۱برابر با  low passمونتاژ انتخاب شده براي ثبت امواج مغزي داراي 
ها از تبديل سريع  سازي داده براي کمي.  ميكرو ولت بودGain ۲۰۰ هرتز با ۷۰معادل 
 موجود در امواج حذف ۱يبراي اين منظور ابتدا امواج مصنوع. استفاده شد) FFT(فوريه 

هاي بدون امواج مصنوعي با طول  براي قطعه uV2گرديد، و توان مطلق موج آلفا با واحد 
هاي حاصل، لگاريتم طبيعي  منظور هنجارسازي داده به.  ثانيه محاسبه شد۱۰مدت 

ها محاسبه گرديد و اعداد استخراج  دهدهي ميانگين توان موج آلفا براي هر يك از پايگاه
ي اصلي  ها عنوان معرف توان مطلق آلفا در قالب داده هاي پيشاني به ه براي پايگاهشد

  .شد SPSS-18اي  جهت تجزيه و تحليل وارد نرم افزار رايانه
  

  ها یافته

سازي آلفاي نواحي   ميانگين و انحراف استاندارد الگوي فعال۲در جدول شماره 
دد و فرونشاني تجارب هيجاني منفي ي پيشاني مغز در شرايط ارزيابي مج مختلف قطعه

شود كه شواهد پژوهشي  آور مي ياد. هاي مختلف شخصيتي درج شده است براي گروه
صورت معكوس با  به)  هرتز۱۳ تا ۸(ي موج آلفا  دهند؛ فعاليت در دامنه نشان مي

هاي قشري فعاليت  يعني در پردازش فعال سيستم. باشد پردازش قشري مرتبط مي
ي فرکانسي موج آلفا با فعاليت مغز رابطه  چون توان دامنه. يابد ا كاهش ميي آلف دامنه

تر،  تر و توان پايين ي فعاليت کم معکوس دارد، لذا توان باالتر در هر ناحيه نشان دهنده
  .ي فعاليت باالتر آن ناحيه است دهنده نشان

  

  
  

1- Artifacts 
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ي  سازي آلفاي نواحی مختلف قطعه لگوي فعال میانگین و انحراف استاندارد ا)2(  شمارهجدول
  پیشانی مغز در شرایط ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجانی منفی

 ارزیابی مجدد تجارب هیجانی منفی  تجارب هیجانی منفی فرونشانی
 نیمکره پایگاه گروه میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد

۲۳/۰  ۰۴/۲  ۳۸/۰  ۶۷/۱  N+ 
۲۲/۰  ۰۲/۲  ۲۴/۰  ۹۷/۰  N- 
۲۱/۰  ۰۳/۲  ۲۸/۰  ۰۵/۱  E+ 
۲۹/۰  ۰۳/۲  ۳۳/۰  ۲۰/۱  E- 

FP1 

۳۱/۰  ۹۹/۱  ۳۱/۰  ۲۴/۱  N+ 
۳۵/۰  ۰۱/۲  ۲۳/۰  ۰۳/۱  N- 
۲۸/۰  ۹۳/۱  ۱۹/۰  ۹۵/۰  E+ 
۲۴/۰  ۸۹/۱  ۳۳/۰  ۲۶/۱  E- 

F3 

۲۵/۰  ۲۴/۲  ۳۴/۰  ۲۴/۱  N+ 
۳۰/۰  ۰۹/۲  ۲۳/۰  ۰۱/۱  N- 
۴۳/۰  ۰۵/۲  ۲۹/۰  ۰۹/۱  E+ 
۲۹/۰  ۳۱/۲  ۳۲/۰  ۲۰/۲  E- 

F7 

۴۷/۰  ۲۸/۶  ۶۹/۰  ۱۴/۴  N+ 
۴۹/۰  ۱۳/۶  ۴۴/۰  ۰۲/۳  N- 
۵۸/۰  ۲۰/۶  ۳۰/۰  ۱۰/۳  E+ 
۴۹/۰  ۲۳/۶  ۵۹/۰  ۶۷/۴  E- 

LF 

 چپ

۲۲/۰  ۶۱/۰  ۳۳/۰  ۱۵/۲  N+ 
۱۸/۰  ۲۱/۱  ۴۷/۰  ۸۱/۱  N- 
۱۵/۰  ۲۵/۱  ۳۸/۰  ۸۹/۱  E+ 
۲۳/۰  ۶۷/۰  ۳۸/۰  ۹۳/۱  E- 

FP2 
 راست 

۲۸/۰  ۴۹/۰  ۳۵/۰  ۱۱/۲  N+ F4  
۱۹/۰  ۱۰/۱  ۳۰/۰  ۹۷/۱  N-   
۲۲/۰  ۰۶/۱  ۲۶/۰  ۷۲/۱  E+   
۲۳/۰  ۶۸/۰  ۳۴/۰  ۰۹/۲  E-   
۲۵/۰  ۶۹/۰  ۴۱/۰  ۰۵/۲  N+ F8  
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  )2(ي جدول شماره ادامه
 ارزیابی مجدد تجارب هیجانی منفی   تجارب هیجانی منفی فرونشانی

