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 مقاله پژوهشی اصیل
 

 
 

 تأثیر هیجانات القاءشده مثبت و منفی بر نگرانی و نشخوار فکری 

 ناشی از هیجانات منفی القاءشده قبلی
 

  
 

 

 

هـدف از این مطالعه، بررسی تأثیر هیجانات القاء شده مثبت و منفی بر نگرانی و نشخوار                : هدف
نظور انجام این مطالعه در به م: روش. فکری به وجود آمده از هیجانات منفی القاء شده قبلی است

 دانش آموز دختر پایه اول 32، ) پیش آزمون با گروه کنترل   –پس آزمون   (یـک طـرح نـیمه تجربـی         
هر (و دو گروه کنترل    ) هـر گروه هشت نفر    (دبیرسـتان شـهر اصـفهان در دو گـروه آزمایـشی             

ن شدند و بـه طور تصادفی انتخاب و در چهار گروه به طور تصادفی جایگزی     )  گـروه هـشت نفـر     
) پرسش نامه چندوجهی شخصیت    (MMPI2توسط آنها پرسش نامه های نشخوار فکری، نگرانی،         

پس از القای . تکمیل شد)  درون گرایی-روان نژندی(و دو مقیاس از پرسش نامه پنج عاملی بزرگ 
سپس به گروه   . آزمودنی ها تحت شرایط متعدد آزمایشی دوم قرارگرفتند       ) نگرانـی (خلـق منفـی     

نشان داده  ) گلسازی چینی ( فـیلم غمگین، به گروه دوم فیلم شاد و به گروه سوم فیلم خنثی                اول
تمام گروه ها روز بعد پرسش نامه های نشخوار فکری و     . شـد؛ گـروه چهـارم بـدون مداخلـه بود          

داده های پژوهش به کمک تحلیل کوواریانس و تحلیل مانوا مورد           . نگرانـی را مجدداً تکمیل کردند     
تفاوت بین گروه ها در مورد نگرانی و نشخوار فکری          : یافـته ها  . و تحلـیل قـرار گـرفت      تجـزیه   

کاهش یافت و   ) با نمایش فیلم شاد   (میـزان نگرانی و نشخوار فکری در گروه دوم          . معـنادار بـود   
تأثیر . و دو گروه  کنترل نشان داد      ) نمـایش فـیلم غمگـین     (تفـاوت معـناداری را بـا گـروه دیگـر            

بر کاهش اثرات ناشی ازهیجانات منفی مثل نگرانی و نشخوار فکری نیز معنادار             هـیجانات مثبت    
بـا ارائه هیجانات مثبت می توان از میزان و شدت اثرات هیجانات منفی مثل  : نتیجه گیری . بـود 
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 1مقدمه

در گنجیـنه احـساسات آدمـی،  هـر احـساس همان گونه که               
سـاختار زیـست شناسـانه متفاوت آن نشان می دهد، نقش یگانه ای              

ش از مغــز کــه مــثالً در احــساس شــادی، آن بخــ. ایفــا مــی کــند
بازدارنـده احـساسات منفی است فعال می گردد، انرژی بدن زیاد            

_____________________________________________ 
 دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی، گروه مشاوره:   نشانی تماس- 1

Email: dr.f-bahrami@edu.ui.ac.ir 

شـده و مراکـزی در مغـز کـه اندیـشه هـای نگـران کننده را تولید                   
مـی کنند، از فعالیت باز می ایستند و بدین طریق موجب استراحت            

در غم و ناراحتی، به ویژه      . کلـی بـدن و شـور و اشـتیاق مـی شوند            
شور و شوق برای زندگی کاهش می یابد و         افـسردگی،  انـرژی و       

هـرچه ایـن احـساس عمیق تر می گردد سوخت و ساز بدن کندتر               
 ). 1379 ، 2گلمن(می شود 

_____________________________________________ 
2 - Golman  
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هــیجان هــا انــواع مختلفــی دارنــد؛  از سرخوشــی تــا تنفــر و از  
هیجان ها داده هایی    ). 1996 ،  1پروین(وحـشت تـا مـالل گـسترده اند          

ر اثر می گذارند و در واقع ممکن      درونـی هـستند که بر انگیزه و رفتا        
همچنین داده های تجربی بیان می کنند       . است مقدم بر شناخت باشند    

