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  چکيده

کننده و يا بازدارنده  اي نقش تسهيلگذارند و هريک از اين هيجانات، به گونههيجانات مختلف در زندگي روزمره، اثرات متفاوت روي افراد مي اهداف:

اري شناختي و رفت بر عملکرد ،لقخُيکي از هيجانات يعني  بررسي اثر روي عملکردهاي مختلف شناختي و رفتاري دارند. بنابراين هدف پژوهش حاضر،

  دانشجويان دختر و پسر بود. 

در انتخاب شدند و  در دسترسگيري ا روش نمونهب دانشجوي دانشگاه تبريز ۳۶ در شهر تبريز انجام شد. ۱۳۸۹تجربي در سال  اين مطالعه شبه ها: روش

هاي مربوط به دادهالقاي خُلق در سه سطح، از  بعدقرار گرفتند. در جلسه آزمايش،  لق منفي و کنترلالقاي خُ ،لق مثبتبا القاي خُ هنفر ۱۲ سه گروه

گيري شد. ساخته (شمارش معکوس اعداد) اندازهترتيب با استفاده از دستگاه کرونوسکوپ و آزمون محقق متغيرهاي وابسته (عملکرد رفتاري و شناختي) به

  . شد تعقيبي توکي تحليلو آزمون  روش تحليل واريانس چندمتغيرهبا  SPSS 16افزار به کمک نرمها داده

)، ولي متغير خُلق هم بر عملکرد شناختي و هم بر عملکرد <۰۵/۰pدار نداشت (متغير جنسيت بر روي عملکر رفتاري و شناختي تاثير معني ها: يافته

  ).<۰۵/۰p( دار نبودتي معني). اثر تعاملي جنسيت با خُلق روي هيچ يک عملکردهاي رفتاري و شناخ>۰۵/۰pدار بود (رفتاري داراي تاثير معني

تواند عملکرد افراد را تحت تاثير قرار دهد. القاي خُلق منفي بر عملکرد شناختي و رفتاري افراد، اثرات مخرب و القاي خُلق خُلق القايي، مي گيري: نتيجه

  بر شناخت است.مثبت داراي اثرات مثبت است و اين موضوع در مساله تقدم شناخت و هيجان، حاکي از تقدم هيجان 

  عملکرد رفتاري عملکرد شناختي، لق،القاي خُ لق،خُ :هاکليدواژه
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Abstract 
Aims: Different daily emotions have different effects on people and each of these emotions play a facilitating or 

inhibitory role in cognitive and behavioral performances. The aim of this study was investigating the effect of 

induced mood on male and female students’ behavioral and cognitive performance. 

Methods: This quasi-experimental study was performed in 2010 in Tabriz. 36 students were selected among the 

students of Tabriz University by available sampling method. Subjects were divided into three 12-subject groups 

of positive mood induction, negative mood induction and control. After applying the 3 levels of mood induction, 

measurement of dependent variables (behavioral and cognitive performance) was done by chronoscope and a 

researcher-made test (numbers countdown). Data were analyzed by SPSS 16 software using ANOVA method 

and Tukey’s post-hoc test.  

Results: Gender didn’t have a significant effect on behavioral and cognitive performance (p>0.05), but the effect 

of mood was significant on behavioral and cognitive performance (p<0.05). The interactional effect of gender 

and mood on behavioral and cognitive performance was not significant (p>0.05). 
Conclusion: Induced mood can affect the individual’s performance. Negative mood induction has destructive 

effects on individuals’ behavioral and cognitive performance and positive mood induction has positive effects. 

This issue shows the priority of emotion to cognition in struggle of cognition and emotion. 
Keywords: Mood, Induced Mood, Cognitive Performance, Behavioral Performance 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران تورج هاشمي   ۱۰۲

   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

  مقدمه

ها انواع مختلفي دارند که از سرخوشي تا تنفر و از وحشت تا  هيجان
هاي  ها پديدهمعتقد است که هيجان زايونک]. ۱اند [ مالل گسترده

مقدم بر  دروني هستند که بر انگيزه و رفتار تاثير دارند و ممکن است
اند که هيجان توسط  هاي تجربي نشان داده ]. داده۲شناخت باشند [