داردانحراف استان  نیمکره پایگاه گروه میانگین  انحراف استاندارد میانگین 
۱۳/۰  ۲۱/۱  ۳۵/۰  ۹۴/۱  N-   
۲۳/۰  ۰۴/۱  ۲۸/۰  ۹۵/۱  E+   
۳۵/۰  ۶۲/۰  ۳۲/۰  ۲۲/۱  E-   
۴۵/۰  ۸۱/۱  ۹۸/۰  ۳۰/۶  N+ RF  
۳۳/۰  ۵۳/۳  ۸۳/۰  ۷۲/۵  N-   
۳۵/۰  ۳۵/۳  ۳۳/۰  ۵۷/۵  E+   
۴۴/۰  ۹۷/۱  ۷۰/۰  ۲۵/۵  E-   

هاي  رسد ميانگين فعاليت موج آلفاي پايگاه نظر مي  به۲هاي جدول  با توجه به داده
هاي مختلف در حالت ارزيابي مجدد و فرونشاني تجارب هيجاني  گروه پيشاني ي قطعه

هاي بعدي با جزئيات بيشتر مطرح خواهد  اين نتايج در تحليل. باشد منفي متفاوت مي
  . شد

 آزمودني در  رگروهي پيشاني مغز چها سازي آلفاي قطعه جهت بررسي الگوي فعال
حالت فرونشاني و ارزيابي مجدد تجارب هيجاني منفي، ابتدا از تحليل واريانس مختلط 

گرد و  نورزگرا، پايدار هيجاني، برون(در اين تحليل، چهار گروه .  استفاده شد۴)*۲*۲*۴(
كه، دو راهبرد  ضمن اين. ته شدـآزمودني در نظر گرف نوان عامل بينـعبه) گرد درون

 مغز  ي ، دو نيمكره)ارزيابي مجدد و فرونشاني تجارب هيجاني منفي(جويي هيجان  ظمن
، پيشاني مياني چپ )FP1(قطبي پيشاني چپ (هاي  و پايگاه) پيشاني راست و چپ(
)F3( پيشاني جانبي چپ ،)F7(ي پيشاني چپ  ، كل قطعه)LF( قطبي پيشاني راست ،
)FP2( پيشاني مياني راست ،)F4( جانبي راست ، پيشاني)F8 (ي پيشاني  و كل قطعه

نتايج تحليل واريانس . هاي درون آزمودني وارد تحليل شدند عنوان عامل به) )RF(راست 
  .شود  مشاهده مي۳ در جدول شماره ۴)*۲*۲*۴(مختلط 
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 براي بررسی الگوي 4×)2×2×4( نتایج تحلیل واریانس مختلط  )3 ( شمارهجدول
  انیي پیش سازي آلفاي قطعه فعال

 آزمون موچلی
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

مجموع  منبع تغییرات
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 F مجذورات

۹۱/۷ اثراصلي گروه  ۳ ۴۰/۲  -- -- 
۷۳/۳۳ خطا  ۷۶ ۴۴/۰  

۴۰/۵ ** 

۷۵/۲۲ اثر اصلي تجارب هيجاني  ۶ ۷۹/۳  ۰۲/۸ *** 
گروه×تجارب هيجاني   ۹۰/۷۸  ۱۸ ۳۸/۴  

