
 
  نامه علمي ـ پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريزفصل

  ١٣٨٩  زمستان٢٠سال پنجم شماره 
 

 

هاي مغزي ـ  ي آشکار با توجه به سيستمتأثير القاي خلق بر سوگيري حافظه
 تحليل مبتني بر تئوري تشخيص عالمت: رفتاري

   گروه روانشناسي دانشگاه تبريزاستاديار ـدکتر محمدعلي نظري 
  کارشناس ارشد روانشناسي عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز  ـ را لطفي سا

  گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريزاستاد ـنسب دکتر داودحسيني

  چکيده
زمان واکنش، [ آشکار يپژوهش حاضر تعيين تأثير القاي خلق بر سوگيري حافظههدف 

d( و حساسيت پاسخ) β(سوگيري پاسخ  ابتدا . بود BAS ،BISدر افراد با حساسيت باالي )] ′
را به همراه تعدادي سوال براي کنترل برتري  BISو  BAS ي پرسشنامه، نفر از دانشجويان۵۲۷

نفر آزمودني با حساسيت  z( ۲۵( استاندارد يسپس براساس نمره. جانبي دست تکميل نمودند
  ابتدا. نفر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند۲۵و  BIS نفر با حساسيت باالي BAS ،۲۵باالي 

هاي سپس نيمي از آزمودني. ها ارائه شد تا آنها را به خاطر بسپارنداي هيجاني به آزمودنيواژه
در . رفتندگهر گروه در معرض القاي خلق شاد و نيم ديگر در معرض القاي خلق غمگين قرار 

ا ها ارائه شد ت هيجاني قبلي به همراه يک سري کلمات ديگر به آزمودنيهاي بعد واژهيمرحله
هاي سوگيري پاسخ و قبل از تجزيه و تحليل آماري، ابتدا شاخص. آنها را بازشناسي نمايند

 سپس با استفاده از روش خيص عالمت محاسبه گرديد وتش يحساسيت پاسخ بر مبناي نظريه
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 BISنتايج به دست آمده نشان داد که افراد با . گيري مکرر تحليل شدندتحليل واريانس با اندازه
هاي داراي بار باال و گروه کنترل واژه BASدر شرايط القاي خلق غمگين در مقايسه با باال 

هاي القاي باال در موقعيت BASکنند اما در مورد افراد با تر بازشناسي ميهيجاني منفي را سريع
. داري مشاهده نشدتفاوت معنيدر مورد حساسيت پاسخ . داري مشاهده نگرديدخلق تفاوت معني

 BISهاي منفي در گروه  براي واژهβ ج مربوط به مؤلفه سوگيري پاسخ نشان داد که ميانگيننتاي
هاي و کنترل بود؛ يعني اين افراد در بازشناسي واژه BASتر از گروه به طور معناداري پايين

  . کننداي را اتخاذ ميگيرانهمنفي راهبرد سهل

 يهرفتار، القاي خلق، نظري-اي مغزيه آشکار، سيستميهسوگيري حافظ : کليديگانواژ
 .ص عالمتتشخي

  
، ۱۹۸۲، ۱۹۹۴( مطرح شده است ۲ که توسط گري۱)RST( حساسيت به تقويت ینظريه
 و BAS(۳(يک مدل زيستي از شخصيت است که شامل سيستم رفتار گرايشي ) ۱۹۸۷

 BASبراساس اين نظريه، صفت معرف . باشدمي BIS(۴(سيستم رفتار بازداري 
هاي به نشانه BAS گري يدر نظريه.  است۶اضطراب BIS و صفت معرف ۵نشگريتکا

پاداش و عدم تنبيه حساس بوده، باعث افزايش فعاليت در رفتار فرد جهت دستيابي به 
هاي تنبيه، عدم پاداش و تازگي به نشانه BISدر مقابل، . شودهايي ميچنين محرک

. شودها ميرد جهت دستيابي به اين محرکحساس بوده، باعث کاهش فعاليت در رفتار ف
 و ۸؛ تومارکن)۱۹۹۴(، ۷گران از جمله کارور و وايتيو د )۱۹۸۷، ۱۹۸۲، ۱۹۹۴(گري 
   BIS  و BASکه  دادند نشان) ۱۹۹۹( ،۱۳تلجن و۱۲واديا ،۱۱وايز ،۱۰واتسون ؛)۱۹۹۸( ،۹کينير

  
  

2- Gray 
4- behavioural inhibition system (BIS) 
6- anxiety  
8- Tomarken 
10- Watson 
12- Vaidya 

1- reinforcement sensitivity theory (RST) 
3- behavioural approach system (BAS) 
5- impulsivity 
7- Carver & White 
9- Keener 
11- Wiese 
12- Tellegen 
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  .ترتيب با حاالت خلقي مثبت و منفي رابطه دارندبه 

هاي هيجاني با حاالت خلقي رايج دند که پردازش محرکتعدادي از مطالعات نشان دا
، ۲ و الرسن۱؛ زلنسکي۱۹۹۹براي مثال، راستينگ، (و صفات شخصيتي پايدار رابطه دارد 

 صفات شخصيتي مرتبط با  حاکي از اين است کهمطالعات  نتايج برخيهمچنين،). ۲۰۰۲
کنند بيني ميرا پيشحاالت خلقي به طور سودمندي پردازش انتخابي اطالعات هيجاني 

 ،۶طباطبايي زادهرسول و۵نيا، آزادفالح، فتحي آشتياني؛ رفيعي۲۰۰۰، ۴ و کوپر۳گومز، گومز(
کند که عنوان مي) ۱۹۹۱باور، ( همخوان-خلق يفرضيه چارچوب، همين در ).۲۰۰۸

حاالت خلقي مثبت با سوگيري نسبت به ادراک، توجه، و تفسير اطالعات هيجاني 
در مقابل، حاالت . همچنين با يادآوري مواد خوشايند از حافظه رابطه داردخوشايند و 

خلقي منفي با سوگيري نسبت به ادراک، توجه و تفسير اطالعات هيجاني ناخوشايند و 
- خلقييک نظريه که از فرضيه. همچنين با يادآوري مواد ناخوشايند مرتبط است

براساس اين نظريه، يک .  است۷في عاط شبکهيهمخوان باور تأثير پذيرفت نظريه
گره هيجاني اساساً . شودهيجاني مربوط به آن بازنمايي مي ۸ يک گرهيوسيلهه هيجان ب

. ها و خاطرات است که با هيجان خاصي رابطه داردشناختي مرکبي از مواد، شناخت شبکه
هاي گذشته شود و رويدادفعال ميشود گره هيجاني مرتبط با آن وقتي هيجاني تجربه مي

 تعدادي از مطالعات شواهدي را در .شوندو باورهاي همراه با آن هيجان به ذهن آورده مي
براي مثال، راستينگ و نولن (حمايت از پردازش همگرا با خلق به دست آوردند 

  ).۲۰۰۸همکاران،  نيا و؛ رفيعي۱۹۹۸، ۹هوکسيما

ه پردازش هيجاني کند کعنوان مي) ۱۹۹۸راستينگ، ( همخوان - صفت يفرضيه
   اطالعات پردازش مستعد را فرد شخصيتي صفات است؛ شخصيتي خاص صفات تأثير تحت
  

  

2- Larsen 
4- Cooper 
6- Fathi-Ashtiani 
8- network theory of affect 

1- Zeleneski 
3- Gomez 
5- rasoulzadeh-Tabatabaiei 
7- node 
9- Nolen Hogsima 
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هماهنگ با اين فرضيه، مطالعات نشان دادند .  همخوان استکند که با صفتهيجاني مي
با پردازش اطالعات هيجاني خوشايند رابطه دارد  BASکه تکانشگري و حساسيت باالي 