کـه هـیجان توسـط سـاختارهای زیـرین قـشر مـخ کنترل می شود و                  
مـی تـواند بـر دامـنه ای از پـردازش های شناختی که شامل سوگیری                 

، 4، واتس 3؛ ویلیامز 1994،  2ولز و  متیوس   (تـوجه، سـوگیری حافظـه       
و قـضاوت و تـصمیم گیری است، اثر         ) 1988 و متـیوس،     5مـک لـود   

 ). 1994، 7 و پاروت6کلور(بگذارد 

هـیجانات مثـبت تغییـرات بدنـی کمتـری ایجـاد می کنند زیرا               
هیجانات .  وسیع تری هستند   8 عملکردی –همـراه با گرایشات فکری      

مثــبت ممکــن اســت بــه بهــبودی برانگیختگــی قبلــی کــه بــه دنــبال  
 9نفـی ایجـاد شـده،کمک کـند که آن را اثر عدم تداوم             هـیجانات م  

در یـک پژوهش تجربی این ایده مورد        . هـیجانات مثـبت مـی نامـند       
از شـرکت کنندگان خواسته شد تا در مورد         . آزمـایش قـرار گـرفت     

در حین فیلم برداری » چرا فکر می کنند دوست خوبی هستند؟«اینکه 
 دوستانشان مورد سـخنرانی کنـند تـا پـس از سـخنرانی، فـیلم توسط       

با این درخواست آنها دچار اضطراب می شدند        . ارزیابـی قرار  گیرد      
و سـپس به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند؛ یک گروه تحت              

و گروه دوم تحت تأثیر     ) لذت یا خشنودی  (تأثیـر فیلم هیجان مثبت      
قـرار داده شدند و گروه سوم تحت تأثیر         ) غـم (فـیلم هـیجان منفـی       

نتایج نشان داد که    ). بی طرف یا خنثی   (نـی قـرار نگـرفتند       هـیچ هیجا  
فیلم هیجان مثبت آزمودنی ها را سریع تر از فیلم های غمگین یا خنثی 

بنابراین ایجاد هیجانات   . عروقی برگرداند -بـه سـطوح خط پایه قلبی      
مثبت روش خوبی برای کاهش اثرات فیزیولوژیکی هیجانات منفی         

،  به نقل از اسمیت،      2000همکاران،  و  10فریدریکـسون . (قبلـی اسـت   
 ).1385،  فریدریکسون و لوفتوس، 11 هوکسما-نولن 

بسیاری از مردم معتقدند زمانی که افسرده می شوند باید تالش           
کنـند تـا بر درونشان متمرکز شوند، زیرا فکر می کنند چنین ارزیابی    
ــرای    و تمرکــزی بــه آنــان بیــنش مــی دهــد تــا بتوانــند راه حلــی را ب

 شده که خود منجر 12بنابراین دچار نشخوار فکری  . ل شان بیابند  مشک
شـواهد نـشان مـی دهد که نشخوار         . بـه تـداوم افـسردگی مـی گـردد         

_____________________________________________                             

حل : فکـری پـیامدهای آسـیب زای زیـادی بـه دنـبال دارد، از جمله               
مـسئله ضعیف، انگیزه پایین، بازداری از رفتارهای مؤثر، و تمرکز و            

 ) .1991، 1993، 13 و مارو وکسما ه-نولن (شناخت به هم ریخته 

. بـه نظـر مـی رسـد نـشخوار فکـری بـا نگرانـی در ارتباط است                  
نگرانـی بیـشتر در بیماران اضطرابی دیده می شود، اما به نظر می رسد               

نگرانـی بـه عنوان زنجیره ای از        . در بـیماران افـسرده نیـز رایـج اسـت          
بل کنترل  افکار و تصورات و عواطف منفی سنگین و احتماالً غیر قا          

 ).1979، 17 و امری16شاو ،15، راش14بک(شناخته می شود 

برخـی از پژوهــشگران قدیمــی و نظــریه پــردازان افــسردگی از  
معـتقدند بهتر است به جای افسردگی، به        ) 1975 (18جملـه سـلیگمن   

بنابراین برخی از پژوهشگران تحقیقاتی را در       . شـادمانی تـوجه شود    
اثرات القاء خلق شاد و افسرده در       این زمینه انجام دادند و به بررسی        

آزمودنـی هـا پـرداختند و مـتوجه شـدند کـه افـراد دارای خلـق شاد                   
خاطـرات مثـبت را بیشتر به یاد می آورند و افراد دارای خلق غمگین               