اي از  شود، و بر دامنه ساختارهاي زيرين قشر مخ کنترل مي
، ۳هاي شناختي که شامل سوگيري توجه، سوگيري حافظه [ پردازش

  .گذارد ] تاثير مي۵گيري است [ ] و قضاوت و تصميم۴
مساله محروميت از فرآيندهاي هيجان اندوه در معناي عميق با 

طور طبيعي تمايل دارند که  بخش همراه است. موجودات زنده به لذت
هاي لذت و شادي دست يابند. وقتي چنين احساسي به داليل  به حالت

وجود  شود احساس محروميت در فرد به مختلفي دچار ناکامي مي
ز است که آيد. در واقع واکنش اندوه پاسخي به محروميت از يک نيا مي

موجودات زنده  تواند بر آن کنترل داشته باشد. کند نمي فرد احساس مي
بخش برسند. انسان و  طور طبيعي تمايل دارند به اهداف لذت به

ها آنها را  جو هستند، رسيدن به اين لذت طور طبيعي لذت حيوانات به
برد و موجب  کند، عملکردهاي او را باال مي شادمان و خوشحال مي

شود. در چنين حالي نيرو و انرژي بدني و حتي  ختگي بيشتر ميانگي
گيرد و عملکردهاي فرد را، از فعاليت  ذهني در حد بهينه قرار مي

دهد. هيجان  هاي اجتماعي تحت تاثير قرار مي جنسي گرفته تا فعاليت
اغلب اند.  کننده دانسته دهنده و هدايت شادي را معموالً ثمربخش و نيرو

دقيقه بيدارند ولي در مقدار کمي از اين زمان،  ۱۰۰۰اً روزي افراد تقريب
 ].۶کنند [ هايي چون خشم، ترس يا شادي را تجربه مي هيجان

کند.  ها را تجربه مي طور کلي جريان دايمي از خُلق انسان معمولي، به
ها در تجربه روزمره نادر هستند، ولي افراد هميشه  که هيجان با اين

کنند،  ها معموالً احساس مي کنند. آنچه انسان چيزي را احساس مي
صورت اثر پسين  است؛ نوعي احساس که اغلب به (Mood)خُلق 

رويداد هيجاني که قبالً تجربه شده وجود دارد. با اين حال، خُلق 
صورت عاطفه مثبت يا عاطفه منفي وجود دارد؛ يعني، خُلق خوب و  به

هاي متضاد  الت. عاطفه مثبت و عاطفه منفي ح]۷خُلق بد [
هاي مستقل (و نه  کردن نيستند، بلکه اين دو خُلق، حالت احساس

کردن هستند. براي مثال، افراد هنگام مصاحبه شغلي  متضاد) احساس
هاي مثبت و منفي را  طور همزمان، عاطفه کنند که به اذعان مي

طور همزمان احساس عالقه و  کنند. آنها معموالً به احساس مي
بيداري  -کنند. عاطفه مثبت طبق چرخه خواب ربه ميعصبيت را تج

که عاطفه منفي چنين نيست. سطح عاطفه  کند، درحالي نوسان مي
رود  تدريج  باال مي شدن پايين است و در طول روز به مثبت هنگام بيدار

رسد و از آن پس در اواخر شب پايين  و تا بعد از ظهر به اوج خود مي
  .]۶[گردد  يل صبح برميآيد و به سطح پايين اوا مي

بخش است. وقتي عاطفه  عاطفه مثبت بيانگر يک تجربه دروني لذت
منفي افراد باالست، معموالً احساس مثبت آنها پايين است و معموالً 

کنند خموده و خسته هستند. عاطفه منفي بيانگر تجربه  احساس مي

دروني ناخوشايند است، وقتي عاطفه منفي افراد باالست، معموالً 
که   پذير هستند، در حالي ود و عصبي و تحريککنند ناخشن احساس مي

وقتي عاطفه منفي افراد پايين است آرام و آرميده هستند. عاطفه مثبت 
هاي گسترده شناختي، زيستي و  و منفي نه تنها به خُلق بلکه به سيستم

  .]۶[شود  رفتاري هم مربوط مي
رو عاطفه مثبت بيانگر سيستم انگيزشي خوشايندي است که  از اين