۲۰ 
 

۴۲۵/۰  
 

۵۸/۲۱۵ خطا  ۴۵۶ ۴۷/۰  
۲۷/۹ *** 

۵۳/۱۱۲ اثر اصلي نيمكره  ۱ ۵۳/۱۱۲  ۷۳/۸۳۸ *** 
گروه× نيمكره  ۸۷/۱۸۴  ۳ ۶۲/۶۱  

--- ---- 

۲۰/۱۰ خطا  ۷۶ ۱۳۴/۰  
۲۸/۴۵۹ *** 

۰۹/۷۵۴۳ اثر اصلي پايگاه  ۳ ۳۶/۲۵۱۴  ۹۸/۱ *** 
گروه× پايگاه  ۷۹/۲  ۹ ۳۱/۰  

۵ ۱۵۷/۰  

۸۸/۲۸ خطا  ۲۲۸ ۱۲۷/۰  
۴۵/۲ ** 

نيمكره× تجارب هيجاني   ۱۲/۱۹۲۲  ۶ ۳۵/۳۲۰  ۸۶/۱ *** 
× نيمكره× تجارب هيجاني
 گروه

۰۲/۳۱۸  ۱۸ ۶۷/۱۷  
۲۰ ۱۷۳/۰  

۳۵/۷۸ خطا  ۴۵۶ ۱۷۲/۰  

۸۳/۱۰۲ *** 

پايگاه× تجارب هيجاني  ۱۶/۱۱  ۱۸ ۶۲/۰  ۴۰/۴ *** ۱۷۰ ۱۱۸/۰  
     

× پايگاه× تجارب هيجاني
 گروه

۷۲/۳۷  ۵۴ ۶۹/۰    

اخط  ۷۵/۱۹۲  ۱۳۶۸ ۱۴۱/۰  

۹۶/۴ *** 

پايگاه× نيمكره  ۹۳/۳۸  ۳ ۹۸/۱۲  ۹۹/۲۶۶ *** 
گروه×پايگاه× نيمكره  ۹۹/۶۵  ۹ ۳۳/۷  

۵ ۷۹۶/۰  

۰۸/۱۱ خطا  ۲۲۸ ۰۵/۰  
۸۷/۱۵۰ *** 
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  )3 ( شمارهي جدولادامه

 آزمون موچلی
درجه 
 آزادي

سطح 
 معناداري

مجموع  منبع تغییرات
 مجذورات

درجه 
 آزادي

میانگین 
 F مجذورات

پايگاه× نيمكره  ۹۳/۳۸  ۳ ۹۸/۱۲  ۹۹/۲۶۶ *** 

گروه×پايگاه× نيمكره  ۹۹/۶۵  ۹ ۳۳/۷  

۵ ۷۹۶/۰  

۰۸/۱۱ خطا  ۲۲۸ ۰۵/۰  

۸۷/۱۵۰ *** 

× تجارب هيجاني× نيمكره
 پايگاه

۹۹/۶۴۴  ۱۲/۸۲ ۳۰/۵۰  ۱۸/۷۲۶ *** 

تجارب ×نيمكره
گروه×پايگاه×هيجاني  

۷۰/۱۲۲  ۳۸/۴۷ ۱۹/۳  

۱۷۰ ۰/۰۰۰ 

طاخ  ۵۰/۶۷  /۵۵
۹۷۴ 

۰۶۹/۰  

۰۵/۴۶ *** 

  

* ۰۵/۰= **        P< ۰۱/۰= P<    ***   ۰۰۱/۰= P<   
  

آزمودني و تعامالت  آزمودني و درون شود در تمام سطوح بين كه مالحظه مي طور همان
ايج تحليل واريانس مختلط  ـعناداري نتـبا توجه به م. عنادار وجود داردـها تفاوت م آن

)  F)۷۶،۳= (۴۰/۵؛ >۰۵/۰P(خصوص اثر اصلي گروه  ف، به در سطوح مختل۴×)۷×۲×۴(
هاي پيشاني در هنگام  رود كه بين چهار گروه حداقل در يكي از پايگاه انتظار مي

براي . فرونشاني و ارزيابي مجدد تجارب هيجاني منفي، تفاوت معنادار وجود داشته باشد
 شد كه نتايج آن در جداول  بررسي معناداري اين تفاوت از آزمون تعقيبي توكي استفاده

  .شود  مشاهده مي۵ و ۴
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ي پیشانی مغز در  سازي آلفاي قطعه  آزمون تعقبی توکی براي بررسی الگوي فعال)4(جدول 
  حالت فرونشانی تجارب هیجانی منفی

