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مقدمه
انسان به عنوان موجودی اجتماعی- هیجانی به طور مداوم در 
حال سازگاری با محیط است. در این رابطه هیجان های بین 

فردی هم به لحاظ ایجاد ارتباطات بین فردی و هم به لحاظ 
ادراک اجتماعی بسیار مهم می باشند )1(. هیجان را می توان به 
دو مقوله، هیجان های مثبت و منفی طبقه بندی کرد. هیجان های 

چكیده
زمینه و هدف: انسان به عنوان موجودی اجتماعی- هیجانی به طور مداوم در حال سازگاری با محیط است. در این رابطه 
هیجان های بین فردی هم به لحاظ ایجاد ارتباطات بین فردی و هم به لحاظ ادراک اجتماعی بسیار مهم می باشند. بنابراین 

هدف پژوهش حاضر تأثیر هیجان مثبت و منفی القا شده بر فرایندهای توجهی بود.
روش ها: طرح پژوهش از نوع آزمایشی درون آزمودنی تک گروهی با اندازه گیری مکرر می باشد. جامعه آماری این 
پژوهش را کلیه ی دانشجویان دختر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی سمنان که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به 
تحصیل بودند، تشکیل می دهند. که تعداد 20 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. در پژوهش حاضر 
به منظور اطمینان از دستکاری هیجان از پرسشنامه هیجان مثبت و منفی و برای ارزیابی توجه از نرم افزار کاکلب و به 

منظور القای هیجان از دو قطعه موسیقی شاد و غمگین و متن نوشتاری شاد و غمگین استفاده شد.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان دادکه تفاوت میانگین افراد در فرایندهای توجهی القای هیجان مثبت و منفی در 
مؤلفه های پاسخ ناهمخوان اثر سایمون )P< 0/0001(، کشف تغییر بدون وجود محرک پوشش )P< 0/0001(، کشف تغییر 
پاسخدهی با وجود محرک پوشش در هیجان منفی )P< 0/004( و هیجان مثبت )P< 0/003(، کشف تغییر پاسخدهی 
بدون وجود محرک پوشش در هیجان منفی )P< 0/006( و در هیجان مثبت )P< 0/002( معنادار بوده است و در دو مؤلفه 
پاسخ همخوان اثر سایمون، کشف تغییر با وجود محرک پوشش در هر دو القای هیجان مثبت و منفی معنادار نبوده است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر یافته های این مطالعه نشان می دهد القای هیجان مثبت و منفی بر مؤلفه های 
توجه از قبیل: مؤلفه پاسخ همخوان اثر سایمون، کشف تغییر با وجود محرک پوشش تأثیر معناداری نداشته است که این 
فرضیه با پژوهش های زیاد همسو همخوانی دارد. از دیگر یافته های این پژوهش نشان می دهد که پاسخ ناهمخوان اثر 
سایمون، کشف تغییر بدون وجود محرک پوشش، کشف تغییر پاسخدهی با وجود محرک پوشش، کشف تغییر پاسخدهی 

بدون وجود محرک پوشش، بعد از القای هیجان مثبت و منفی به طور معناداری تغییر کردند
کلمات کلیدی: القای هیجان، هیجان مثبت، هیجان منفی، فرایندهای توجهی
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مثبت شامل شادی و خوشی و هیجان های منفی شامل خشم و 
ترس می باشند )2(. در رابطه با نقش هیجان در عملکرد عنوان 
شده که هیجان غم و اندوه می تواند موجب افزایش استرس 
و تنش در فرد شده، و فشار ناشی از استرس موجب کاهش 
عملکرد افراد می شود )3(. در رابطه با هیجان های مثبت می توان 
بیان کرد که این هیجان ها موجب سازگاری افراد با محیط های 
مختلف می شوند. اما برخالف دید منفی که افراد نسبت به 
هیجان های منفی دارند، مطالعات مختلف نشان می دهد که 
این حاالت هیجانی موجب بهبود دقت، پردازش شناختی و 