کنند در  فرآيندهاي پاداش در برانگيختگي آن، نقش اساسي ايفا مي
حالي که عاطفه منفي بيانگر سيستم انگيزشي آزارنده است که 
فرآيندهاي تنبيهي در برانگيختگي آن نقش دارد. عاطفه مثبت و خُلق 
خوش، به رفتار گرايشي و عاطفه منفي و خُلق ناخوش به رفتار اجتنابي 

سيستم عاطفه مثبت مبنا و مسيرهاي عصبي  .]۶[کند  کمک مي
دوپامينرژيکي دارد و رويدادهاي خوشايند، اين مسيرها را فعال 

که سيستم عاطفه منفي مبنا و مسيرهاي عصبي   کنند، در صورتي مي
جداگانه دارد و پيامدهاي ناخوشايند، مسيرهايي را که ناقل عصبي آنها 

ها اشاره بر  اين يافته] ۸[کند  يسروتونين و نورآدرنالين هستند، فعال م
اين دارند که عاطفه مثبت و منفي به جاي اين که اضداد هيجاني يا 

  کردن هستند. هاي مستقل احساس عصبي باشند شيوه
بيان اين موضوع توسط افراد دشوار است که توضيح دهند چرا احساس 

يه کنند، خوبي دارند. اگر از آنها خواسته شود که در اين مورد توضيح ارا
رود. از سوي ديگر،  گويند اوضاع کالً خوب پيش مي معموالً مي

شود که  کنند که شرايطي که موجب مي پژوهشگران خُلق اذعان مي
افراد احساس کنند خوب هستند، چندان در ضمير خودآگاه آنها قرار 

]. خُلق مثبت ۹[خبر هستند  ندارد لذا افراد از علت خُلق خوش خود بي
ود که افراد به ديگران کمک کنند، بيشتر ريسک کنند، در ش باعث مي

تر باشند و در امور تشريک مساعي  مورد خودشان و ديگران بخشنده
صورت  داشته باشند و کمتر پرخاشگرانه رفتار کنند، مسايل را به

خالقانه حل کنند، در صورت دريافت بازخورد منفي، استقامت کنند، 
هاي جالب،  ري کنند و در فعاليتگي صورت کارآمدتري تصميم به

  ].۱۰انگيزش دروني بيشتري نشان دهند [
گيري کارآمد،  که عاطفه مثبت چگونه و چرا به خالقيت، تصميم اين

کند،  بودن در روابط بين فردي، استقامت و غيره کمک مي معاشرتي
نظر برسد روشن نيست. عاطفه مثبت  گونه که ممکن است ابتدا به آن

اشد يا هيجان، بر فرآيندهاي شناختي مانند حافظه، خواه خُلق ب
گذارد. بنابراين عاطفه مثبت  قضاوت، و راهبردهاي حل مساله تاثير مي

با تاثيرگذاشتن بر محتواي فکر و خاطرات و انتظاراتي که به ذهن فرد 
گذارد وقتي افراد احساس  رسند، بر محتواي حافظه فعال تاثير مي مي

بت، نقش بارزي در بازيابي و يادآوري مطالب خوبي دارند عاطفه مث
کند. در نتيجه، افرادي که احساس خوبي  شده در حافظه ايفا مي اندوخته

دارند، در مقايسه با افرادي که احساس خنثي دارند، به افکار شاد و 
  ].۱۱تر دسترسي دارند [ خاطرات مثبت راحت

ها را  ي از خُلقخُلق ممکن است باال يا پايين باشد، افراد طيف وسيع
اي از تجليات عاطفي را دربر دارد. کساني  کنند که مجموعه تجربه مي
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که خُلق باال دارند، ممکن است حالت انبساط خاطر، پرش افکار، 
نفس کاذب و افکار بزرگ منشانه نشان دهند.  کاهش خواب، اعتمادبه

 هاي کاهش انرژي و در مقابل افرادي که خُلق پايين دارند، نشانه
اشتهايي، افکار مرگ و  عالقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بي

  ].۱۲دهند [ خودکشي را نشان مي
و ديگر رفتارگرايان، رفتار فرد تحت تاثير ) ۱۹۵۴( اسکينربنابر نظريه 

نظر  به]. ۱۳[گيرد  عوامل بيروني همچون شرايط محيطي قرار مي
ه و محروميت از هاي انسان در پاسخ به استفاد رسد که انگيزه مي