با پردازش اطالعات هيجاني ناخوشايند  BISو در مقابل اضطراب و حساسيت باالي 
دهد ارد که نشان ميهمچنين اطالعاتي وجود د). ۲۰۰۲گومز و همکاران، (مرتبط است 

تر نسبت به افراد با صفت اضطرابي باالتر در مقايسه با افراد با صفت اضطرابي پايين
و زماني که ) ۱۹۹۴ ،۲بايرن  و۱آيزنک (دادهپاسخ  تر هاي هيجاني منفي سريعسرنخ

تر شوند، کلمات تهديدکننده را سريعکلمات تهديدکننده و غيرتهديدکننده با هم ارائه مي
همچنين ). ۱۹۹۲و آيزنک،  ۴، ماتيوس۳ماگ( دهند کلمات غيرتهديدکننده تشخيص مياز

 کلمات منفي را نسبت به کلمات خنثي بيشتر بازشناسي و ،افراد با صفت اضطرابي
  ).۱۹۹۴آيزنک و بايرن، (کنند يادآوري مي

يت مغز  فيزيولوژي رواني نيز براي تعيين ابعاد زيربنايي فعاليهاز طرف ديگر در حوز
هايي صورت در صفات مختلف شخصيتي و نيز در خالل حاالت خلقي مختلف پژوهش

وي . بوده است) ۱۹۹۳( ديويدسون يهها عمدتاً مبتني بر فرضياين پژوهش. گرفته است
چنين مطرح کرده است که نواحي پيشاني مغز به خاطر خصوصيات کنشي و ارتباطات 

 همگرا براي زش هيجاني نقش دارند، مرکز ناحيهوسيع با نواحي تحت قشري که در پردا
بدين صورت . آوري و اجتناب استهاي رويدو نظام مجزا و زيربنايي هيجان به نام نظام

که فعاليت بيشتر سمت چپ نسبت به راست با هيجانات مرتبط با روي آوري، فعاليت 
مين راستا، در ه. بيشتر سمت راست نسبت به چپ با هيجانات اجتناب همبسته است

هاي محرکباال در واکنش به   BASدهند که افراد با نمراتمطالعات اخير نشان مي
 واکنش بـهباالتر در  BISراد با نمرات ـعاليت پيشاني چپ و افـزايش فيجاني مثبت افـه

بالکوني و (دهند هاي هيجاني منفي افزايش فعاليت پيشاني راست را نشان ميمحرک
  ).۲۰۰۹همکاران، 

  

  

2- Byrne 
4- Mathews 

1- Eysenck 
3- Mogg 
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 تنها اثرات يکي از ،هاي انجام شده در ارتباط با پژوهش حاضربا توجه به پژوهش
متغيرهاي خلق يا صفات شخصيتي بر فرايندهاي شناختي بررسي شده است که تعيين 

هر . دسازنقش تعاملي صفات و حاالت خلقي بر پردازش اطالعات هيجاني را مشکل مي
چند در رابطه با اثر تعاملي شخصيت و خلق بر فرايندهاي شناختي نتايجي حاصل شده 

نتايج ولی ، )۲۰۰۲؛ زلنسکي والرسن،۱۹۹۸؛ راستينگ و الرسن،۲۰۰۲گومز و همکاران، (
بخشي از اين ناهماهنگي به خلق مطالعه شده يعني خلق طبيعي در . آنها هماهنگ نيست

  . بخشي نيز به نوع تکاليف مورد استفاده مربوط استمقابل خلق دستکاري شده و

 بررسي نقش تعاملي صفات شخصيتي و يهها در زمينبنابراين نظر به قلت پژوهش
. حاالت خلقي در پردازش اطالعات هيجاني، پژوهش حاضر به اين مهم پرداخته است

-فت همخوان و ص- گري و فرضيات خلقيهبا بررسي محتواي نظريبدين صورت که 
 BISو  BASتوان به اين نتيجه رسيد که احتماالً صفات شخصيتي که با همخوان مي

رابطه دارند به ترتيب، اطالعات هيجاني خوشايند و ناخوشايند را به صورت انتخابي 
اند که حاالت خلقي از طرف ديگر، برخي از مطالعات نيز نشان داده. کنندپردازش مي

بنابراين، اين . العات هيجاني مثبت يا منفي نقش دارندموقت نيز در ميزان پردازش اط
تواند رابطه بين  موقت مييهشود که آيا حاالت خلقي دستکاري شدسوال مطرح مي

صفت شخصيتي و پردازش هيجاني را تعديل نمايند؟ هدف اصلي پژوهش حاضر اين 
کار همخوان، سوگيري حافظه آش-همخوان و صفت-است که در چارچوب فرضيات خلق

  .    را بررسي نمايد موقتدر حاالت مختلف خلقي BIS و  BASدر افراد با حساسيت باالي

  وش ر

   آمارييجامعه

 آماري پژوهش حاضر عبارتند از دانشجويان كارشناسي دانشگاه آزاد اسالمي يجامعه
  . مشغول به تحصيل بودند۸۸-۸۹واحد تبريز که در سال تحصيلي 
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  نمونه آماري

. را تكميل نمودند) ۱۹۹۴(كارور و وايت  BIS/BASفر از دانشجويان مقياس  ن۵۲۷تعداد 
با توجه به تفاوت نسبي افراد راست دست و چپ دست در پردازش اطالعات هيجاني و 

 ،۳ و کارن۲، اسکات۱رايت(هاي مغزي رفتاري با برتري جانبي دست نيز ارتباط سيستم
ابتدا .  چپ دست بودن كنار گذاشته شدند نفر از افراد گروه نمونه به خاطر۵۷) ۲۰۰۹
 تبديل (z)هاي استاندارد به نمره)  دانشجوي راست دست۴۸۰(هاي خام اين افراد نمره
با حساسيت باالي )  زن۱۲ مرد و ۱۳( نفر ۲۵سپس براساس نمرات افراد در توزيع، . شد

BAS ،۲۵ مرد۱۲ زن و ۱۳( نفر  ( با حساسيت بااليBIS نفر ۲۵ و )مرد۱۴ و  زن۱۱  (
 آنها در مقياس z استاندارد يهبدين صورت كه نمر. به عنوان گروه كنترل انتخاب شدند

BAS  و در مقياس ۵/۱باالي BIS  بود، به عنوان گروه با حساسيت -۵/۱پايين تر از 
 و در مقياس ۵/۱باالي  BISافرادي كه در مقياس  انتخاب شدند بالعكس،  BASباالي 
BAS  قرار گرفته بودند به عنوان گروه با حساسيت باالي -۵/۱پايين از BIS  انتخاب

 يهدر خصوص گروه كنترل، مالك انتخاب بدين نحو بود كه افرادي كه نمر. گرديدند
) z ±0.5( ۵/۰و  -۵/۰بين  BISو هم در مقياس  BAS آنها هم در مقياس zاستاندارد 

يعني افرادي انتخاب شدند كه در  (دـقرار داشت به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شدن
 با انحراف ۷/۲۱ها ميانگين سن آزمودني). هر دو مقياس مذكور در حد متوسط بودند

   . بود۷/۱معيار 

  ابزار گردآوري اطالعات

 مورد مطالعه در پژوهش حاضر ابـزار :ي آشكاراي حافظهفهرست واژگان و آزمون رايانه
 واژه بود كه داراي بار عاطفي مثبت ۹۰از  هرستيف شامل كارـآش يجهت بررسي حافظه

  مشتمل بر(ها  واژهيهـفهرست اولي. بودند)  واژه۳۰( يا خنثي  ،) واژه۳۰(، منفي ) واژه۳۰(
  