مسأله یابی می شود )2(.
از سوی دیگر القای هیجان با موسیقی حتی در فاصله های 
کوتاه عملکرد شناختی را تحت تأثیر قرار دهد. توجه یکی از 
ابعاد شناختی می باشد که ظرفیت و شدت عاطفی آن را تحت 
تأثیر خود قرار می دهد )4(. توجه به عنوان یک توانایی ذهنی 
است که به موجب آن ما بر برخی از محرک های محیطی 
تمرکز می کنیم. توجه به دو نوع توجه انتخابی، غیر انتخابی 
تقسیم می شود )5(. در توجه انتخابی ما چیزهایی را انتخاب 
می کنیم که با انتظارات و توقعات ما هماهنگی داشته باشند 
)6(. توجه انتخابی توانایی تمرکز بر محرک های مورد نظر و 
داشتن نیروی الزم برای دوری گزیدن از عوامل بی ربط در 
یک عملکرد شناختی منسجم می باشد، توجه انتخابی تمرکز 
کردن بر برخی از ویژگی هایی که برای فرد مهم می باشند و 
بی توجهی به مشخصه های دیگر می باشد )7(. در توجه انتخابی 
مکانیسم های بازداشتی وجود دارد که موجب می شوند؛ ما 
برخی از جنبه های محیط توجه کنیم و سایر جنبه ها را نادیده 
بگیریم )8(. در مورد توجه غیرانتخابی می توان گفت که توجه 
انتظارات ما  با  بر برخی از مشخصه های محیط اطراف که 
هماهنگی ندارند. این محرک ها معموالً عجیب و غیر منتظره اند 
)9(. در همین راستا می توان توجه پایدار را اینگونه تعریف 
کرد؛ توانایی نگهداری یک پاسخ رفتاری ثابت در طول فعالیت 
مکرر و پیوسته )8(. ساختار فرایند توجهی و روابط بین آن ها 

باید به گونه ای باشدکه به انسان ها کمک می کند تا بین مطالب 
در حال یادگیری رابطه برقرار کنند، و این امر منجر به فهم 

بهتر و درک آسانتر مطالب می شود )10(.
تاد و دیکسون بیان کردند که بین توجه، هیجان و شایستگی 
اجتماعی ارتباط وجود دارد )11(. همچنین وقان و همکاران 
)12( در تحقیقات خود نشان دادند پیامدهای رفتار اجتماعی 
توجه  بهبود  موجب  تنظیمی  خود  فرایندهای  بازخورد  و 
 (Gillespie-Lynch, K) می شوند. از سوی دیگر گیلیسپی لینچ
و همکاران )13( ادعا می کنند که بهبود مهارت های توجهی 
برای  قوی ای  کننده ی  پیش-بینی  نوبه خود  به  کودکان  در 
شایستگی اجتماعی حتی تا بزرگسالی می باشد. در زمینه توجه 
اولیه بین افراد تفاوت های فردی وجود دارد که این موجب 
تغییر صالحیت اجتماعی افراد در بزرگسالی می شود. تمام 
جنبه های فرایندهای توجهی در مرتب کردن و سازماندهی 
برای  تالش  که  می دهند  نشان  تحقیقات  رفتارتاثیرگذارند. 
تغییر فرایندهای هیجانی بر فرایندهای شناختی از قبیل توجه 

تأثیرگذار هستند )14(.
از سوی دیگرمی توان گفت که هیجان مثبت مقدمه ای برای 
توانایی کنترل شناخت و کاستن از تعارضات مربوط به توجه 
بر  مثبت  هیجان  می دهند  نشان  پژوهش ها   .)15( می باشد 
انعطاف پذیری شناختی وگسترش توجه تاثیرگذار می باشد 
)16 و 17(. همچنین هیجان مثبت بر توجه انتخابی و فضایی 
تأثیر مثبتی می گذارد )18 و 19(. هیجان مثبت می تواند به 
صورت پویا روی فرایندهای توجهی به خصوص زمانی که 
این فرایندها در حال نوسان اند مؤثر باشد )20(. بنابراین هیجان 
باعث می شود که توانایی کنترل شناختی در هنگامی که فرد در 
تعارض است کاهش یابد )15(. از سوی دیگر هیجان ها موجب 
بهبود توجه و مهار مکانیسم های کنترل می شوند )21(. این 
مکانیسم از طریق افزایش هیجان مثبت موجب کاهش حواس 
پرتی می شوند )22 و 23(. عالوه بر این هیجان مثبت موجب 
گسترش دامنه توجه می شود )18(. بنابراین تکالیف مربوط به 
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توجه همراه با هیجان های مثبت بهبود قابل توجهی می یابند 
)16(. هیجان مثبت برکنترل مکانیسم های توجه موثراست ولی 
تحقیقات کمی برروی آن انجام شده است )24(. با توجه به 
مطالب فوق در پژوهش حاضر این مسأله مطرح است که با 
لحاظ تجارب هیجانی افراد، آیا هیجان ها تأثیر تسهیل کننده 
 بر فرایندهای توجه دارند، یا اینکه نقش بازدارنده یا خنثی 