يکي از ) ۱۹۶۱( براونهاي خاص، متفاوت باشد بنابر نظر  محرک
هاي انگيزشي که ممکن است موجب افزايش در انگيزه انسان  محرک

است. ممکن است انواع خاصي از اصوات موجب  شود اصوات خاص
وجود متغيرهايي در همان نوع  افزايش عملکرد فرد شوند، در حالي که

انواع اصوات  عنوان يکي از تضادي دهد. اگر موسيقي بهاصوات نتايج م
توان انتظار داشت  عنوان محرک استفاده شود، مي بندي و به طبقه

هاي خاصي منجر شود. بنابراين در اين پژوهش از  پاسخ موسيقي به
گذارد استفاده  عنوان صوتي که بر رفتارهاي خاص تاثير مي موسيقي به
 شده است.

آيد که خُلق و عاطفه مثبت و منفي  فوق چنين برمي با توجه به مطالب
هاي مختلف در دو جنس بر عملکرد رفتاري و شناختي آدميان  گونه به

رو، هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي تاثير القاي  اثر بگذارد. از اين
خُلق مثبت و منفي، بر عملکرد شناختي و رفتاري دانشجويان دختر و 

  پسر بود.
  

  ها روش

تجربي و طرح مورد استفاده در آن از نوع  پژوهش حاضر از نوع شبه
هاي ايستاست. جامعه آماري پژوهش، دانشجويان دختر و  مقايسه گروه

سال شاغل به تحصيل در نيمسال اول سال  ۲۷تا  ۱۸پسر بين سنين 
نفر  ۳۶دانشگاه تبريز بودند که از ميان آنها  ۱۳۸۹- ۹۰تحصيلي 

گروه مجزا قرار گرفتند. در  ۳تخاب شدند و در صورت در دسترس ان به
ها، خُلق  نفر از آزمودني ۱۲دختر گنجانده شد. به  ۶پسر و  ۶هر گروه، 
نفر گروه کنترل هيچ  ۱۲نفر ديگر، خُلق منفي القا شد؛ به  ۱۲مثبت و 

ها قبل از آزمايش از  منظور کنترل خُلق آزمودني خُلقي القا نشد. به
استفاده شد و افرادي که طبق اين  (BDI)آزمون افسردگي بِک 

  شدند به مطالعه وارد شدند.  نامه افسرده تلقي نمي پرسش
موسيقي غمگين  ۵موسيقي شاد و  ۵برای انجام پژوهش در ابتدا 

سنجي  دقيقه بود)؛ سپس طبق نظر ۵انتخاب شد (هر موسيقي حدوداً 
ترين  غمگينها روي طيفي از شادترين تا  دانشجو، موسيقی ۲۰از 

قطعه  ۲قطعه اول طيف (شادترين) و  ۲بندي شدند. در نهايت،  طبقه
  ترين) براي القا به دو گروه آزمايشي انتخاب شدند. آخر طيف (غمگين

آزما، ايران)  منظور سنجش عملکرد رفتاري از کرونوسکوپ (روان به
 تلک کين مکابداع شده و  دارسونوالوسيله  استفاده شد. اين دستگاه به

از آن براي سنجش زمان واکنش و مقايسه افراد استفاده کرد، که زمان 
]. اين دستگاه شامل دو ۱۲سنجد [ صدم ثانيه مي واکنش را تا يک

قسمت است؛ جعبه فرمان که در مقابل آزمايشگر قرار دارد و کليد 
دهد.  وسيله آن پاسخ مي پاسخ که به دستگاه ضميمه شده و آزمودني به

هاي ديداري، شنيداري و  ن شامل کليدهاي ارايه محرکجعبه فرما
صفحه نشانگر زمان واکنش است. در اين آزمايش فقط از محرک 
شنيداري استفاده شد که آزمودني با شنيدن صدا بايد کليد را فشار 

شد. همچنين براي سنجش عملکرد  شده قطع مي داد تا صداي ارايه مي
، با ۱۰۰طور معکوس از  اعداد را به ها خواسته شد تا شناختي از آزمودني

گيري عملکرد شناختي، زمان  رقم، شمارش کنند. برای اندازه ۷فاصله 
  شده براي شمارش اعداد با استفاده از کرونومتر محاسبه شد. سپري