  

2- Scott 1- Wright 
3- Karen 

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   {
1389 زمستان, 20 شماره پنجمسال    {  

  

 

 
 

193 

هاي رايج در زبان فارسي و ديگر واژه) ۱۳۸۵( عبدالهي مجارشين يهاز مطالع)  واژه۱۸۲ 
 دانشجو ۱۰۱از تعداد .  تهيه گرديد ه به فرهنگ لغت عميد صورت گرفت،که با مراجع

، بار عاطفي هر SAMخواسته شد براساس تصوير ) هاي مورد مطالعهمتفاوت از نمونه(
 و ۳ها با ميانگين واژه. بندي كننداي ليكرت درجه درجه۹ها را در مقياس يك از واژه

هاي منفي و  و باالتر به عنوان واژه۵/۷ ميانگين با هاي مثبت، تر به عنوان واژهپايين
در . هاي خنثي در نظر گرفته شدند به عنوان واژه۷۵/۵  و ۲۵/۴ها با ميانگين ما بين واژه

 ۳۶ خنثي، يه واژ۳۸( واژه انتخاب گرديد ۱۰۹اين مرحله، مطابق مالك مذكور تعداد 
ه و نوع آن در يادآوري و بازشناسي از آنجا كه طول واژ).  مثبتيه واژ۳۵ منفي و يهواژ

ها از حيث طول و نوع در هر سه ليست بنابراين واژه) ۱۳۸۲تقوي، (ها تأثيرگذار است واژه
 همتا يه واژ۳۰( واژه ۹۰بدين ترتيب، تعداد . همتا شدند) منفي و مثبت خنثي، (واژگان 

 منفي يه واژ۳۰برايميانگين و انحراف استاندارد . انتخاب گرديد) شده براي هر ليست
) ۴۷/۱( خنثي يه واژ۳۰ و ۶۶/۴  )۳۵/۰( مثبت؛ يه واژ۳۰، براي ۰۸/۸) ۲۷/۰(برابر 

، >۰۰۰۱/۰p(د ادها را معنادار نشان  به دست آمد كه آزمون تحليل واريانس تفاوت۵۵/۴
۷۵/۲۲۵۷=F .(هاي منفي، باخ براي واژهـي به روش آلفاي كرونـيزان همساني درونـم

  . به دست آمد۸۳/۰ و ۸۸/۰  ،۸۷/۰و خنثي به ترتيب مثبت 

پذير است كه در  آشكار به دو روش يادآوري و بازشناسي امكانيهسنجش حافظ
بدين منظور از . سنجش حافظه از طريق بازشناسي صورت گرفت پژوهش حاضر، 

تصادفي به طور )  مثبت۱۵ منفي و ۱۵   واژه خنثي،۱۵( واژه ۴۵ تعداد  اي، واژه۹۰فهرست
 فهرست   آشكار،يهاي كه در متون سنجش حافظ واژه۴۵اين فهرست . انتخاب گرديد

سپس . ها ارايه شد به آزمودني»به ياد سپاري« جهت  شود،واژگان قديم ناميده مي
 »بازشناسي« جهت  شود،اي كه فهرست واژگان جديد ناميده مي واژه۹۰فهرست 

به ) هاي ارايه شدهشده از ميان مجموع و واژههاي به ياد سپرده بازشناسي واژه(
 يههاي فهرست قديم و فهرست جديد طي برنام واژهيارايه. ها ارايه گرديدآزمودني
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 يه ثانيه در صفح۵/۲ فهرست قديم هر يك به ميزان يه واژ۴۵. اي صورت گرفترايانه
 ثانيه ۵/۱ مانيتور يهصفح زماني بين دو واژه ارايه شده در يهفاصل. شدمانيتور ظاهر مي

 ۶۰۰شد، هر يک به ميزان  فهرست جديد كه جهت بازشناسي ارايه مييه واژ۹۰. بود
 ارايه شده در يه زماني بين دو واژيهفاصل. شد مانيتور ظاهر مييههزارم ثانيه در صفح

متغير ) ژه هزارم ثانيه براي هر وا۹۰۰ميانگين ( هزارم ثانيه ۱۱۰۰ تا ۷۰۰صفحه مانيتور از
 محرك جهت يهبيني خودكار زمان اراياين كار به منظور جلوگيري از انتظار و پيش. بود

  . پاسخ به آن صورت گرفت

اين پرسشنامه که توسط کارور  ):BIS / BAS(ساز رفتاري فعال/ هاي بازداري مقياس سيستم
 ماده آن ۷ باشد که مقياس مي۴ ماده و ۲۴تهيه شده است، شامل ) ۱۹۹۴(و وايت 

 ۴ سوال مربوط به زير مقياس سائق، BAS )۴ ماده آن مربوط به BIS ،۱۳مربوط به 
 سوال مربوط به زير مقياس پاسخ به ۵سوال مربوط به زيرمقياس جستجوي شادي و 

ثبات دروني ) ۱۹۹۴(کارور و وايت . باشد اين پرسشنامه خنثي مييه ماد۴.  است)پاداش
ه ترتيب ـخ به پاداش را بـادي و پاسـهاي سائق، جستجوي ش و زيرمقياس BISمقياس

اي که عبدالهي مجارشين و ، گزارش کردند و در مطالعه۶۶/۰، ۷۶/۰، ۷۳/۰ ،۷۴/۰
 و ثبات دروني زير ۷۸/۰ را  BIS انجام دادند ثبات دروني مقياس۱۳۸۵همکاران در سال 

  .اندکرده گزارش ۸۶/۰، ۷۵/۰ ، ۸۲/۰را به ترتيب  BASهاي مقياس

 به IAPS(۱(المللي تصاوير عاطفي سيستم بين خلق از القاي منظور به :هاي عاطفيکليپ
 تصوير است که ۱۰۰۰اين تصاوير شامل بيش از . همراه موسيقي، استفاده گرديد

  مطالعه به طور۱۸براي تصاوير در ) ۱خوشايندي، انگيختگي و تسلط(هنجارهاي عاطفي 
به طور گسترده در مطالعات مربوط به تمايز و ابعاد   IAPS.ستجداگانه به دست آمده ا

 اين مجموعه تصاوير شامل تصاوير مختلفي مانند. هيجان مورد استفاده قرار گرفته است
  ه حمله، تصادفات، آلودگي، بيماري، فقر،ـهاي مربوط بقطع عضو، مارها، حشرات، صحنه

  

  

 1- International Affective Picture System (IAPS) 
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 خود يباشد که اين تصاوير به نوبهکودکان، مناظر طبيعي، تصاوير عاشقانه، و غيره مي
خشم، نفرت، غم، شادي، لذت، : هاي  اساسي و جهان شمول مانندباعث ايجاد هيجان
 ۴۰( تصوير ۸۰در پژوهش حاضر ). ۱۹۹۹ النگ و همکاران،(شود آرامش و غيره مي
جهاني و در عين حال متناسب با را با توجه به نرم) ير شاد تصو۴۰تصوير غمگين و 

فرهنگ ايراني انتخاب کرده و آن را با دو نوع موسيقي شاد و غمگين ميکس کرده، 
 مقدماتي، تأثير يهاي هيجاني در يک مطالعهسپس براي اطمينان از روايي محرک

از . وارسي شد) وه نمونهغير از دانشجويان گر( نفر از دانشجويان ۳۲کليپ مربوطه روي 
اين افراد خواسته شد تا پس از تماشاي هر کليپ ميزان تأثير آنها را به لحاظ 