دارند؟

روش
پژوهش حاضر به صورت طرح آزمایشی درون آزمودنی تک 
گروهی است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانشجویان 
دانشگاه سمنان  تربیتی و روانشناسی  دانشکده علوم  دختر 
در سال تحصیلی 1392-1391 که20 نفر به رو نمونه گیری 
تصادفی ساده برآورد گردید. از جمله شرایط ورود به آزمایش 
مواردی همچون، نداشتن اختالل خلقی و اختالل سایکوتیک 

بود. برای گردآوری داده های این پژوهش از: 
القای هیجان مثبت و منفی: به منظور القای هیجان مثبت   .1
و منفی از ترکیب قطعات موسیقی و متن های نوشتاری 
که قباًل توسط رفیعی نیا و همکاران )24( به کار رفته بود؛ 
استفاده شد، دو نمونه از متن های نوشتاری که در این طرح 
استفاده شد: الف. متن شاد به همراه موسیقی شاد: در یک 
قرعه کشی 50 میلیون تومان برنده می شوید و تعطیالت 
به یک مسافرت عالی می روید. ب. متن غمگین همراه با 
موسیقی غمگین: پزشکان تشخیص داده اند که یکی از 
خویشاوندان شما که با او رابطه صمیمی داشته اید، سرطان 

دارد و تنها زمان کوتاهی زنده خواهد ماند.
مقیاس هیجان مثبت و هیجان منفی واتسون و همکاران   .2
)25(: به منظور بررسی و اطمینان از دستکاری هیجان، 
هیجان افراد قبل و بعد از دستکاری، به وسیله ی مقیاس 
هیجان مثبت و هیجان منفی اندازه گیری شد این مقیاس، 
شامل 10 ماده مربوط به هیجان مثبت و 10 ماده مربوط 

به هیجان منفی است. مقایسه نمره هیجان قبل و بعد از 
مداخله، تفاوت معناداری )را بین هیجان شرکت کنندگان 
در پیش و پس از القای( نشان داد. واتسون و همکاران 
)25(، اعتبار و پایایی )با روش همسانی درونی( مقیاس های 
هیجان مثبت را 0/90 و هیجان منفی را از 0/84 گزارش 
کرده اند. در پژوهش رفیعی نیا و همکاران )24( نیز مقدار 
آلفای کرونباخ برای هیجان مثبت 0/93 و برای هیجان 

منفی 0/95 گزارش شده است.
3. اثر سایمون (simon effect): یکی از آزمون های مورد استفاده 
در این پژوهش آزمون اثر سایمون است. اثر سایمون به 
این یافته اشاره دارد که وقتی مکان نسبی محرک با پاسخ 
همخوان باشد، افراد سریع تر و درست تر پاسخ می دهند؛ 
حتی اگر اطالعات مکانی با تکلیف واقعی بی ارتباط باشد. 
در نگاه اول شاید اثر سایمون مشابه با اثر استروپ به نظر 
برسد؛ ولی باید دانست که تداخلی که در اثر استروپ 
روی می دهد ناشی از مرحله شناسایی محرک است، در 
در  می دهد  اثر سایمون روی  در  که  تداخلی  که  حالی 
مرحله گزینش پاسخ می باشد. اثر سایمون نشان می دهد 
نادیده گرفت و این  که اطالعات موقعیت را نمی توان 
اطالعات تصمیم گیری را تحت تأثیر قرار می دهند، حتی 
اگر کسی که از اطالعات استفاده می کند آگاه باشد که 

اطالعات نامرتبط هستند )26(.
4. کشف تغییر (Change detention): این آزمون توجه افراد 
را نسبت به تغییرات می سنجد، تصاویر ارائه شده در این 
آزمون پشت سر هم ارائه می شدند، تکلیف شرکت کننده ها 
تشخیص تغییرات ایجاد شده در تصاویر ارائه شده می باشد، 
الگوی  از  مثالی مصور  متحرک،  آزمون تصویر  این  در 
از تصویر  آن پس  در  که  رنسینک است  چشمک زدن 
اصلی یک )صفحه خاکستری( به عنوان پوشش می آید، 
سپس یک تصویر تغییر یافته می آید و یک صفحه خالی 
دیگر به دنبال آن تصویر خاکستری باعث از بین رفتن 
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به طور  این عالمت  عالمت حرکت-موقعیت می شود. 
عادی با تغییر درشی به وجود می آید و مانع توجه نسبت 
به تغییر می شود. نمایش صفحه خاکستری مانع کشف 
خودکار تغییربه وسیله فرایندهای سطح باالتر می شود، 
و کندترکشف می شود. اساسًا، برای پیدا کردنشی تغییر 
یافته بایستی صحنه )تصویر( را جزءبه جزء بررسی کنید، 

تا این که موفق به یافتن تغییر شوید.