ها و کسب رضايت، از آنها خواسته شد در مقابل  بعد از انتخاب آزمودني
لق مثبت و منفي از آنها خواسته آزمايشگر قرار بگيرند. برای القاي خُ

شد از هدفون براي شنيدن موسيقي استفاده کنند. براي القاي خُلق 
مثبت از موسيقي شاد و براي القاي خُلق منفي از موسيقي غمگين 

ها خواسته شد که در مقابل  استفاده شد. بعد از القاي خُلق از آزمودني
اي بوق (محرک) دستگاه کرونوسکوپ قرار بگيرند و با شنيدن صد

دکمه مربوطه را فشار دهند، اين مرحله براي سنجش عملکرد رفتاري 
به انجام رسيد. همچنين عملکرد شناختي با شمارش معکوس اعداد 

هاي  گرفتن در موقعيت سنجيده شد. الزم به ذکر است که ترتيب قرار
صورت تصادفي بود. افراد گروه  سنجش عملکرد شناختي و رفتاري به

هاي آزمايشي را پيمودند، با اين  هاي گروه (خنثي) همان روش کنترل
  تفاوت که به آنها موسيقي القا نشد.

وارد شدند. با توجه به  SPSS 16افزار  ها برای آناليز به نرم داده
ها براساس يکسانی واريانس و قرارداشتن متغيرهاي  بودن داده نرمال

آمده با روش  دست بههاي  اي، داده مورد مطالعه در مقياس فاصله
مورد تجزيه و تحليل  (MANOVA)تحليل واريانس چندمتغيره 

قرار گرفت. برای تعيين اثر متغيرهاي جنسيت، القاي خُلق و اثر تعاملي 
آنها بر متغيرهاي عملکرد شناختي و رفتاري از آزمون چندمتغيره 

ها در عملکرد شناختي و  المبداي ويلکز و برای تعيين تفاوت گروه
رفتاري از تحليل واريانس چندمتغيره و آزمون تعقيبی توکی استفاده 

  شد.

  
  نتايج

و  ۴۹/۱۹ترتيب  معيار کل در عملکرد رفتاري به ميانگين و انحراف
ترتيب  معيار کل در عملکرد شناختي به و ميانگين و انحراف ۱۸/۲
  ).۱بود (جدول  ۴۴/۱۶و  ۸۸/۵۳

خُلق بر عملکرد شناختي و جنسيت و همچنين تاثير تعاملي جنسيت و 
تاثير خُلق بر عملکرد )؛ ولي <۰۵/۰pداری نداشتند ( رفتاري تاثير معني

  ).۲؛ جدول >۰۵/۰pدار بود ( شناختي و رفتاري معني
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   ۱۳۹۰ پاييز، ۳، شماره ۴دوره   مجله راهبردهاي آموزش