از کمترين تا بيشترين ميزان ) عدم انگيختگي/ ناخوشايندي و انگيختگي/ خوشايندي(
بدين صورت که به کليپي . عالمت بزنند) SAM(اي   درجه۹تأثير بر روي يک مقياس 

ترين نمره و به کليپي کنند پايين ان خوشايندي و انگيختگي را ايجاد ميکه کمترين ميز
. باالترين نمره را لحاظ نمايندکنند، که بيشترين خوشايندي و انگيختگي را ايجاد مي

ها در دست آمده از کليپه ميانگين و انحراف استاندارد ميزان خوشايندي و انگيختگي ب
ها با استفاده از روش پايايي کليپ.  داده شده است نشان۱ نفره در جدول ۳۲اين گروه 

ها ارزيابي شد که در جدول   نفر از همين آزمودني۱۶بازآزمايي پس از يک هفته بر روي 
  . ارائه شده است۲

  

  ميانگين و انحراف استاندارد ميزان خوشايندي و انگيختگي تصاوير) ۱(جدول 

  استانداردميانگين و انحراف   تعداد گروه نمونه  هاکليپ
  ناخوشايندي/ خوشايندي

  ميانگين و انحراف استاندارد
  عدم انگيختگي/ انگيختگي

  ۶۲/۲)۳۱/۱(  ۸۱/۷)۳۵/۱(  ۳۲  شاد
  ۸۶/۳)۲۷/۱(  ۱۸/۲)۵۴/۱(  ۳۲  غمگين

  

  

  

 1- Dominance 
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  ها از حيث خوشايندي و انگيختگي با استفاده از روش بازآزمايي ميزان پايايي کليپ)۲(جدول 

  )داريسطح معني(همبستگي   هاکليپ  يجانابعاد ه
  ۴۵/۰) ۰۵/۰(  شاد  خوشايندي

  ۶۳/۰) ۰۴/۰(  غمگين  
  ۵۵/۰) ۰۱/۰(  شاد  انگيختگي

  ۶۹/۰) ۰۱/۰(  غمگين  
  

به منظور بررسي ابعاد هيجاني تصاوير عاطفي  :گيري ابعاد مختلف هيجانيآزمون اندازه
IAPS  ون خودارزيابي با کمک تصاوير اي آزم درجه۹از نسخه مداد کاغذي با مقياس
شامل  SAM. استفاده گرديد) ۱۹۹۴(ابداع شده توسط النگ و برادلي ) SAM(آدمک 

يک سري اشکال گرافيکي است که سه بعد خوشايندي، برانگيختگي و تسلط را در يک 
يکسري  در بعد خوشايندي آزمون اين يدامنه. دهدمقياس پيوسته مورد بررسي قرار مي

بعد . شود را شامل مي»ناشاد اخم کرده«تا شکل » شاد داراي لبخند«ز شکل تصاوير ا
 »آلودخواب آرامش« از حالتي تا »شده باز کامالً چشمان« از اشکالي شامل نيز برانگيختگي

 تا »کنندهغالب و کنترل« تصوير بزرگ يبعد تسلط نيز در برگيرنده. دهدرا نمايش مي
تواند در طول اجراي تست، آزمودني مي. باشد مي»ترلمغلوب و تحت کن«تصوير کوچک 

اي را انتخاب نمايد که در اين صورت يک  گزينه، شکل يا بين دو شکل۵هر يک از 
از آنجا که در اين آزمون افراد حاالت عاطفي خويش . اي خواهيم داشت درجه۹مقياس 

هاي استفاده از زبان دوديتاز مح کنند، بسياريرا با استفاده از تصاوير آدمک ارزيابي مي
ي ـيني خود را ارزيابـاي نسبتاً عراد به گونهـبدين ترتيب اف. گردديـفع مـها مرتو واژه

کند که افراد بتوانند در مدت اين امکان را فراهم ميSAM عالوه بر اين . نمايندمي
 اين به زمان کوتاهي حاالت عاطفي و ابعاد مختلف هيجاني خويش را مشخص نمايند که

شود آزمودني به شرکت در مطالعات مختلف تمايل بيشتري نشان  خود باعث ميينوبه
هاي هيجان توانندمي بزرگساالن همانند نيز کودکان که است اين  SAMديگر مزيت .دهد
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يک آزمون ناوابسته  SAM اين که نکته. خويش را با استفاده از اين تصاوير ابراز نمايند
هاي مختلف ابزار مناسبي  است و استفاده از آن در کشورها و فرهنگبه فرهنگ و زبان

همچنين مطالعات بيانگر همبستگي باال بين نمرات ). ۱۹۹۴النگ و برادلي،  (خواهد بود
-هايي که براي درجهمقياس(ها خوشايندي و برانگيختگي به دست آمده از ساير مقياس

باشد و نتايج اين مي SAM دست آمده ازه ت ببا نمرا) ها استفاده شده استبندي از واژه
تواند به طور سريع ابعاد اصلي هيجان را مي SAMکنند که آزمون ها پيشنهاد مييافته

  ).۱۹۹۴النگ و برادلي ،(ارزيابي نمايد 

تعدادي سوال جهت کنترل برتري جانبي دست  :واالت جهت تعيين برتري جانبي دستس
تفاوت معناداري را براي ) ۲۰۰۹(هرچند بالکوني و همکاران . ها ارائه شدبه  آزمودني

 هاي مختلف فعاليت مغزيهاي هيجاني در سيستمهاي صادر شده نسبت به محرکپاسخ

داري را بين معني ارتباط )۲۰۰۹( همکاران و رايت اما ندادند نشان جانبي برتري حسب بر
 نشان دادند که زنان چپ دست دست آوردند، آنهاه ب BISدست برتري، جنسيت و نمرات 

تواند بين برتري جانبي و پس مي. دست آوردنده ب BISنمرات بااليي را در مقياس 
 رفتاري رابطه وجود داشته باشد، بنابرين الزم است که اين متغير -هاي مغزيسيستم

  .کنترل شود

  روش اجرا

بندي شده يك روز ان زميههاي مورد مطالعه، طبق يك برنامپس از انتخاب افراد گروه
رخواست گرديد جهت  از آنان د وها تماس گرفته شدقبل از انجام آزمايش با آزمودني

.  دوم طرح و براي انجام آزمايش به آزمايشگاه روانشناسي بياينديهمكاري در مرحله
 ۱۰ اجرا شد و هر آزمايش نيز حدود ۱۵ صبح تا ساعت ۹ها از ساعت  آزمايشيهكلي

  .انجاميدول ميدقيقه به ط
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پس از ايجاد ارتباط با آزمودني و دادن توضيحات الزم، وي مقابل مانيتور مربوط به 
سپس . شدنشست و اطالعات فردي وي در كامپيوتر ثبت ميها و كليپ ميپخش واژه

   اول،يدر وهله) ۱( : شدها اجرا ميآزمايش طي مراحل ذيل براي هر يك از آزمودني
 يك يك و به طور تصادفي  اي داراي بار هيجاني خنثي، منفي و مثبت، واژه۴۵فهرست 

شد تا با دقت هر چه میاز آنان خواسته . گرديدها ارائه مياز طريق مانيتور به آزمودني
شد، ها دستكاري مييـ در اين مرحله كه خلق آزمودن )۲. (ها را به خاطر بسپارندتمام واژه

. گرديدي ارايه ميـ دقيقه براي هر آزمودن۴مگين به مدت يكي از كليپ هاي شاد يا غ 
 در  جهت جلوگيري از هرگونه اتالف وقت و سوگيري احتمالي، قبالً ليست افراد هر گروه،

شايان ذكر است جايگزيني . زيرگروه القاي خلق شادي يا خلق غمگين مشخص شده بود
كامالً تصادفي ) لق شاد يا غمگينجهت القاي خ(ها ها در هر يك از اين زيرگروهآزمودني