    گرد درون  گرد برون  پایدار هیجانی
ر متغی

  وابسته
  
تفاوت   ها گروه

  میانگین
 خطاي

  استاندارد
تفاوت 

  نگینمیا
خطاي 
  استاندارد

تفاوت 
  میانگین

خطاي 
  استاندارد

N+ ۰۲/۰ ۰۸/۰ ۰۱/۰ ۰۷/۰ ۰۱/۰ ۰۷/۰ 
N-   ۰۱/۰- ۰۷/۰ ۰۰۶/۰- ۰۷/۰ FP1 
E+     ۰۰۵/۰ ۰۷/۰ 
N+ ۰۱/۰- ۰۹/۰ ۰۶/۰ ۰۹/۰ ۱۰/۰ ۰۹/۰ 
N-   ۰۷/۰ ۰۹/۰ ۱۱/۰ ۰۹/۰ F3  
E+     ۰۴/۰ ۰۹/۰ 
N+ ۱۴/۰ ۱۰/۰ ۱۹/۰ ۱۰/۰ ۰۷/۰- ۱۰/۰ 
N-   ۰۵/۰ ۱۰/۰ ۲۱/۰- ۱۰/۰ F7  
E+     ۲۶/۰- ۱۰/۰ 
N+ ۱۵/۰ ۱۶/۰ ۲۶/۰ ۱۶/۰ ۰۵/۰ ۱۶/۰ 
N-   ۱۱/۰ ۱۶/۰ ۱۰/۰- ۱۶/۰ LF  
E+     ۲۱/۰- ۱۶/۰ 
N+ ۵۹/۰-*** ۰۶/۰ ۶۴/۰-*** ۰۶/۰ ۰۵/۰- ۰۶/۰ 
N-   ۰۴/۰- ۰۶/۰ ۵۴/۰*** ۰۶/۰ FP2  
E+     ۵۸/۰*** ۰۶/۰ 
N+ ۶۱/۰-*** ۰۷/۰ ۵۷/۰-*** ۰۷/۰ ۱۸/۰ ۰۷/۰ 
N-   ۰۴/۰ ۰۷/۰ ۴۲/۰*** ۰۷/۰ F4  
E+     ۳۸/۰*** ۰۷/۰ 
N+ ۵۲/۰-*** ۰۸/۰ ۳۴/۰-*** ۰۸/۰ ۰۷/۰ ۰۸/۰ 
N-   ۱۷/۰ ۰۸/۰ ۵۹/۰*** ۰۸/۰ F8  
E+     ۴۲/۰*** ۰/۰۸ 
N+ ۷۲/۱-*** ۱۲/۰ ۵۵/۱-*** ۱۲/۰ ۱۶/۰- ۱۲/۰ 
N-   ۱۷/۰ ۱۲/۰ ۵۵/۱*** ۱۲/۰ RF  
E+     ۳۸/۱*** ۱۳/۰ 

* ۰۵/۰= P<         ** ۰۱/۰= ***          P<۰۰۱/۰= P<   

شود كه در حالت   مشاهده مي۴براساس سطوح معناداري درج شده در جدول 
، )FP1(هاي قطبي پيشاني چپ  سازي پايگاه فرونشاني تجارب هيجاني منفي، در فعال

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 
  ...یتأثیر ارزیابی مجدد و فرونشانی تجارب هیجان   |
    دکتر جعفر حسنی و دیگران   |

  

 

 
 

56 

سازي كل پيشاني چپ  الو فع) F7(، پيشاني جانبي چپ )F3(پيشاني مياني چپ 
)LF (سازي پايگاه قطبي  فعال. شود تفاوت معناداري بين چهار گروه مشاهده نمي

و ) F8(، پيشاني جانبي راست )F4(، پيشاني مياني راست )FP2(پيشاني راست 
گرد بيشتر از افراد پايدار  در افراد نورزگرا و درون )RF(سازي كل پيشاني راست  فعال

توان گفت كه در حالت فرونشاني  با توجه به نتايج فوق مي. باشد رد ميگ هيجاني و برون
ي پيشاني راست مغز  سازي بيشتر در قطعه تجارب هيجاني منفي شاهد افزايش فعال

  .گرد هستيم گرد در مقايسه با افراد پايدار هيجاني و برون افراد نورزگرا و درون
 

ي پیشانی مغز  سازي آلفاي قطعه ی الگوي فعال آزمون تعقبی توکی براي بررس)5(  شمارهجدول
 در حالت ارزیابی مجدد تجارب هیجانی منفی

    گرد درون  گرد برون  پایدار هیجانی
متغیر 
  وابسته

  
تفاوت ّ  ها گروه

  میانگین
خطاي 
  استاندارد

تفاوت 
  میانگین

خطاي 
  استاندارد

تفاوت 
  میانگین

خطاي 
  استاندارد

N+ ۷۰/۰*** ۰۹/۰ ۶۲/۰*** ۰۹/۰ ۴۷/۰*** ۰۹/۰ 
N-   ۰۹/۰- ۱۰/۰ ۲۳/۰- ۰۹/۰ FP1 
E+     ۱۵/۰- ۰۹/۰ 
N+ ۲۰/۰ ۰۸/۰ ۲۹/۰** ۰۸/۰ ۰۲/۰- ۰۸/۰ 
N-   ۰۸/۰ ۰۸/۰ ۲۳/۰-* ۰۸/۰ F3  
E+     ۳۱/۰-**  ۰۸/۰ 
N+ ۲۲/۰ ۰۹/۰ ۱۴/۰  ۰۹/۰ ۹۶/۰-*** ۰۹/۰ 
N-   ۰۸/۰- ۰۹/۰ ۱۸/۱-*** ۰۹/۰ F7  
E+     ۱۰/۱-*** ۰۹/۰ 
N+ ۱۳/۱*** ۱۶/۰ ۰۴/۱*** ۱۶/۰ ۵۲/۰-* ۱۶/۰ 
N-   ۰۸/۰- ۱۶/۰ ۶۵/۱-*** ۱۷/۰ LF  
E+     ۵۶/۱-*** ۱۶/۰ 
N+ ۳۴/۰*  ۱۲/۰ ۲۵/۰ ۱۲/۰ ۲۱/۰ ۱۲/۰ 
N-   ۰۹/۰- ۱۲/۰ ۱۲/۰- ۱۲/۰ FP2  
E+     ۰۴/۰- ۱۲/۰ 
N+ ۱۴/۰ ۱۰/۰ ۳۸/۰** ۱۱/۰ ۰۱/۰ ۱۰/۰ 
N-   ۲۵/۰ ۱۰/۰ ۱۳/۰- ۱۱/۰ F4  
E+     ۳۷/۰-**  ۱۰/۰ 
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  )5(  شمارهجدولي ادامه
متغیر   گرد درون  گرد برون  پایدار هیجانی