هاي مورد  هاي توصيفي عملکرد شناختي و رفتاري گروه شاخص) ۱جدول 

  مطالعه

  ←جنسيت

  عملکرد/گروه↓

  کل  دختر  پسر

  ميانگين
 انحراف

  معيار
  ميانگين

 انحراف

  معيار
  ميانگين

  انحراف

  معيار

  رفتاري

  ۲۵/۲  ۷۳/۱۷  ۰۴/۲  ۴۷/۱۷  ۶۱/۲  ۹۷/۱۷  مثبت

  ۱۷/۱  ۲۷/۲۰  ۲۸/۱  ۲۷/۲۰  ۱۷/۱  ۲۶/۲۰  کنترل

  ۸۹/۱  ۴۷/۲۰  ۹۰/۱  ۹۶/۲۰  ۱۹/۱  ۹۹/۱۹  منفي

  ۱۸/۲  ۴۹/۱۹  ۲۷/۱  ۵۷/۱۹  ۱۴/۲  ۴۱/۱۹  کل

  شناختي

  ۵۹/۱۲  ۸۲/۴۶  ۱۶/۱۱  ۵۰/۱۵  ۱۰/۱۳  ۱۵/۴۲  مثبت

  ۵۴/۱۵  ۵۹/۵۱  ۸۹/۲۲  ۸۳/۵۱  ۶۴/۲  ۳۵/۵۱  کنترل

  ۴۷/۱۷  ۲۱/۶۳  ۲۸/۱۶  ۷۶/۷۲  ۶۹/۳  ۶۶/۳۵  منفي

  ۴۴/۱۶  ۸۸/۵۳  ۳۳/۱۹  ۷۰/۵۸  ۵۷/۱۱  ۰۵/۴۹  کل

  
تحليل واريانس دوطرفه اثرات جنسيت و القا خلق بر عملکرد شناختي  )۲جدول 

  )ويلکز یالمبدا(آزمون  و رفتاري

  ←شاخص

  ↓متغير
Df  Df خطا  F 

سطح 

  داري معني

  ۱۶۶/۰  ۹۰/۱  ۲۹  ۲  جنسيت

  ۰۰۲/۰  ۷۵/۴  ۵۸  ۴  خلق

  ۵۶۸/۰  ۷۴/۰  ۵۸  ۴  خلق*جنسيت

  
، جنسيت و عامل تعامل جنسيت و خُلق بر ۳با توجه به نتايج جدول 

داري نداشت و تاثير خُلق بر  عملکرد رفتاري و شناختي تاثير معني
 دار بود. عملکرد شناختي و رفتاري معنی

  
تحليل واريانس چندمتغيره اثرات جنسيت و خلق بر عملکرد رفتاري و  )۳ جدول

  شناختي

  ←شاخص

   ↓متغير

مجموع 

  مجذورات

درجه 

  آزادي

ميانگين 

  مجذورات
F  

سطح 

  داري معني

  جنسيت
  ۸۰/۰  ۰۶۲/۰  ۲۱۹/۰  ۱  ۲۱۹/۰  رفتاري

  ۰۵۷/۰  ۹۲/۳  ۱۳/۸۳۷  ۱  ۱۳/۸۳۷  شناختي

  خلق
  ۰۰۲/۰  ۸۹/۷  ۰۸/۲۸  ۲  ۱۶/۵۶  رفتاري

  ۰۲۹/۰  ۹۹/۳  ۰۹/۸۳۵  ۲  ۱۹/۱۷۰۶  شناختي

  جنسيت/خلق
  ۶۳۰/۰  ۴۶/۰  ۶۷/۱  ۲  ۳۴/۳  رفتاري

  ۳۱۰/۰  ۲۲/۱  ۱۳/۲۶۰  ۲  ۲۶/۵۲۰  شناختي

  
دار  در عملکرد شناختي تفاوت بين گروه خُلق مثبت و منفي معني

)۰۵/۰p< ( و زمان پاسخ در گروه خُلق مثبت کمتر بود. همچنين در
هاي خُلق مثبت و خنثي و همچنين بين  عملکرد شناختي بين گروه

داري مشاهده نشد. در  هاي خُلق خنثي و منفي تفاوت معني گروه
عملکرد رفتاري، تفاوت بين گروه خُلق مثبت با گروه خُلق خنثي و 

و زمان واکنش در گروه خُلق  )>۰۵/۰p(دار  گروه خُلق منفي معني
مثبت کمتر بود. در اين عملکرد بين گروه خُلق خنثي و منفي تفاوت 

  ).٤دار مشاهده نشد (جدول  معني
  

هاي خلقي مورد مطالعه در عملکرد  مقايسه زوجي تفاوت گروه) ۴جدول 

  شناختي و رفتاري

  ←شاخص

  ↓عملکرد

تفاوت 

  ها ميانگين
  داري سطح معني  معيار انحراف

  شناختي

  ۷۰/۰  ۹۶/۵  -۷۷/۴  مثبت/خنثي

  ۰۳/۰  ۹۶/۵  -۳۹/۱۶  مثبت/منفي

  ۱۴/۰  ۹۶/۵  -۶۲/۱۱  خنثی/منفي

  رفتاري

  ۰۱/۰  ۷۷/۰  -۵۴/۲  مثبت/خنثي

  ۰۱/۰  ۷۷/۰  -۷۵/۲  مثبت/منفي

  ۹۶/۰  ۷۷/۰  -۲۱/۰  خنثی/منفي

  

  بحث

دهد که القاي خُلق مثبت و منفي بر  هاي اين پژوهش نشان مي يافته
معتقد است که  فريدريکسونعملکرد شناختي و رفتاري تاثير دارد. 