،20 و فوگاتری  19تیزدل(بیـشتر بـر خاطـرات منفـی متمرکز می شوند            
 ).1376، به نقل از بروین، 1980

تـر بـه اثرات القای خلق بر روی         پـژوهش هـای انجـام شـده کم        
پـیامدهای ناشـی از خلقـیات منفـی مـثل نـشخوار فکـری  و نگرانی                 
پـرداخته انـد و بنابـراین پـژوهش حاضـر درصدد آزمایش اثر القای               
خلق مثبت و منفی بر کاهش نگرانی و نشخوار فکری ناشی از القای      

ی نتایج پژوهش حاضر می تواند راهبردهای     . هـیجان منفـی قبلی است     
را بـرای کاهش نگرانی ها و سایر هیجانات منفی ایجادشده، پیشنهاد            

 .نماید
 

 روش
طرح مورد استفاده در    . ایـن پـژوهش از نـوع نیمه تجربی است         

نمونه . ایـن پـژوهش پـیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است             
در ایـن پـژوهش بـه صـورت تصادفی خوشه ای از بین دانش آموزان                

ــر ســال اول دبیر ــتخاب شــدند دخت در ایــن . ســتان شــهر اصــفهان ان
_____________________________________________ 
1- Pervin   2- Mathews 
3- Williams  4- Watts 
5- Macload  6- Clore 
7- Parrott   8- thought-action tendencies 
9- undoing effect  10- Fredrickson 
11- Nolen-Hoeksema  12- rumination 
13- Morrow  14- Beck 
15- Rush   16- Shaw 
17- Emery   18- Sligman 
19- Teasdale  20- Fogatry        
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پـژوهش چهـار گـروه آزمودنـی شرکت داشتند که شامل دو گروه              
هــشت نفــری بــه عــنوان گــروه آزمــایش و دو گــروه هــشت نفــری 

بعد از توزیع تصادفی آزمودنی های هر       . بـه عنوان گروه کنترل بودند     
ــی،       ــری، نگران ــشخوار فک ــای ن ــه ه ــش نام ــروه، پرس  MMPI2 1گ

و دو مقیاس از پرسش نامه پنج       ) مـه چند وجهی شخصیت    پرسـش نا  (
ــزرگ   ــی ب ــژندی(عامل ــی-روان ن ــودند )  درون گرای ــیل نم . را تکم

پرسـش نامـه هـای شخـصیتی برای تعدیل اثرات مربوط به متغیرهای              
 . شخصیتی بر نتایج آزمایش مورد استفاده قرار گرفت

بعـد از آن کـل افـراد آزمودنـی بـرای بـرنامه القـای اضطراب                 
آماده شدند و به آنها گفته شد که روز آینده آزمونی از مواد درسی          
اصـلی آنهـا گـرفته مـی شود و در حال حاضر نیز مصاحبه ای توسط                 
مـشاور از آنها به عمل می آید که نمره آن با نمره امتحان روز آینده                
جمـع مـی شود و درمجموع بر اساس این نمرات رشته تحصیلی آنها             

 تمـام آزمودنی ها مصاحبه ای به عمل آمد که           از. انـتخاب مـی گـردد     
سایر دانش آموزان نیز در این      . مـربوط بـه تعیـین رشـته تحصیلی بود         

مـصاحبه شرکت داشتند و فرد مورد نظر را ارزیابی می کردند و نظر              
خـود را در مورد نحوه پاسخگویی آزمودنی به سؤاالت مشاور بیان            

 . می داشتند

ی هشت نفر گروه اول، یک فیلم        بعـد از القـای اضطراب، برا      
و برای  هشت نفر  گروه  دوم، پس از    ) فیلم سام و نرگس   ( غمناک  

پخش ) شاخه گلی برای عروس   (بـرنامه القـای اضطراب،  فیلم شاد           
الزم بـه ذکـر اسـت کـه این فیلم ها بعد از نظرخواهی از تعداد        (شـد   

عنی پس ی. زیـادی از دانـش آموزان و کارشناسان فیلم انتخاب شدند      
از نمـایش فـیلم از افراد شرکت کننده خواسته شد که احساس خود              

ــند0-100را بــرروی یــک مقــیاس  جــدول فهرســت .  مــشخص کن
احـساسات به شرکت کنندگان داده شد و پس از پایان نمایش، فیلم             