تفاوت ّ  ها گروه  وابسته
  میانگین

خطاي 
  استاندارد

تفاوت 
  میانگین

خطاي 
  استاندارد

تفاوت 
  میانگین

خطاي 
  استاندارد

N+ ۱۴/۰ ۱۰/۰ ۳۸/۰** ۱۱/۰ ۰۱/۰ ۱۰/۰ 
N-   ۲۵/۰ ۱۰/۰ ۱۳/۰- ۱۱/۰ F4  
E+     ۳۷/۰-**  ۱۰/۰ 
N+ ۱۱/۰ ۱۱/۰ ۱۰/۰ ۱۱/۰ ۸۳/۰*** ۱۰/۰ 
N-   ۰۰۸/۰- ۱۱/۰ ۷۲/۰*** ۱۱/۰ F8  
E+     ۷۳/۰*** ۱۱/۰ 
N+ ۵۸/۰ ۲۴/۰ ۷۴/۰* ۲۴/۰ ۰۵/۱*** ۲۴/۰ 
N-   ۱۵/۰  ۲۳/۰ ۴۷/۰ ۲۳/۰ RF  
E+     ۳۲/۰ ۲۴/۰ 

  

* ۰۵/۰= P<           ** ۰۱/۰= ***            P<۰۰۱/۰= P< 

شود كه در حالت ارزيابي مجدد تجارب هيجاني   مشاهده مي۵اساس نتايج جدول بر
گرد و  در افراد پايدار هيجاني، برون) FP1(سازي پايگاه قطبي پيشاني چپ  منفي، فعال

در ) F3(سازي پايگاه پيشاني مياني چپ  فعال. باشد گرد بيشتر از افراد نورزگرا مي درون
سازي اين پايگاه در افراد  باشد؛ همچنين فعال ر از افراد نورزگرا ميگرد بيشت افراد برون

سازي پايگاه پيشاني  فعال. باشد گرد مي گرد بيشتر از افراد درون پايدار هيجاني و برون
گرد  گرد بيشتر از درون در افراد نورزگرا، پايدار هيجاني و برون) F7(جانبي چپ 

گرد بيشتر از  در افراد پايدار هيجاني و برون) LF(سازي كلي پيشاني چپ  فعال. باشد مي
سازي اين ناحيه در افراد نورزگرا، پايدار هيجاني و  همچنين، فعال. باشد افراد نورزگرا مي

سازي پايگاه قطبي پيشاني راست  فعال. باشد گرد مي گرد بيشتر از افراد درون برون
)FP2 (سازي پايگاه پيشاني  فعال. باشد گرا ميدر افراد پايدار هيجاني بيشتر از افراد نورز

. باشد گرد مي گرد بيشتر از افراد نورزگرا و درون در افراد برون) F4(مياني راست 
گرد،  گرد بيشتر از افراد برون در افراد درون) F8(سازي پايگاه پيشاني جانبي راست  فعال
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گرد و  در افراد برون) RF(سازي كل پيشاني راست  فعال. نورزگرا و پايدار هيجاني است
دست آمده، در  دركل، با عنايت به نتايج به. باشد گرد بيشتر از افراد نورزگرا مي درون

ي  سازي نواحي متفاوت قطعه حالت ارزيابي مجدد تجارب هيجاني منفي شاهد فعال
 .گردي و نورزگرايي هستيم پيشاني مغز بر اساس ابعاد شخصيتي برون

  گیري بحث و نتیجه
جويي تجارب هيجاني منفي بر  وهش حاضر بررسي تأثير راهبردهاي نظمهدف پژ

. گردي و نورزگرايي بود ي پيشاني مغز براساس ابعاد برون قطعه EEGالگوي ناقرينگي 
يك (جويي هيجان در قالب دو راهبرد متمايز ارزيابي مجدد شناختي  راهبردهاي نظم

مورد ) يك راهبرد متمركز بر پاسخ(يانگر و فرونشاني رفتار ب) راهبرد متمركز بر پيشايند
نتايج نشان داد كه دو راهبرد مذكور بر اساس ابعاد شخصيتي . بررسي قرار گرفت