اي يك يك و به طور تصادفي از  واژه۹۰ فهرست  ،سوم يهباالخره در مرحل) ۳. (بود
ها در اين مرحله از آزمودني. گرديدها ارايه طريق مانيتور جهت بازشناسي توسط آزمودني

 يه دكمهاي ليست قبلي در حداقل زمان ممكن واژهيهشد به محض مشاهدخواسته مي
  .پاسخ را فشار دهند

  ها روش تجزيه و تحليل داده
بازشناسي  يهحافظ آزمون اجراي از آمده دست هب نتايج ابتدا آماري تحليل و تجزيه از قبل

نتايج آزمون به طور سنتي تحليل . دش استفاده ۱(SDT) تشخيص عالمت يهاز نظري
هاي محرک( قديم هايمحرک به هادنيآزمو درست هايپاسخ تعداد برمبناي حافظه بازشناسي

بايست پاسخ مي محرک قديم آزمودني يبدين صورت که با ارائه. بوده است) هدف
 زيرا ممکن ،  باشدکنندهتواند به شدت گمراهاين روش محاسبه مي. را انتخاب نمايد» بلي«

  ده، نتايج ـشارائه  حرکـصرفنظر از نوع م» خير«يا » بلي«است تمايل آزمودني به گفتن 
  

  

  

1- Signal Detection theory (SDT) 
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گيريد که ـب نظر در ثال، آزمودني راـبه عنوان م. دهد قرار تأثير آزمون بازشناسي را تحت
هاي هدف و چه چه محرک(هاي ارائه شده  محرکيهبه هم  بازشناسي،يدر مرحله
هاي درست مبناي اد پاسخچنانچه فقط تعد. دهد مي»بلي«پاسخ ) هاي غيرهدفمحرک

محاسبه قرار گيرد، نتيجه بدين معنا خواهد بود که وي توانسته است در بازشناسي 
در حالي که در عمل وي نتوانسته است هيچ . هاي کامالً موفق عمل نمايدمحرک

مين دليل ـبه ه. ي نمايدـيرهدف به طور صحيح بازشناسـمحرک هدفي را از محرک غ
هايي محاسبه گرديده يابي يکسري شاخص عالمتيه مبناي نظريبايست ابتدا برمي

هاي آزمودني در اين روش، براساس واکنش. سپس تجزيه و تحليل آماري صورت گيرد
 دست )بتا (βو ) دي پرايم( 'dدو شاخص به  ۲هاي کاذب و پاسخ۱هاي صحيحشامل پاسخ

 بازشناسي يحافظه آزمون در آزمودني توسط انتخاب شده راهبردهاي بيانگر که يابيممي
  ).  مراجعه شود۱۳۸۲ بيشتر به تقوي، يهجهت مطالع(است 

و  'dزمان واکنش، (براي تجزيه و تحليل آماري، براي هر يک از متغيرهاي وابسته 
β (هاي مکرر سه عاملي اجرا گرديد که در آن، عامل يک آزمون تحليل واريانس با اندازه

به عنوان درون آزمودني، و عامل القاي ) ثبت، منفي و خنثيم(انواع واژه در سه سطح 
باال و  BISباال،  BASو عامل گروه در سه سطح ) شاد و غمگين(خلق در دو سطح 

  . گروه کنترل به عنوان عوامل بين آزمودني در نظر گرفته شد
    هايافته

 هاي داراي بار هيجاني مختلفها در بازشناسي واژه زمان واکنش آزمودني۳در جدول 
در هاي مختلف مورد مطالعه شود زمان واکنش گروههمانگونه که مالحظه مي. آمده است
 شرايط القاي خلق شاد و غمگين تحت) خنثي، منفي و مثبت(ها انواع واژه بازشناسي

  . ها گزارش شده است ميزان معناداري اين تفاوت۴جدول  در. غمگين متفاوت است

  
  

  

2- False alarm 1- Hit 
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. دار استشود، اثر اصلي نوع واژه و گروه و القاي خلق نيز معنيهمانگونه که مشاهده مي
القاي خلق بدين معنا است که زمان واکنش  ×گروه  ×عاملي نوع واژه ـمعنادار بودن اثر ت

به اين هاي داراي بار هيجاني مختلف بسته هاي مختلف شخصيتي در بازشناسي واژهتيپ
بدين معني که سرعت بازشناسي . باشند، متفاوت استکه تحت چه شرايط خلقي مي

  .اطالعات تحت تأثير بار هيجاني اطالعات، تيپ شخصيتي و نوع خلق است

هاي تعاقبي و تعيين محل تفاوت زمان واکنش از تحليل واريانس به منظور بررسي
از شرايط القاي خلق شاد و غمگين گيري مکرر به طور جداگانه براي هر يک اندازه

نتايج نشان داد که سه گروه آزمودني در شرايط القاي خلق غمگين تفاوت . استفاده شد
 ولي در شرايط القاي خلق شاد تفاوت ]F)۴وP ،۳۴/۴=)۶۸=۰۰۳/۰[داري داشته معني

ه ـ، سموقعيت خلق غمگين بدين ترتيب، در. ]F)۴وP ،۴۵/۰=)۶۸=۷۵/۰[معناداري نداشتند 
راهه به طور جداگانه براي هر يک از انواع مختلف واژه انجام آزمون تحليل واريانس يک

، P=۰۰۱/۰[ هاي غمگيننتايج حاکي از اين بود که سه گروه آزمودني در واژه. گرديد
 و ]F)۲و۳۴(=P ،۲۴/۰=۷۸/۰[ هاي خنثي تفاوت معنادار داشته ولي در واژه]F)۲و۳۴(=۵۷/۹

هاي بعدي جهت تعيين بررسي.  تفاوت معنادار نداشتند]F)۲وP ،۱۲/۰=)۳۴=۸۸/۰[مثبت
. فرني انجام شد هاي غمگين با استفاده از آزمون تعقيبي بونمحل تفاوت براي واژه

با گروه کنترل معنادار بوده بدين  BISو همچنين گروه BIS با  BASتفاوت گروه 
باال  BAS غمگين در مقايسه با افراد با باال در شرايط القاي خلق BISصورت که افراد با 
  .کنندتر بازشناسي ميهاي داراي بار هيجاني منفي را سريعو گروه کنترل، واژه
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هاي داراي بار ها در بازشناسي واژهميانگين و انحراف معيار زمان واکنش آزمودني) ۳(جدول 
  هيجاني خنثي، منفي و مثبت

  القاي خلق  گروه   هيجانيواژه هاي داراي بار
  مثبت  منفي  خنثي

BAS  ۵۸/۶۰۳)۶/۵۰(  ۵/۶۳۴)۱/۵۶(  ۶۴/۶۲۱)۵/۵۱(  غمگين  
  ۱۹/۵۵۳)۲/۵۸(  ۷۳/۵۹۹)۶/۷۲(  ۱۲/۶۱۲)۶/۷۲(  شاد  
BIS  ۳۹/۵۹۶)۰۱/۶۶(  ۰۹/۶۲۵)۷/۴۹(  ۰۳/۶۰۹)۲۵(  غمگين  
  ۰۳/۵۸۶)۱/۷۱(  ۰۹/۶۲۵)۵/۵۹(  ۱۵/۶۳۶)۵/۶۰(  شاد  

  ۲۶/۵۹۳)۶/۲۹(  ۲۷/۶۰۰)۷/۴۲(  ۵۹/۶۱۴)۹/۵۳(  غمگين  کنترل
  ۱۷/۵۷۱)۵۱(  ۶۵/۵۹۵)۶/۴۹(  ۶۱۷)۷/۶۳(  شاد  