روشاجرا
در این پژوهش بعد از انتخاب تصادفی، شرکت کننده ها به 
آزمایشگاه دانشکده دعوت شده و ضمن توضیح در مورد روند 
آزمایش و آن ها رضایت آگاهانه کسب شد. ابتدا یک پیش 
آزمون از شرکت کننده ها گرفته شد، در پیش آزمون شرکت 
کننده ها به پرسشنامه پاناس پاسخ دادند، سپس فرایندهای 
توجهی آن ها از قبیل کشف تغییر و اثرسایمون مورد آزمون 
قرارگرفت. بعد از یک روز مرحله دوم اجرا شد. در این مرحله 
به منظور کنترل اثر انتقال مداخله ها با استفاده از روش متوازن 
سازی متقابل ابتدا به 10 نفر از شرکت کنندگان القای هیجان 
مثبت شد )با استفاده از متن نوشتاری و موسیقی( و به 10 
نفر دیگر القای هیجان منفی شد. سپس در حالی که شرکت 
کنندگان به موسیقی گوش می دادند. آزمون فرایندهای توجهی 
برای آن ها اجرا شد. مرحله بعد به فاصله یک روز اجرا شد. 
در این مرحله به 10 نفر از شرکت کننده ها که در مرحله قبل 
القای هیجان مثبت شده بود القای هیجان منفی شد، و به 10 

نفر دیگر که ابتدا هیجان منفی القا شده بود، القای هیجان 
مثبت شد، سپس در حالی که شرکت کننده ها به موسیقی 
گوش می دادند پرسشنامه پاناس و فرایندهای توجهی مجدداً 
اجرا شد. داده های حاصل از پژوهش در دو سطح توصیفی 
)میانیگین و انحراف معیار( و استنباطی )اندازه گیری مکرر( 

مورد تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
نتایج مربوط به یافته های توصیفی )شامل میانگین و انحراف 
معیار( در جدول )2( ارائه شده است. در این جدول داده های 
مربوط به میانگین و انحراف معیار زیر مولفه های فرایندهای 
توجهی از قبیل: پاسخ همخوان اثر سایمون، پاسخ ناهمخوان 
پوشش، کشف  با وجود محرک  تغییر  اثر سایمون، کشف 
تغییر بدون محرک پوشش، زمان پاسخ دهی با وجود محرک 
پوشش و زمان پاسخ دهی بدون محرک پوشش در مرحله پیش 
 آزمون، القای هیجان مثبت و القای هیجان منفی ارائه شده 

است.
چنانکه در جدول )3( مشاهده می شود پیش فرض برابری 
پاسخ  مانند  مقیاس ها  زیر  از  بعض  در  کواریانس  ماتریس 
همخوان اثر سایمون، پاسخ ناهمخوان اثر سایمون، کشف 
تغییر با وجود محرک پوشش، کشف تغییر بدون محرک پوشش 
بدون محرک  تغییر  مؤلفه های کشف  در  تأیید می گردد، و 
پوشش، کشف تغییر با وجود محرک پوشش و سیالی این 

تفاوت معنادار نیست.

  معناداري  تفاوت ميانگين  هيجان بعد از القا  هيجان قبل از القا
  014/0*  -15/8  هيجان منفي بعداز القاي منفي  منفي
  014/0*  15/9  هيجان مثبت بعداز القاي منفي  مثبت
  0001/0**  22/2  هيجان منفي بعداز القاي مثبت  منفي
  002/0**  - 92/3  هيجان مثبت بعداز القاي مثبت  مثبت

 

جدول 1- نتایج مربوط به وارثی اثر مداخله

*P< 0/05 **P< 0/01



سال ششم، شماره دوم، نیمسال دوم تحصیلی 97-1396 نشريه مطالعات آموزشي، مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ارتش 46