ي پيشاني مغز افراد  سازي قطعه گردي و نورزگرايي آثار متفاوتي بر الگوي فعال برون
  .دارند

سنك هاي هيجاني، آي هاي شخصيتي و آمادگي براي تبيين روابط بين ويژگي
 ۱اي شبكه/ ي قشري هاي فردي را با فعاليت دو محور عصبي يعني حلقه تفاوت) ۱۹۶۷(
ي  و حلقه) ساز صعودي اي فعال ي قشر مغزي، تاالموس و دستگاه شبكه ارتباط دهنده(

رابط دروني قشر مغز با مغز احشايي يا ساختارهاي مرتبط با دستگاه  (۲قشري/ احشايي
بناي اي، زير شبكه/شريـي ق لقهـوري ح نشـحساسيت و ك. داند يـرتبط مـم) كناري
اين حلقه در افراد . دهد گردي را تشكيل مي درون / گردي شناختي بعد برون عصب
چون . دهد تري نشان مي گرد، فعاليت واكنشي كم گرد در مقايسه با افراد درون برون

وان گفت كه ت سطح پايين برانگيختگي قشري از لحاظ ذهني خوشايند است، پس مي
  در الگوي شخصيتي آيسنك، . باشد يـهاي مثبت م گردي مرتبط با هيجان خصيصه برون

  
  

2- Vescero- cortical loop 1- Cortico- reticular loop 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  
 

 فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز   {
1388 بهار ،13سال چهارم شماره    {  

  

 

 
 

59 

. كند ني و خودكار را كنترل ميـيجاني ذهـهاي ه خـقشري پاس/ ي احشايي لقهح
ورزگرايي باال در مقايسه با افراد پذيري اين سيستم در افراد با خصوصيات ن تحريك

در ضمن افراد با خصوصيات نورزگرايي باال نسبت به . باشد پايدار هيجاني بيشتر مي
اين افراد در برخورد با . همتاهاي مقابل خود، برانگيختگي خودكار بيشتري دارند

ت مطالب مذكور حاكي از وجود رابطه مثب. كنند استرس، آشفتگي بيشتري را تجربه مي
 به ). ۲۰۰۲گامز و همكاران، (باشد  هاي منفي و ناخوشايند مي نورزگرايي با هيجان

 ناشي از است ممكن روابط اين) ۱۹۸۵؛ آيسنك و آيسنك، ۱۹۶۷(عتقاد آيسنك ا
 برآيند وي نوروزگرايي را. باشند زيستي ي پايه هاي سيستم در فردي هاي تفاوت
  مسئول ليمبيك كه، دستگاه جايي از آن. داند ليمبيك مي دستگاه فعاليت پايين ي آستانه

است، ) پريشاني و خشم اضطراب، ترس، و گريز، ستيز هاي خصوص هيجان به(ها  يجانه
راد ـاف(همتاهاي مقابل خود  با قايسهـم در باال با خصوصيات نوروزگرايي رادـاف ابراينـبن

راواني و شدت ـرا با ف ينفـهاي م جانـهي ي دربرگيرنده دادهايـروي ،)پايدار هيجاني
ناشي  گردي آيسنك برون ي اساس نظريهاز سوي ديگر، بر. ربه خواهند كردتج بيشتري

 هاي سيستم ساير يا اي شبكه/ ي قشري حلقه فعاليت سطح در فردي هاي تفاوت از
 با .باشد كليه مي فوق/ سيستم هيپوفيز اكسيداز، مونوآمين هاي نظير سيستم برانگيختگي

گرد و جستجوي فعال  برون در افراد قشري برانگيختگي سطح پايين بودن به عنايت
منظور افزايش  تغيير، توسط اين افراد به و تازگي طلبي، تهييج رفتارهايي نظير

. گرد انتظار داشت هاي مثبت را در افراد برون توان بروز برخي از هيجان مي برانگيختگي
ي پيشاني مغز، هنگام فرونشاني و ارزيابي  هسازي قطع ها در الگوي فعال بيني اين پيش

  .مجدد تجارب هيجاني منفي مشهود بود
هاي پژوهش حاضر با الگوي  توان گفت كه يافته دست آمده، مي با نگاه به نتايج به

ي پيشاني مغز و الگوي  قطعه EEGي ناقرينگي  درباره) ۲۰۰۴(ظرفيت ديويدسن 
نواحي راست و چپ قشر پيشاني جهت بر تخصيص يافتن اجتناب مبني/ آورد روي