  ها و القاي خلقبه تفکيک گروه
  ۱۷/۵۷۱)۵۱(  ۶۵/۹۵)۶/۴۹(  ۶۱۷)۷/۶۳(  شاد  

  

  هاي مکرر براي متغير زمان واکنشگيري خالصه نتيجه آزمون تحليل واريانس اندازه)۴ (جدول

مجموع   منبع تغييرات
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
  اتمجذور

مقدار 
F 

  سطح
  داريمعني

  ۰۰۰۱/۰  ۳۲/۱۳  ۱/۱۹۲۶۸  ۲  ۲/۳۸۵۳۶  نوع واژه
  ۰۵۹/۰  ۳۳/۲  ۴/۳۳۷۶  ۴  ۶۲/۱۳۵۰۵  گروه ×نوع واژه 

  ۰۰۴/۰  ۶۳/۵  ۰۱/۸۱۴۲  ۲  ۰۳/۱۶۲۸۴   القاي خلق×نوع واژه 
  ۰۴۹/۰  ۴۴/۲  ۳۹/۳۵۴۱  ۴  ۵۹/۱۴۱۶۵  القاي خلق ×  گروه× نوع واژه

      ۲۷/۱۴۴۶  ۱۳۶  ۸/۱۹۶۶۹۲  خطا
  

هاي توصيفي مربوط به متغير حساسيت يـا     داده ):'dپرايمدي( حساسيت پاسخ    يلفهؤم) ب
d' هاي داراي بار هيجاني متفاوت به تفکيک شرايط مختلـف  ها در پاسخ به واژه     آزمودني

 نشان داده شده اسـت فقـط اثـر         ۶همانگونه که در جدول     .  آمده است  ۵خلقي در جدول    
. يک از ساير اثرات اصلي يـا تعـاملي معنـادار نيـست     و هيچ معنادار بوده ،اصلي نوع واژه  

ها قطع نظر از تيپ شخصيتي    معنادار بودن اثر اصلي نوع واژه بدين معناست که آزمودني         
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ـ       شان، به واژه  رايط خلقي ـو ش   متفـاوتي پاسـخ     يههاي داراي بار هيجاني مختلف به گون
سه نوع واژه  'dها براي ميانگين يبه عبارت ديگر، ميزان حساسيت پاسخ آزمودن. دهندمي

هـاي  هاي منفي حساسيت پـايين و بـراي واژه   ها در جداسازي واژه   نشان داد که آزمودني   
همانگونه کـه ذکـر شـد ايـن حـساسيت پاسـخ تحـت تـأثير              . مثبت حساسيت باال دارند   

 بـه  بنابراين، معنادار نبودن اثـرات تعـاملي      . هاي تيپ شخصيتي و شرايط خلق نبود      رمتغي
نـسبت بـه     غمگـين  خلقـي شـاد و     شـرايط  در االب BIS/BASافراد   که است اين معناي

  .هاي هيجاني مختلف، حساسيت يکساني دارندبازشناسي واژه
  ها و القاي خلق به تفکيک نوع واژه، گروه'd ميانگين و انحراف معيار نمرات )۵(جدول 

  هاي داراي بار هيجانيواژه
  القاي خلق  هاگروه

  مثبت  منفي  خنثي
BAS ۶۹۹۴/۱)۷۲۵۵/۰(  ۲۸۴۰/۱)۵۴۲۸/۰(  ۶۷۲۳/۱)۸۴۳۶/۰(  غمگين  
  ۴۲۳۷/۱)۸۱۹۴/۰(  ۴۱۳۱/۱)۴۴۲۴/۰(  ۹۱۶۷/۱)۳۷۱۹/۱(  شاد  
BIS  ۷۵۸۱/۱)۹۶۶۴/۰(  ۴۸۸۷/۱)۷۵۸۳/۰(  ۹۰۹۳/۱)۲۵۰۶/۱(  غمگين  
  ۷۸۴۶/۱)۷۰۱۱/۰(  ۲۷۸۰/۱)۴۴۶۹/۰(  ۷۹۶۳/۱)۰۱۷۹/۱(  شاد  
  ۶۲۹۶/۱)۴۵۸۳/۰(  ۱۵۲۲/۱)۵۰۰۸/۰(  ۸۲۳۷/۱)۶۲۷۳/۰(  غمگين  کنترل
  ۲۶۳۶/۱)۴۰۱۶/۰(  ۰۱۰۰/۱)۴۹۹۱/۰(  ۵۰۱۷/۱)۵۵۵۴/۰(  شاد  

  

 'dحساسيت پاسخ هاي مکرر براي متغيرگيريآزمون تحليل واريانس اندازه  خالصه نتيجه)۶(جدول 

مجموع   منبع تغييرات
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
 Fمقدار   مجذورات

  سطح 
  داريمعني

  ۰۰۰۱/۰  ۳۸/۱۴  ۵۹/۴  ۲  ۰۵/۹  نوع واژه
  ۹/۰  ۲۶/۰  ۰۸/۰  ۴  ۳۳/۰  گروه×نوع واژه 

  ۷/۰  ۳۴/۰  ۱۱/۰  ۲  ۲۱۹/۰   القاي خلق×نوع واژه 
  ۵۳/۰  ۷۸/۰  ۲۴/۰  ۴  ۹۹۱/۰  القاي خلق×گروه×واژه نوع

      ۳۱۵/۰  ۱۳۰  ۹۲/۴۰  خطا
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ه  ميانگين و انحراف معيار نمرات مربوط ب۷در جدول  ):βمالک بتا (وگيري پاسخ  سيفهلؤم
 ايهصه نتايج آزمون تحليل واريانس اندازه خال نيز۸ و در جدول βسوگيري پاسخ يا 
شود اثر همانگونه که مالحظه مي. ها نشان داده شده است ميانگينيهمکرر براي مقايس

اي هبراي واژه βها نشان داد که ميانگين بررسي ميانگين. اصلي نوع واژه معنادار است
همچنين . هاي خنثي و مثبت است براي واژهβتر از نمرات ري پاييندامنفي به طور معني

هاي اثر تعاملي نوع واژه با گروه نيز معنادار است؛ بدين معني که سوگيري پاسخ به واژه
به منظور بررسي اينکه تفاوت . هيجاني مختلف به تيپ شخصيتي افراد بستگي دارد

راهه به طور جداگانه براي ليل واريانس يکها در کدام نوع واژه است، سه آزمون تحگروه
نتايج نشان داد که سه گروه آزمودني در . ها صورت گرفتهر يک از انواع مختلف واژه

هاي تفاوت معناداري داشته ولي در واژه] F)۲وP ،۹۵/۶=)۷=۰۰۲/۰[ غمگينهاي واژه
وت معنادار اتف ]F)۲و۷۱(=P ،۶۳/۱=۲۰۲/۰[ و مثبت] F)۲وP ،۹۷/۰=)۶۹=۳۸/۰[ خنثي

مگين در گروه ـهاي غ براي واژهβنتايج آزمون بون فرني نشان داد که ميانگين. نداشتند
 BISتر از گروه ه طور معناداري پايينـبBAS ۸با عنايت به جدول . نترل استـو ک 

همچنين اثر تعاملي نوع  القاي خلق و ×توان مالحظه نمود که اثر تعاملي نوع واژه مي
 توأمان β يهاين يافته بدين معناست که نمر.  القاي خلق معنادار نيست× گروه ×واژه 

  .تحت تيپ شخصيتي و شرايط خلقي افراد نيست
  ها و القاي خلق به تفکيک نوع واژه، گروهβ ميانگين و انحراف معيار نمرات )۷(جدول 