فـیلم سـام و نـرگس بیـشترین میانگین          . مـورد بررسـی قـرار گـرفت       
بیشترین میانگین احساس   احساس غم، فیلم شاخه گلی برای عروس        

شـادی و فـیلم آمـوزش گـل سـازی چینی بیشترین میانگین احساس               
به همین ترتیب برای هشت نفر      ). خنثـی را بـه خـود اختصاص دادند        

آموزش گل سازی (گـروه سوم که گروه کنترل بودند، فیلمی خنثی       
در نظـر گـرفته شده بود و برای هشت نفر گروه کنترل دوم              ) چینـی 

 .  اضطراب هیچ فیلمی پخش نشدپس از القای

_____________________________________________  

تمـام گــروه هــا، روز بعــد از القـای اضــطراب و نمــایش فــیلم،   
. پرسـش نامـه هـای نشخوار فکری و نگرانی را مجدداً تکمیل کردند             

 :پرسش نامه های استفاده شده به طور کلی شامل موارد زیر بود

برای سنجش   :پرسـش نامه محقق ساخته سنجش نشخوار فکری       
 توسط محقق - بـه ویژه در رابطه با امتحان        – فکـری    میـزان نـشخوار   

روایـی محـتوای ایـن آزمـون توسط چند تن از اساتید             . سـاخته شـد   
مـشاوره و روان شناسـی دانـشگاه اصفهان تأیید شد و پس از اجرای               

 نفر آزمودنی، پایایی آزمون  از طریق آلفای 32پرسـش نامه بر روی      
از مـواد این پرسش نامه      چـند نمـونه     .  بـه دسـت آمـد      89/0کـرونباخ   

مـن در پاک کردن ذهنم از افکار تکراری مشکل دارم؛           : عبارتـند از  
من نمی توانم افکارم را کنترل کنم؛ دیشب افکار مزاحم ذهنم بیشتر            

 .بود

 و  3بورکووک( 2فرم کوتاه پرسش نامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا      
مــه دارای بــرپایه پایایــی بازآزمایــی،  ایــن پرســش نا): 1995، 4رومــر

. همبـستگی پـیش بـین مطلـوب بـا چـندین مقیاس روان سنجی است               
و % 57 نفر بزرگساالن مسن واریانس      115انجـام پرسش نامه بر روی       

ــر روی  ــانس  183ب ــر بزرگــساالن جــوان واری ــشان داد؛ % 70 نف را ن
 را نشان داد که در 66/0-86/0سـنجش تحلـیل عاملی نیز بار عاملی         

ــا  ه. هــر دو نمــونه قــوی اســت مچنــین میانگــین اعتــبار همگرایــی ب
همبستگی ) =83/0r(و اضـطراب    ) =46/0r(انـدازه گیـری نگرانـی       

 .خوبی نشان داد

 74/0همبـستگی نمـره این پرسش نامه با مقیاس اضطراب بک            
 10 آزمودنی پس از     30بـود و پایایی آن به شیوه بازآزمایی بر روی           

 . به دست آمد87/0روز، 
ــ  ــه چ ــرم کــوتاه پرســش نام  (MMPI) ند وجهــی شخــصیتف

) MMPI2کوتاه   فرم(فرم سؤالی آن    ): 1943،  6 و مک کینلی   5هاتاوی(
پژوهش های  .   بـه صورت بلی و خیر ارائه شده است          minmultبـه نـام     

  نـشان مـی دهـند که از سطوح           MMPI2انجـام شـده در مـورد اعتـبار          
دامنه  . متوسـط ثـبات کـوتاه مـدت و همـسانی درونـی برخوردار است              

تا ) Maمقیاس   (71/0 از   MMPI2یـر  ضـرایب  پایایی مقیاس های          تغی
 ).1991، 7گرین(بوده است ) Ptمقیاس  (84/0

_____________________________________________ 
1- Minnesota  Multiphasic Personality Inventory 
2- Penn  State  Worry Questionnaire 
3- Borkovec  4- Roemer 
5- Hathaway  6- McKinley 
7- Green           
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): 1992،  2 و مک کری   1کوسـتا  (آزمـون پـنج عاملـی بـزرگ       
) 1992(میـزان روایی و پایایی آن در تحقیقات کوستا  و مک کری              

روز 10 آزمودنی به فاصله 30این مقیاس برروی  . بررسی و تأیید شد   
.  بــه دســت آمــد92/0اجــرا شــد و از طــریق بازآزمایــی، پایایــی آن  