، ۱۹۸۸ديويدسن، ) (منفي(و اجتناب ) مثبت(آورد  هاي مبتني بر روي پردازش هيجان
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به . باشد همسو مي) ۱۹۸۹؛ ديويدسن و توماركن، ۱۹۹۰؛ ديويدسن و همكاران، ۱۹۹۵
هاي  هاي ظرفيت و هم مؤلّفه فهلاين الگو هم شامل مؤ) ۲۰۰۴(جونز   اعتقاد هارمون

به . ها را از يكديگر متمايز نمود توان آن صورت مفهومي و تجربي مي گيزش است و بهان
توان يك  ي پيشاني مي قطعه EEGنظر وي براساس الگوي ديويدسن براي ناقرينگي 

براساس الگوي . دهي انگيزشي در نظر گرفت و يك الگوي جهت) واالنس(الگوي ظرفيت 
سطوح باالي فعاليت نسبي پيشاني چپ با ي پيشاني،   قطعه EEGظرفيت ناقرينگي

هاي مثبت و سطوح باالي فعاليت نسبي پيشاني راست مرتبط با  تجلّي و تجربه هيجان
دهي  اساس الگوي جهتكه بر حالي  درباشد، هاي منفي مي  هيجانیتجلّي و تجربه

ي پيشاني، سطوح باالي فعاليت نسبي پيشاني چپ با   قطعهEEG انگيزشي ناقرينگي
آورد و سطوح باالي فعاليت نسبي پيشاني راست  هاي مبتني بر روي جلّي هيجانت

  . باشد هاي مبتني بر اجتناب مي مرتبط با تجلّي هيجان
جويي هيجان، شماري از  ي نظم ي ابعاد شخصيتي و سازه با در نظر قرار دادن رابطه

جويي هيجان  نظمدهند كه تغييرات الگوهاي فيزيولوژيك زيربنايي  مطالعات نشان مي
؛ ساتن و ۱۹۹۳؛ ديويدسن، ۱۹۹۶كالكينس، فوكس و مارشال، (باشد  مرتبط با مزاج مي

در اين زمينه، اعتقاد بر اين است كه ). ۱۹۹۳؛ ويلر و همكاران، ۱۹۹۷ديويدسن، 
ناختي و فيزيولوژيك ـتاري، شـسازي فرايندهاي رفي پيشاني مغز براي يكپارچه قطعه

. دا كرده استـيجاني توسعه پيـجويي ه ظمـو جهت ترفيع نه است ـخصص يافتـت
باشد و  ي پيشاني مي هاي هيجان نيز از فرايندهاي قطعه دهي و بازداري تجلّي سازمان

ديويدسن و فوكس، (گيرند  ها قوياً تحت تأثير مزاج قرار مي دهند كه آن شواهد نشان مي
هاي پژوهش حاضر هم بيانگر  هيافت). ۱۹۹۷؛ ساتن و ديويدسن، ۱۹۹۴؛ كاگان، ۱۹۸۹

هاي غالب  باشد كه فرونشاني و ارزيابي تجارب هيجاني منفي تحت تأثير رگه اين مي
  .باشد شخصيتي در افراد مي

جويي هيجان، گروس دو  بندي كلي نظم طور كه قبالً ذكر شد، در يك مقوله همان
راهبردهاي . ده استراهبرد وسيع متمركز بر پيشايند و متمركز بر پاسخ را مطرح نمو
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شود كه فرد قبل از فعال شدن كامل  متمركز بر پيشايند به اعمالي اطالق مي
. دهد ، انجام مي)ها هاي فيزيولوژيك پيامد آن يا پاسخ(هاي پاسخ و تغيير رفتار  گرايش

شود كه شخص پس از  همچنين، راهبردهاي متمركز بر پاسخ به اعمالي اطالق مي
؛ جان و ۲۰۰۱، ۱۹۹۸گروس، (دهد  ي پاسخ و هيجان انجام ميها اندازي گرايش راه

هاي آزمايشگاهي نشان  هاي فردي و يافته مطالعات مربوط به تفاوت). ۲۰۰۴گروس، 
ي منفي را  ي غيرهيجاني، عاطفه ي آزارنده به شيوه دهند كه ارزيابي مجدد يك واقعه مي

هيجان مانند حذف نيازمند  جويي دهد و در مقايسه با ساير راهبردهاي نظم كاهش مي
؛ ۲۰۰۰جكسون و همكاران، (تري است  هاي اجتماعي، شناختي و فيزيولوژيك كم هزينه

طور كه  همان). ۲۰۰۳ ؛گروس و جان، ۲۰۰۲، ۱۹۹۸؛ گروس، ۲۰۰۰ريچارد و گروس، 
هاي رفتاري،  نتايج پژوهش حاضر هم نشان داد، در مقايسه با راهبرد فرونشاني تجلّي

دد اثربخشي بيشتري دارد، زيرا در مرحله اوليه فرايند نظم جويي هيجان ارزيابي مج
ريچاردس (شود  هاي هيجاني اعمال مي شروع مي شود و تأثير آن قبل از انتشار واكنش