  انحراف معيار  ميانگين  متغيير  مراحل آزمون

  پيش آزمون

  پاسخ همخوان اثر سايمون
  پاسخ ناهمخوان اثر سايمون

  كشف تغيير با وجود محرك پوشش
  كشف تغيير بدون محرك پوشش

  زمان پاسخدهي با وجود محرك پوشش
  زمان پاسخدهي بدون محرك پوشش

13/709  
81/754  
60/69  
30/90  

97/20394  
89/13648  

77/152  
12/156  

14/20  
59/13  

59/13025  
92/8105  

  القاي هيجان منفي

  پاسخ همخوان اثر سايمون
  پاسخ ناهمخوان اثر سايمون

  كشف تغيير با وجود محرك پوشش
  كشف تغيير بدون محرك پوشش

  زمان پاسخدهي با وجود محرك پوشش
  زمان پاسخدهي بدون محرك پوشش

46/669  
85/93  

69  
89/13648  
03/9788  
09/7647  

31/144  
44/9  
42/17  
95/149  
71/6584  
63/3634  

  القاي هيجان مثبت

  پاسخ همخوان اثر سايمون
  پاسخ ناهمخوان اثر سايمون

  كشف تغيير با وجود محرك پوشش
  كشف تغيير بدون محرك پوشش

  زمان پاسخدهي با وجود محرك پوشش
  زمان پاسخدهي بدون محرك پوشش

46/673  
40/91  

69  
28/717  
23/10017  
32/8751  

66/180  
92/13  
02/23  
90/170  
09/7317  
89/5319  

 

جدول 2- شاخص های توصیفی میانگین و انحراف معیار مؤلفه های فرایندهای توجهی

  توان آماري  نسبت مجذور اتا  معناداري  F  مقدار  اثر
  52/0  76/0  13/0  21/2  76/0  اثر پياليي

  52/0  76/0  13/0  21/2  23/0  المبداي ويكلز
  52/0  76/0  13/0  21/2  32/3  اثر هاتلينگ

  52/0  76/0  13/0  21/2  32/3  مجذور ريشه روي
 

جدول 4- آزمونهای تحلیل چند متغیره به منظور بررسی اثر القای هیجان بر فرایندهای توجهی

  معناداريDf  مجذورفي  ماچلي W  مؤلفه  اثر درون آزمودني

  هيجان

  اثر سايمون همخوان
  اثرسايمون ناهمخوان

  كشف تغيير با وجود محرك پوشش
  كشف تغيير بدون وجود محرك پوشش

  زمان پاسخدهي كشف تغيير با وجود محرك پوشش
  زمان پاسخدهي كشف تغيير بدون وجود محرك پوشش

940/0  
868/0  
988/0  
743/0  
575/0  
750/0  

123/1  
554/2  
224/0  
346/5  
949/9  
167/5  

2  
2  
2  
2  
2  
2  

570/0  
279/0  
894/0  
069/0  
007/0  
075/0  

 

جدول 3- آزمون کرویت ماچلی به منظور بررسی پیش فرض های ماتریس کواریانس بر فرایندهای توجهی
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چنانچه در جدول )4( مشاهده می شود مقدار F در هر چهار 
شاخص تحلیل های چند متغیره )شامل، اثر پیالیی، المبدای 
ویلکز، اثر هاتلینگ و بزرگ ترین ریشه روی( معنادار می باشد. 
این امر نشان دهنده این است که هیجان مثبت و منفی بر 

فرایندهای توجه تأثیر گذار می باشد.
چنانچه در جدول )5( مشاهده می شود مقدار F در هر 4 
مؤلفه فرایندهای توجهی شامل: پاسخ ناهمخوان اثر سایمون، 
کشف تغییر بدون محرک پوشش، کشف تغییر پاسخدهی با 

وجود محرک پوشش، کشف تغییر پاسخدهی با وجود محرک 
پوشش، کشف تغییر پاسخدهی بدون محرک پوشش به ترتیب 
سخت گیری در شاخص های کرویت، گرین هاوس گایزر، 
هیون فلد و چد چپ معنادار می باشد. این امر حاکی از آن 
است که القای هیجان مثبت و منفی تأثیر معناداری داشته است. 
ولی در مؤلفه های پاسخ همخوان اثر سایمون و کشف تغییر با 
وجود محرک پوشش به ترتیب سخت گیری در شاخص های 
کرویت، گرین هاوس گایزر، هیون فلد و چد چپ معنادار 

 

  معنادراي F  ميانگين مجذورات df  مجموع مجذورات  مؤلفه
  كرويت اثر سايمون همخوان
  گرين هاوس كايزر