  القاي خلق  گروه  جانيهاي داراي بار هيواژه
  مثبت  منفي  خنثي

BAS  ۱۹۳۸/۱)۴۸۵۲/۰(  ۱۳۱۶/۱)۴۱۶۸/۰(  ۲۰۳۱/۱)۵۴۴۶/۰(  غمگين  
  ۱۸۱۲/۱)۳۵۷۵/۰(  ۴۵۰۹/۱)۶۸۶۸/۰(  ۱۸۸۳/۱)۸۵۴۰/۰(  شاد  

BIS  ۲۰۲۰/۱)۷۰۳۰/۰(  ۶۷۵۴/۰)۲۰۲۴/۰(  ۳۱۵۵/۱)۶۳۲۴/۰(  غمگين  
  ۳۲۵۱/۱)۷۴۳۴/۰(  ۹۹۱۶/۰)۲۰۰۳/۰(  ۳۱۷۶/۱)۷۹۹۸/۰(  شاد  

  ۶۲۳۱/۱)۶۷۷۱/۰(  ۲۶۸۸/۱)۵۱۳۱/۰(  ۴۳۸۲/۱)۴۳۸۵/۰(  غمگين  کنترل
  ۴۵۷۱/۱)۷۳۲۴/۰(  ۲۳۵۴/۱)۳۹۸۶/۰(  ۴۹۶۱/۱)۸۲۴۲/۰(  شاد  
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  βپاسخ  سوگيري متغير براي مکرر هايگيرياندازه واريانس تحليل آزمون ينتيجه  خالصه)۸(جدول 

مجموع   منبع تغييرات
  مجذورات

درجه 
  آزادي

ميانگين 
 Fمقدار   مجذورات

  سطح
  داري معني

  ۰۲/۰  ۴  ۹۷/۰  ۲  ۹۴/۱  نوع واژه
  ۰۳/۰  ۶۴/۲  ۶۴۱/۰  ۴  ۵۶/۲  گروه × نوع واژه

  ۳۶/۰  ۰۱/۱  ۲۴/۰  ۲  ۴۹/۰  القاي خلق × نوع واژه
  ۸/۰  ۴/۰  ۹/۰  ۴  ۳۹/۰  القاي خلق × گروه × نوع واژه

      ۲۴/۰  ۱۳۰  ۴۹/۳۱  خطا
  

  گيريبحث و نتيجه

عات هيجاني با توجه به  حاضر بررسي تأثير القاي خلق بر پردازش اطاليهدف مطالعه
امتياز ويژه پژوهش حاضر آن بود که از مشارکت . باشد رفتاري مي-هاي مغزيسيستم

عالوه بر . و کنترل بهره گرفته است BAS ،BISهاي سه دسته آزمودني شامل گروه
اين، نيمي از افراد هر گروه به صورت تصادفي در معرض القاي خلق شاد و نيم ديگر در 

 حاضر به طور مشخص سه بعد از ابعاد يدر مطالعه. گرفتند غمگين قرار ميمعرض خلق
مورد بررسي قرار )] β(و سوگيري پاسخ ) 'd(زمان واکنش، حساسيت پاسخ [شناختي 

گروه (گرفت که هر يک از ابعاد در قالب يک فرضيه و در رابطه با هر گروه آزمايشي 
BAS ،BIS خواهد گرفتمورد بحث و بررسي قرار ) و کنترل.  

در شرايط القاي خلق  BISنتايج نشان داد که افراد با حساسيت باالي  :زمان واکنش
هاي داراي بار و گروه کنترل واژه BASغمگين در مقايسه با افراد با حساسيت باالي 

و  BASاما در رابطه با زمان واکنش گروه . کنندتر بازشناسي ميهيجاني منفي را سريع
از آنجا که صفت . داري مالحظه نشدهاي هيجاني تفاوت معنيبت به واژهگروه کنترل نس

باشد، نتايج مطالعات قبلي نشان داد که افراد با صفت اضطراب مي،  BIS يکنندهمنعکس
اضطرابي باال کلمات منفي بيشتري را نسبت به کلمات خنثي به خاطر آورده و بازشناسي 
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دهند تر پاسخ ميهاي هيجاني منفي سريعه نشانهو ب) ۱۹۸۳، ۲ و اسميت۱برک( کنندمي
مک ( کنندو رنگ کلمات با بار هيجاني منفي را ديرتر بيان مي) ۱۹۹۴آيزنک و بايرن، (

هاي گومز و همکاران همچنين اين يافته با بخشي از يافته). ۱۹۸۹، ۴ و هاگان۳لود
و صفت  BISالي که نشان دادند افراد با حساسيت با) ۲۰۰۱(، کور )۲۰۰۲ ،۲۰۰۰(

نند، همخوان است اما کهاي هيجاني ناخوشايند را بهتر پردازش مياضطرابي باال محرک
و صفت تکانشگري  BASهاي آنها که افراد با حساسيت باالي با بخش ديگري از يافته

لذا نتايج . کنند، ناهمخوان استهاي هيجاني خوشايند را بهتر پردازش ميمحرک
 -تواند از فرضيه صفتمي BIS بخش صرفاً در رابطه با گروه پژوهش حاضر در اين

ها اين فرضيه. حمايت کند) ۱۹۹۱( همخوان باور -و خلق) ۱۹۹۸(همخوان راستينگ 
با ) BIS(کنند که حاالت خلقي منفي و صفات شخصيتي مرتبط با آن يعني پيشنهاد مي

ت خلقي مثبت و صفت  حاالوسوگيري نسبت به پردازش اطالعات هيجاني ناخوشايند، 
با سوگيري نسبت به پردازش اطالعات هيجاني ) BAS(شخصيتي مرتبط با آن يعني 

با ) BASو نه گروه ( BISهمچنين اين نتايج در رابطه با گروه . خوشايند رابطه دارد
کارور و وايت، مانند (قات قبلي يهاي تحقو يافته) ۱۹۸۷، ۱۹۸۲، ۱۹۹۴( گري ينظريه
 و  BASکه نشان دادند ) ۱۹۹۹، همکاران و ؛ واتسون۱۹۹۸و کينير، ؛ تومارکن ۱۹۹۴
BIS همخوان استبه ترتيب با حاالت خلقي مثبت و منفي رابطه دارند ،.  

يا قدرت تميز باال بيانگر حساسيت يا توانايي باالي  'd' :(d(حساسيت پاسخ  يلفهؤم
مک لئود و مک (هاي جديد است هاي قديم از محرکسازي محرک در جداآزمودني

باال بدين معني است که آزمودني قادر به تشخيص محرک اصلي از  'd). ۱۹۹۵لوگالين، 
و  حاضر در رابطه با حساسيت آزمودني ينتايج مطالعه. باشد و بالعکس نامربوط ميمحرک
   و گروه کنترل در BIS ،BAS راد با حساسيت باالي ـدرت تميز نشان داد که افـميزان ق
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هاي هيجاني مختلف، حساسيت شرايط خلقي شاد و غمگين نسبت به بازشناسي واژه
هاي همخوان و هاي هر سه گروه نسبت به محرکيعني آزمودني. يکساني دارند

هاي نظري ها با مدلاين يافته. ناهمخوان با خلق آنان، حساسيت يکساني را نشان دادند
و نيز مطالعات تجربي گومز ) ۱۹۹۸(راستينگ ) ۱۹۹۱(، باور )۱۹۸۷ ، ۱۹۸۲، ۱۹۹۴(ري گ