روایـی محـتوای آن نیـز توسـط متخصـصان روانـشناسی مورد تأیید            
در پژوهش حاضر، تنها از دو مقیاس روان نژندی گرایی  . قرارگـرفت 

 .و برون گرایی استفاده شد

بـه آزمودنـی هـا در مـورد هدف پژوهش و ضرورت آن توضیح                
 .شد و جوایزی برای شرکت در این پژوهش به آنها اهداء گردیدداده 

تجـزیه و تحلـیل ایـن پـژوهش با استفاده از نرم افزار آماری               
SPSS 13  از تحلیل مانوا برای بررسی تأثیر القای .  انجـام گـرفت

هـیجانات مثـبت و منفـی بـر نگرانی و نشخوار فکری آزمودنی ها               
  نگرانی و نشخوار فکری      بـه مـنظور مقایـسه نمـرات       . اسـتفاده شـد   

آزمودنـی هـا بـر حـسب گـروه هـای آزمـایش و کنتـرل از تحلیل                   
 .کوواریانس بهره گرفته شد

 
 یافته ها

 نمایش  1 و جدول    2 و 1نـتایج آمـار توصـیفی در شـکل هـای            
 .داده شده است

 تفــاوت بــین گــروه هــا در مــورد نگرانــینــشان داد کــه نــتایج 

)01/0 p<، 17/8F= ( ــری ــشخوار فکـ   ) =p، 78/12F >01/0(و نـ

 القای خــلق منفــی از طریق فیلــم (1گروه آزمایش . معنادار است

) القای خلق مثبت از طریق فیلم شاد (2و گـروه آزمـایش      ) غمـناک 
، اما  )>01/0P(در میـزان نگرانـی تفـاوت معـناداری وجـود داشـت              

. تفـاوت آنهـا بـا دو گـروه کنتـرل از نظر میزان نگرانی معنادار نبود                
 با گروه های 2همچنـین از نظر میزان نگرانی، تفاوت گروه آزمایش          

معنادار ) بدون مداخله  (2و کنترل   ) فیلم خنثی  (1، کنترل   1آزمایش  
؛ یعنــی فــیلم شــاد توانــست بــه میــزان قابــل توجهــی )>05/0p(بــود 

به عبارت دیگر، القای    . نگرانـی القاءشـده آزمودنـی هـا را کـم کـند            
، می تواند هیجان منفی قبلی را کاهش دهد         هیجان مثبت یعنی شادی   

 . و مانع تداوم آن شود

 بـا دو گـروه کنترل   1میـزان نـشخوار فکـری گـروه آزمـایش         
تفـاوت معـناداری نداشـت، امـا تفـاوت آن بـا میزان نشخوار فکری                

_____________________________________________   

 2همچنین گروه آزمایش    ). >01/0p( معنادار بود    2گـروه آزمایش    
ر میــزان نــشخوار فکــری  و دو گــروه کنتــرل د1بــا گــروه آزمــایش

و بیانگـر ایـن موضـوع است که    ) >01/0p(تفـاوت معـنادار داشـت     
القـای خلـق شـاد از طـریق فـیلم شـاد توانست میزان نشخوار فکری                 
آزمودنـی هـا را بـه میـزان قابل توجهی کاهش دهد؛ القای خلق شاد                
مـی تـواند اثرات ناشی از خلق منفی القاءشده قبلی را کاهش دهد و               

 . و ماندگاری خلق منفی شودمانع عود

الزم بــه ذکــر اســت کــه در تمــام تحلــیل هــا اثــر پــیش آزمــون و  
متغیرهای شخصیتی از طریق کوواریانس کنترل شده است و هیچکدام          

 .از عوامل شخصیتی در اثربخشی متغیر مستقل تأثیری نداشته اند
 
ضویت نمودار ستونی میانگین نمرات نگرانی آزمودنی ها بر حسب ع           -1شـکل   

 گروهی در پیش آزمون و پس آزمون
 

 
 

نمودار ستونی میانگین باقی مانده نمرات نشخوار فکری آزمودنی ها بر              -2شکل
 .حسب عضویت گروهی در پیش آزمون و پس آزمون

 
 

1 -Costa   2- McCrae 
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 میانگین و انحراف معیار نگرانی و نشخوار فکری در پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک گروه ها -1جدول 