  هيون فلد
  حدچپ

52/19076  
52/19076  
52/19072  
52/19072  

2  
88/1  
2  
1  

26/9538  
30/10115  
26/9538  
52/19076  

54/0  
53/0  
54/0  
44/0  

62/0  
62/0  
62/0  
62/0  

  اثر سايمون ناهمخوانكرويت
  هاوس كايزر گرين

  هيون فلد
  حدچپ

19/14959  
19/14959  
19/14959  
19/14959  

2  
76/1  
93/1  
1  

59/7479  
84/8468  
36/7735  
19/14959  

49/0  
49/0  
49/0  
49/0  

**0001/0  
**0001/0  
**0001/0  
**0001/0  

  كشف تغيير با وجود محرك پوشش كرويت
  گرين هاوس كايزر

  هيون فلد
  حدچپ

80/4  
80/4  
80/4  
80/4  

2  
97/1  
2  
1  

40/2  
43/2  
40/2  
80/2  

008/0  
008/0  
008/0  
008/0  

922/0  
991/0  
992/0  
928/0  

  كرويت وجود محرك پوشش كشف تغييربدون
  گرين هاوس كايزر

  هيون فلد
  حدچپ

1468382757  
1468382757  
1468382757  
1468382757  

2  
82/1  
2  
1  

474/2666006  
388/2917359  
474/2666006  
947/5332012  

183/177  
183/177  
183/177  
183/177  

**0001/0  
**0001/0  
**0001/0  
**0001/0  

  كرويت زمان پاسخدهي با محرك پوشش
  گرين هاوس كايزر

  هيون فلد
  حدچپ

1468382757  
1468382757  
1468382757  
1468382757  

2  
40/1  
48/1  
1  

504/734191378  
9/1045938587  

040/990797684  
1468382757  

904/12  
904/12  
904/12  
904/12  

**0001/0 
**0001/0 
**0001/0 
**004/0  

  بدون محرك پوشش كرويت زمان پاسخدهي
  گرين هاوس كايزر

  هيون فلد
  حد چپ

71/408180811  
71/408180811  
71/408180811  
71/408180811  

2  
60/1  
72/1  
1  

857/204090405  
554/255019987  
372/236644858  
714/408180811  

976/10  
976/10  
976/10  
976/10  

**0001/0 
**001/0  
**0001/0 
**004/0  

جدول 5- تحلیل یک متغیره به منظور بررسی اثر القای هیجان بر فرایندهای توجهی

*P> 0/01
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نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر تأثیر هیجان مثبت و منفی القا شده بر 
فرایندهای توجهی دانشجویان دختر دانشکده علوم تربیتی و 
روانشناسی دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 1391-1392 
می باشد. یافته های این مطالعه نشان می دهد القای هیجان مثبت 
و منفی بر مؤلفه های توجه از قبیل: مؤلفه پاسخ همخوان اثر 
سایمون، کشف تغییر با وجود محرک پوشش تأثیر معناداری 
نداشته است که این فرضیه با پژوهش های زیاد همسو همخوانی 
دارد )27، 28، 29، 30، 31(. هیجان های منفی با ایجاد اختالل 
در فرایندهای توجهی و تنش موجب شکل گیری اشکال در 
تشخیص، تعمیم و نگهداری طوالنی مدت اطالعات شناختی 
می شوند )27(. همچنین عنوان شده که هیجان منفی با پایین 
آوردن توجه، به ادراک دیداری ضربه میزند و تهدیدی برای 

نمی باشد. به این ترتیب القای هیجان مثبت و منفی در این دو 
مؤلفه معنادار نبوده است.

میانگین  تفاوت  می شود  مشاهده   )6( جدول  در  چنانچه 
افراد در فرایندهای توجهی القای هیجان مثبت و منفی در 
مؤلفه های پاسخ ناهمخوان اثر سایمون )P< 0/0001(، کشف 
تغییر بدون وجود محرک پوشش )P< 0/0001(، کشف تغییر 
 )P< 0/004( پاسخدهی با وجود محرک پوشش در هیجان منفی
و هیجان مثبت )P< 0/003(، کشف تغییر پاسخدهی بدون 
در  و   )P< 0/006( منفی  هیجان  در  پوشش  محرک  وجود 
هیجان مثبت )P< 0/002( معنادار بوده است و در دو مؤلفه 
با وجود محرک  تغییر  سایمون، کشف  اثر  پاسخ همخوان 
 پوشش در هر دو القای هیجان مثبت و منفی معنادار نبوده 

است.