  .ناهمخوان است) ۲۰۰۸(نيا و همکاران ، رفيعي)۲۰۰۱( ، کور)۲۰۰۰ و۲۰۰۲(و همکاران 

يا » بله« تمايل آزمودني به گفتن βمنظور از سوگيري پاسخ يا  ):β( سوگيري پاسخ يلفهؤم
 باال، بيانگر ميزان β ي سوگيري پاسخ يا نمره.باشدآزمون ميصرف نظر از نوع » خير«

 پايين بيانگر پذيرش βباشد و برعکس ها ميکاري آزمودني در بازشناسي محرکمحافظه
  برايβدست آمده ميزان ه براساس نتايج ب. ها استگيرانه در بازشناسي محرکسهل

اين . ين تر از دو گروه ديگر استداري پاي به طور معنيBISهاي غمگين در گروه محرک
هاي غمگين در بازسازي محرکBIS  بدين معني است که افراد با حساسيت باالي

يعني به ( کنندها را بازشناسي ميگيرانه دارند و به راحتي اينگونه محرکهاي سهلارمعي
ه ن BISنتيجه آنکه، ). دهندمي» بله«هاي غمگين بيشتر پاسخ هنگام بازشناسي محرک
- آشکار سوگيري نشان مييهدر حافظ» همخوان با خلق«هاي تنها نسبت به محرک

هاي غمگين در مقايسه با دهند بلکه افراد داراي حساسيت باالي در مواجهه با محرک
  . کننداي اتخاذ ميگيرانهساير افراد راهبرد سهل

ش افراد با توان به اين نتيجه رسيد که در اين پژوهبندي کلي، ميدر يک جمع
هاي و گروه کنترل نسبت به محرک BASدر مقايسه با افراد  BISحساسيت باالي 

هيجاني منفي از حيث زمان واکنش، سوگيري پاسخ و نه حساسيت پاسخ، سوگيري نشان 
ها تهـدر تبيين اين ياف. داري مشاهده نشدعنيـدهند اما در دو گروه ديگر تفاوت ممي
هاي نشانه به باال حساسيت با BIS گري، ينظريه با مطابق که کرد عنوان چنين توانمي

هاي تواند در پردازش شناختي محرکاين حساسيت به تنبيه مي. شودتنبيه بازنمايي مي
اي تنبيه هبه نشانه BIS افراد زيادبه طوري که حساسيت . هيجاني نيز آشکار شود
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ها به کار  را براي پردازش اين نشانهمنابع بيشتري BISشود که افراد ميب جاحتماالً مو
). ۱۹۹۹راستينگ، (د و در نتيجه اطالعات هيجاني منفي بيشتري را پردازش کنند نگير

هاي خاصي هاي پايدار مرتبط با هيجانتواند نتيجه طرحوارهپردازش همگرا با صفت، مي
 عاطفي يکهشب يهاز طرف ديگر، طبق نظري. مستعد آن هستند نيز باشد BISکه افراد 

هاي توانند شبکهآنها مي که ستا ايگونه به BIS افراد ساختارشناختي ،)۱۹۹۱( باور
شرايط خلق منفي بنابراين . هاي منفي داشته باشندتري براي هيجانتداعي گسترده

هيجاني داراي هاي هاي مياني آنها را به راحتي فعال ساخته و به سرعت به گرهارتباط
 خود بر حافظه و قضاوت يهاين فرايند نيز به نوب. يابدابه گسترش ميارزش هيجاني مش

 BIS حاضر از اين نظر که يهاي مطالعهبنابراين، يافته. گذاردهمگرا با هيجان تأثير مي
ها اين يافته.  متقابل دارد، حمايت کرديهبا پردازش اطالعات هيجاني ناخوشايند رابط

 ي گري حداقل در رابطه با سيستم بازدارندهيم نظريهانداز شناختي به مفاهييک چشم
تنها منجر به رفتارهاي  BIS کند که فعاليت گري پيشنهاد مي. افزايدمي) BIS(رفتاري 

هيجاني ناخوشايند از هاي شود بلکه باعث بازيابي و بسط مادهاجتنابي و خلق منفي نمي
توان به اين نتيجه ها ميبه اين بحثبا توجه ). ۱۹۹۸راستينگ و الرسن، ( شودحافظه مي

  .رسيد که ابعاد شخصيت، شناخت و عاطفه با همديگر رابطه دارند

هاي پژوهش حاضر نتوانست از پردازش هيجاني همگرا با صفت در با اين حال، يافته
، ۱۹۹۴(هاي نظري گري ها با مدلاين يافته. حمايت کند BASافراد با حساسيت باالي 

و  ۲۰۰۲(هاي گومز و همکاران و يافته) ۱۹۹۱(، و باور )۱۹۹۸(، راستينگ )۱۹۸۷ ، ۱۹۸۲
مخواني را ـاين ناه. بودناهمسو ) ۲۰۰۸(مکاران ـنيا و هيعيـ، رف)۲۰۰۱(، کور )۲۰۰۰

توان يادآوري ناهمگرا با صفت را بر اوالً، مي: توان در قالب چندين دليل توجيه کردمي
يک ويژگي تکليف بازشناسي در پژوهش . ه نمودهاي خاص تکليف توجيحسب ويژگي

) هايعني فهرستي از واژه(حاضر اين بود که محرکي که در اين تکليف استفاده شده بود 
به عبارت ديگر، ممکن . ها معنادار نباشندممکن است از لحاظ شخصي براي آزمودني
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 کنندگان باشدشناختي مورد استفاده عاري از هر نوع ارتباط براي شرکتاست تکاليف
دوماً، تنظيم خلق نيز ممکن است در موقع يادآوري ناهمگرا با ). ۲۰۰۲گومز و همکاران، (

يادآوري ناهمگرا ) ۱۹۹۰( به اعتقاد پارورت و سابيني. خلق، نقش مهمي ايفا کرده باشد
لق کنند و از ارتباط خها براي القا خلق تالش نميافتد که آزمودنيبا خلق زماني اتفاق مي

ها درباره ارتباط خلق با در پژوهش حاضر نيز به آزمودني. خود با آزمايش آگاه نيستند
هاي ديگري در رابطه صفات در نهايت، ممکن است عامل. آزمايش آگاهي داده نشده بود

د و يا ارتباط اين ساختارها بسيار نشخصيتي و پردازش اطالعات هيجاني نقش داشته باش
  . د که در اين پژوهش به آنها اشاره شدتر از آن باشپيچيده

هاي پژوهش حاضر از افراد راست دست و دانشجو به دست آمده است، بنابراين يافته
 اين از طرف ديگر. شايد نتوان اين نتايج را به افراد چپ دست و غيردانشجو تعميم داد

، لذا مشخص باشدمي )سوگيري توجه( شناختيحوزه از محدودي ابعاد بررسي نتايج حاصل
) تفسير و قضاوت( شناختي يه توان به ابعاد ديگر حوزها را مينيست که آيا اين يافته

شود که در پردازش هيجاني اين افراد، حالت خلق خنثي پيشنهاد مي. گسترش داد يا خير
باط با ـناختي در ارتـ شيهشود که ابعاد بيشتري از حوزتوصيه مي. ودـي شـنيز بررس
تري از مورد بررسي قرار گيرد تا بدين وسيله شناخت جامع BISو  BASي هاسيستم

همچنين به منظور بررسي دست .  دست آيده ارتباط بين شخصيت، عاطفه و شناخت ب
گرچه اين سؤاالت برگرفته از . برتري دانشجويان از تعدادي سؤال استفاده گرديد

شود در مطالعات بعدي از هاي رايج در اين زمينه بود ولي توصيه ميپرسشنامه
پور و آگاه هاي استانداردي از قبيل ادينبورگ که در ايران نيز توسط عليپرسشنامه

 . يابي شده است، استفاده گردداعتبار) ۱۳۸۶(س هري
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