توانند رفتار و پردازش اطالعات را  هايي که احساسات مي يکي از راه
]. خُلق و ۱۴هدايت کنند از طريق گرايشات عملي و فکري است [

توانند بر  عات در ارتباط هستند و هيجانات ميسيستم پردازش اطال
توجه، يادگيري و حافظه تاثير بگذارند. هيجانات مثبت داراي مزايايي 

دهند و منجر به سالمتي و  هستند، آنها اميد به زندگي را افزايش مي
کننده دارند،  ]. هيجانات مثبت اثرات تشويق۱۵شوند [ بهزيستي مي

هاي تفکر  تر سازند و منجر به وسعت راه يعتوانند عمل و تفکر را وس مي
توانند به ايجاد واکنش  ]، از سوي ديگر هيجانات مثبت مي۱۶شوند [

  خالق منجر شوند.
تاثير عواطف مثبت و منفي را بررسي ] ۱۷[ داوسو  هارتل، اشكنازي

كردند. آنها دريافتند خُلق خوب با خالقيت بيشتر، رضايت شغلي باالتر، 
اي بيشتر و عملكرد شغلي بهتر همراه  عملكرد زمينه ترك شغل كمتر،

كننده نيز ارتباط دارد  است و همچنين عواطف با رفتار شغلي تخريب
زا را كاهش  طوري كه عواطف مثبت سطح اين رفتارهاي آسيب به

انجامد. خُلق مثبت  دهد و عواطف منفي به افزايش اين رفتارها مي مي
يزان توجه، حافظه و انگيزش در فرد رفتن م در اين پژوهش موجب باال

شده که اين موارد نيز به نوبه خود عملکرد فرد را به ويژه در حيطه 
  رفتاري افزايش داده است.

گزارش كردند كه در بيماران افسرده، ] ۱۸[ مک الگلينو  ايريش، آدلر
تكاليف ذهني و بين شخصي، بازده مديريت زمان و كارهاي ، عملكرد

 يابد. ي كاهش ميفيزيكي و جسمان

نمودن مساله تقدم هيجان بر  نتيجه اين پژوهش تا حدودي به روشن
پردازان شناختي، عاطفه  و ساير نظريه] ٢[ بککند.  شناخت کمک مي

دانند و ماهيت پاسخ عاطفي را وابسته به  شناختي مي را امري پس
دانند. از طرفي برخي  ارزيابي شناختي فرد از رويداد و محرک مي

، پاسخ عاطفي را مقدم بر بعد شناختي ]۲[ زايونکپردازان مانند  يهنظر
دانند. که در اين پژوهش القاي خُلق، شناخت و عملکرد را تحت  آن مي

 کند. حمايت مي زايونکتاثير قرار داد که از نظريه 
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اعتقاد بر اين است که فرد نه تنها يک ذهن بلکه داراي چندين ذهن 
است که با تغيير شرايط، يک ذهن موقعيتي جاي خود را به ذهن 

هاي  اي از ذهن اي که فرد به گستره گونه دهد، به موقعيتي ديگر مي
شود. زماني که فرد در حالت هيجاني  ها خارج مي گوناگون وارد و از آن

کند که با خُلق او همخواني  به حوادثي بيشتر توجه مياست معموالً 
دارند. در نتيجه، افراد مطالب و وقايع همخوان با خُلق خود را بيشتر از 

. يکي از مسايلي که امروزه توجه ]۱۹[گيرند  مطالب ناهمخوان ياد مي
زيستن در  زيادي را به خود جلب کرده است، بحث اهميت مساله شاد

ها است. تحقيقات نشان داده  ها و اضطراب گرانيدنياي سرشار از ن
هاي منفي  تواند اثرات منفي هيجان است که القاي خُلق مثبت مي

  . ]۲۰[پيشين را کاهش دهد 
  

  گيري نتيجه
القاي خُلق منفي بر عملکرد شناختي و رفتاري افراد اثرات مخرب و 

سعي شود القاي خُلق مثبت داراي اثرات مثبت است. بنابراين بايستي 
کننده خُلق منفي کاهش يابد و در مقابل اقداماتي برای  تا شرايط ايجاد

هاي مختلف آموزشي، شغلي، ورزشي و  افزايش خُلق مثبت در محيط
  غيره انجام گيرد.
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