  معناداري  تفاوت ميانگين  در مقايسه با هيجان  هيجان  مؤلفه
 اثرسايمون همخوان

  
  

  خنثي
  
  منفي

  منفي
  مثبت
  مثبت

667/39-  
665/35  
002/4-  

7/0  
1  
1  

 اثرسايمون ناهمخوان
 
  

  خنثي
  
  منفي

  منفي
  مثبت
  مثبت

877/26-  
525/37  
648/10-  

1  
1  
1  

  كشف تغيير با وجود محرك پوشش
  خنثي
  
  منفي

  منفي
  مثبت
  مثبت

600/0-  
600/0  
0  

1  
1  
1  

 كشف تغيير بدون وجود محرك پوشش
  

  خنثي
  
  منفي

  منفي
  مثبت
  مثبت

550/3-  
100/1  
450/2-  

9/0  
1  
1  

  زمان پاسخدهي با وجود خنثي
  محرك پوشش

  منفي

  منفي
  مثبت
  مثبت

10606/947 -  
10377/743  

230/229-  

**004/0  
**003/0  

1  
  خنثي زمان پاسخدهي بدون وجود

  محرك پوشش
  منفي

  منفي
  مثبت
  مثبت

801/6001-  
569/4897  
232/1104-  

**006/  
**002/0  

1  
 

جدول 6- مقایسه های زوجی فرایندهای توجهی شامل:

*P< 0/05 **P< 0/01
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ادراک دیداری و توجه به حساب می آید )28(. هیجان های منفی 
با منحرف کردن توجه افراد، موجب بروز اشتباهات بیشتر، از 
دست رفتن انرژی و پایین آمدن زمان واکنش می شوند )29(. 
یک تأثیر هیجان بر توجه انتخابی این است که منجر به کاهش 
این توجه می شود، هیجان مثبت از طریق کاهش کنترل های 
انعطاف پذیری شناختی، کاهش  افزایش  بازداشتی موجب 

انتخاب در توجه بصری می شود )31(.
از دیگر یافته های این پژوهش نشان می دهد که پاسخ ناهمخوان 
اثر سایمون، کشف تغییر بدون وجود محرک پوشش، کشف 
تغییر  کشف  پوشش،  محرک  وجود  با  پاسخدهی  تغییر 
پاسخدهی بدون وجود محرک پوشش، بعد از القای هیجان 
مثبت و منفی به طور معناداری تغییر کردند که با پژوهش های 
مختلفی همسو مرتبط می باشد )16، 23-18، 28، 29، 42-32(.

بنابراین می توان نتیجه گرفت که هیجان های منفی خفیف موجب 
افزایش تمرکز حواس، پردازش جزئیات بیشتر، موقعیت یابی 
محرک ها و در نتیجه دقت بیشتر می شوند، این تمرکز باعث 
می شود که محرکهای نامربوط، توجه فرد را پرت نکنند )29 
و 32(. کراسکو )33( ادعا می کند که پردازش هیجان ها بر 
توجه انتخابی تأثیر گذارند و منجر به تولید پاسخ های جدید 
می شوند. هیجان ها موجب تنظیم وگسترش توجه، مخصوصًا 
توجه فضایی می شوند )36(. همچنین موجب می شود فرد به 
کاوش بیشتر در محیط بپردازد )37(. هیجان منفی از طریق 
تمرکز حواس دیگران به سمت درون موجب درونگرایی افراد 
می شوند. هیجان های مثبت از طریق متمرکز کردن توجه افراد به 
سمت محرک های بیرونی موجب برونگرایی، و در نتیجه تمرکز 
توجه می شوند )38(. همچنین بر انعطاف پذیری شناختی از 
جمله توجه انتخابی فرد تأثیر گذارند، انسان برای موفقیت در 
فعالیت های خود نیازمند توجه است. اگر بتوانیم هنگام انجام 
هر کاری فقط روی کار خود توجه کنیم، عماًل موفقیت ما به 

میزان چشمگیری افزایش خواهد یافت )39 و 40(.
هیجان مثبت موجب اعتماد به نفس و توجه باال در فرد می شود، 