جويي  نگر شناختي و الگوي فرايندي نظم اساس الگوهاي علم عصب بر). ۲۰۰۰و گروس، 
فرض بر اين است كه تعامالت ) ۲۰۰۱، ؛ اوكسنر و فلدمن بارت۲۰۰۲گروس، (هيجان 

گر هيجان، زيربناي ارزيابي مجدد را تشكيل  هاي پردازش بين كنترل شناختي و سيستم
 هنگام بنا كردن اسنادها MPFC (۱(پيشاني مياني  نواحي پشتي قشر پيش. دهند مي

يا شخص ديگر ) ۱۹۹۷؛ الن و همكاران، ۱۹۹۹پاراديسو و همكاران، ( خود یدرباره
هاي هيجاني  ي فيلم هاي هيجاني و مشاهده ، در خالل حالت)۲۰۰۰گاالگر و همكاران، (
، ريمان و ۱۹۹۷، الن، ريمان، آهرن، شوارتز و ديويدسن، ۱۹۹۸بيورگارد و همكاران ، (

  . شوند فعال مي) ۱۹۹۷الن، ريمان، برادي و همكاران، (يا تصاوير ) ۱۹۹۷همكاران، 
 سازد كه تأثير راهبرد فرونشاني  را به ذهن متبادر مينتايج پژوهش حاضر اين باور

سازي نواحي مختلف  گيرد و حساسيت فعال توسط ابعاد شخصيتي مورد تعديل قرار مي
  هاي يـآمادگ نفي مطابقـيجاني مـجارب هـغز در حالت فرونشاني تـي پيشاني م طعهـق

  

  

 1- Medial Prefrontal Cortex (MPFC) 
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  .د شخصيتي استهيجاني در ابعا

ي پيشاني مغز، افراد نورزگرا و  سازي قطعه همچنين با در نظر قرار دادن الگوي فعال
بنابراين به نظر . كنند گرد تجارب هيجاني منفي را با شدت بيشتر فرونشاني مي درون

در . باشد اني مرتبط ميپذيري هيج   در واكنش هاي شخصيتي به تفاوت رسد كه تفاوت مي
هاي پژوهش  پذيري هيجاني و يافته  هاي فردي در واكنش اساس عقيده تفاوتنتيجه، بر

جويي هيجان توسط يك فرد و  توان اذعان داشت كه نوع راهبردهاي نظم حاضر، مي
باشد و  يــيزيولوژيك شخصيت مــه خصوصيات فــجويانه آنها، وابسته ب اثربخشي نظم

جويي  و ساختارهاي مغزي براي نظمهاي فردي در فعاليت و حساسيت قشر مغز  تفاوت
. اهميت بنيادي دارد) گردي و نورزگرايي برون(تجارب هيجاني منفي و ابعاد شخصيتي 
ستگي ـيجاني و وابـردازش اطالعات هـز در پـهمچنين، با در نظر قرار دادن ناقرينگي مغ

وان ت ي پيشاني، مي خصوص ناقرينگي قطعه غزي، بهـعاليت مـهاي شخصيتي به ف رگه
جويي هيجان ناشي از  هاي شخصيتي در تجربه، تجلّي و نظم انتظار داشت كه تفاوت

  .سطوح مختلف برانگيختگي مغزي باشد
جويي تجارب هيجاني منفي و  هاي پژوهش حاضر در رابطه با تأثير نظم طور كلي، يافته به

 ناقرينگي / ي پيشاني مغز، فرض ارتباط شخصيت قطعه EEGابعاد شخصيتي بر ناقرينگي 
 توان اين فرض را مطرح نمود كه هر ي نتايج پژوهش مي بر پايه. كند مغزي را تقويت مي

باشند،  هيجاني خاصي مي/ هاي قدامي در خدمت سيستم انگيزشي چند هر يك از نيمكره
 بنابراين، براساس نتايج اين پژوهش. باشد هاي شخصيت مي سازي آنها تحت تأثير رگه فعال

هاي  هاي شخصيت و حالتسازي قشر پيشاني مغز مرتبط با رگهعالـفت كه فتوان گ يـم 
طور كامل  باشد، ولي مكانيسم دقيق اين تعامالت هنوز به جويي هيجان مي مختلف نظم

  . هاي بنيادي آتي است ها در گرو پژوهش اند و شناخت كامل آن شناسايي نشده
  ۲۶/۰۹/۸۷  : مقاله یه اوليیتاريخ دريافت نسخه

  ۲۳/۱۰/۸۷  : نهايي مقاله ینسخهتاريخ دريافت 
  ۳۰/۰۲/۸۸  :تاريخ پذيرش مقاله
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