توجه یک امر ذاتی نیست، بلکه اکتسابی است که می توان با 
تمرین روز به روز آن را تقویت کرد. یقینًا با افزایش توجه 
خواهیم توانست در زمان کمتر مطالب بیشتری را مطالعه کنیم 
و همچنین از یادگیری و آرامش باالتری برخوردار شویم )41(. 
هیجان مثبت موجب تمرکز توجه می شود و این امر منجر به 
توانایی بیشتر برای سازگار شدن با شرایط در حال تغییر محیط 
می شود، همچنین هیجان مثبت موجب تمرکز گسترده و یا 
محدودکردن توجه خود بر روی چند مورد جزئی می شود 
)32(. هیجان مثبت می تواند به صورت پویا روی فرایندهای 
توجهی به خصوص زمانی که این فرایندها درحال نوسان اند 
مؤثر باشد )20(. هیجان مثبت، توجه نسبت به حوادثی که در 
اطراف ما اتفاق می افتند را افزایش می دهد و موجب افزایش 
عملکرد فرد می شود. همچنین بر گستردگی و انعطاف پذیری 
پردازش اطالعات تأثیر چشم گیری می گذارد )40(. هیجان 
مثبت در زمان بازیابی اطالعات موجب می شود که از بازیابی 
اطالعات بی ربط جلوگیری شود )21(. هیجان مثبت موجب 
به یک تصویر می شود  توجه  پردازش های وسیع درهنگام 
و در این مواقع فرد توجه بیشتری به جزئیات یک تصویر 
می کند همچنین موجب گسترش توجه و بهبود حافظه در 
ضمن پردازش اطالعات می شود )43(. هیجان های مثبت بر 
انعطاف پذیری شناختی وگسترش توجه تاثیرگذار می باشد، 
و می تواند میدان دید را وسیع تر کند. افرادی که هیجان مثبت 
را تجربه می کنند به خوبی قادر به حل کردن مسائل فکری اند. 
این هیجان مقدمه ای برای توانایی کنترل شناخت و کاستن از 
تعارضات مربوط به توجه می شود )15(. هیجان های مثبت از 
طریق گسترش بهزیستی ذهنی و خوش بینی دامنه توجه را 

افزایش می دهد )43(.
محدودیت ها: یکی از محدودیتها این پژوهش این است که 
تنها بر روی نمونه دختر انجام شده است. و همچنین عدم 
بررسی تأثیر هیجان القا شده بر سایر متغیرهای شناختی و 

روانی تأثیرگذار بر فرایند آموزش.
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تقدیروتشکر
از دکتر پرویز صباحی و دکتر ایمان اهلل بیگدلی رئیس دانشکده 

روانشناسی و علوم تربیتی مهدیشهر به دلیل حمایتهای یشان در 
اجرای هرچه بهتر این پژوهش کمال تشکر و قدرانی را داریم.
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Effect of Positive and Negative Embodies on 
Attractiveness Processes

Masoumeh Rahimi1, Rarviz Sabahi2, Iman-alah Bigdei3, Saeed Sheikhi4

Abstract

Background and Objective: Human being as a social-emotional being is constantly adapting to the 
environment. In this regard, interpersonal excitement is very important in terms of interpersonal communication 
as well as in terms of social perception. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of 
positive and negative excitement induced on attention processes.

Method: The research design is an experimental single-group trial with repeated measurements. The 
statistical population of this study is all female students of Semnan School of psychology and education who 
were studying in the school year 92-91. Twenty people were selected by simple random sampling method. 
In this research, in order to ensure emotional manipulation, a positive and negative excitement questionnaire 
was used to assess the attention of Kakbal software and to excite the excitement of two happy and sad music 
pieces and a happy and sad text.

Results: The results of the study showed that the difference in mean of individuals in the process of 
attention induced positive and negative excitement in the incompatible response components of Simon’s 
effect (P <0.0001), discovery of change without coating stimulus (P <0.0001), discovery Result change with 
coagulation stimulus in negative excitement (P <0.004) and positive excitement (P <0.003), discovery of 
change in response without coverage stimulus in negative emotions (P <0.006) and positive excitement 
(0.002) 0> P), and in two components of Simon’s consistent consonant response, discovery of change with 
coagulant stimulation in both induction of positive and negative excitement has not been significant.

Conclusion: According to the results of this study, the findings of this study showed that positive and 
negative excitement induction on attention components such as: Simon’s consonant response component, 
discovery of change with coagulation stimulus did not have a significant effect. This hypothesis did not have 
significant correlation Is consistent. Other findings of this study show that the discrepancy response of Simon’s 
effect, discovery of change without a stimulus of coverage, discovery of response changes with coagulant 
stimulation, discovery of response change without stimulant coating, significantly changed after induction of 
positive and negative excitement

Keywords: induction of excitement, positive excitement, negative excitement, attention processes