 بدون مداخله: 2فیلم خنثی؛ گروه کنترل : 1فیلم شاد ؛ گروه کنترل: 2فیلم غمناک؛ گروه آزمایش: 1ه آزمایشگرو* 
 
 

 بحث
یافـته هـای ایـن پـژوهش نـشان داد کـه القـای هیجان مثبت                 
مـی تـواند تـداوم هیجان منفی که قبالً ایجاد شده است را کاهش               

بالً القاء شده   دهد و مانع ماندگاری نگرانی و نشخوار فکری که ق         
معــتقد اســت کــه یکــی از ) 2001(فریدریکــسون . اســت، گــردد

راه هایـی کـه احـساسات مـی توانـند رفتار و پردازش اطالعات را                
هیجان . هـدایت کنـند از طـریق گرایـشات عملـی و فکری است             

. تــرس، باعــث فــرار، هــیجان ناراحتــی و کــناره گیــری مــی شــود 
ار فکری مربوط به واقعه و      بنابـراین هیجان نگرانی می تواند نشخو      

احساسات  و سیستم پردازش     . چگونگـی کنترل آن را ایجاد کند      
اطالعـات در ارتباطـند و هیجانات می توانند بر توجه، یادگیری و             

 .حافظه تأثیر بگذارند

هـیجانات مثـبت دارای مزایایی هستند؛ آنها امید به زندگی را            
ت و بهزیــستی افــزایش مــی دهــند و منجــر بــه ســالمتی طوالنــی مــد 

هیجانات ). 1993 هوکسما، مورو و فریدریکسون،      -نولن  (می شوند   
مثــبت اثــرات تــشویق کنــنده ای دارنــد؛ مــی توانــند عمــل و تفکــر را 

فریدریکسون (وسـیع تر سازند و منجر به وسعت راه های تفکر شوند             
هیجانات ). 2002،  3 الیـرد  - و جانـسون   2؛ واسـن  1998،  1و لوینـسون  

د مـنابع شخـصی را غنـی تـر کنـند و منجـر به ایجاد                 مثـبت مـی توانـن     
همچنین احساسات، چگونگی ارزیابی افراد را      . واکنش خالق شوند  

تحـت تأثیـر قـرار مـی دهـد؛ مـثالً فـرد تجارب روزمره خود را بهتر                   

_____________________________________________ 
1- Levenson  2- wason 
3- Johnson-Laird    
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، به نقل از اسمیت و      2001جانـسون و همکاران،     (ارزیابـی مـی کـند       
 ).1385همکاران، 

ه بـه آزمودنـی هـا احساس خشم و          کـ ) 2001 (2 و کلتنـر   1لرنـر 
تـرس را از طریق یادآوری وقایع خشمگین یا ترس آور گذشته القاء    
کـردند، مـتوجه شدند که آزمودنی ها بیشتر وقایع آینده را غیر قابل              

هر چند شیوه اسناد دادن علل      . کنتـرل و منفـی پـیش بینـی مـی کنـند            
ران را و   وقایـع در ایـن دو گروه متفاوت است، افراد خشمگین دیگ           
 .افراد تحت هیجان ترس، خودشان را مسئول وقایع می دانند

 3و فریدریکـسون و جوینـر   ) 1998(فریدریکـسون و لوینسون     
نـشان دادنـد کـه فـیلم دارای هـیجان مثبت سریع تر از فیلم                ) 2002(

 عروقی -غمـناک یـا خنثی، آزمودنی ها را  به سطوح خط پایه قلبی        
قای هیجان مثبت روش خوبی برای کاهش       بنابراین ال . برمـی گـرداند   

همچنین افراد دارای   . اثـرات فیزیولوژیکـی هـیجان منفی قبلی است        
هـیجانات مثـبت برای کنارآمدن با مشکالت راه حل پیدا می کنند و              
بــیش از افــراد دارای هــیجانات منفــی خــود را عقــب مــی کــشند و   

 .دقیق تر به مشکل نگاه می کنند

کاهش احساس منفی مثل نگرانی با      همان طور که مشاهده شد      
ایـن نشان دهنده نظریه     . کـاهش نـشخوار فکـری همـراه بـوده اسـت           

در مــورد ارتــباط بــین عاطفــه منفــی و ) 1386( و ولــز 4پاپاجورجــیو
نـشخوار فکـری اسـت کـه یـک دور باطـل را شامل می شود؛ یعنی                  
افـرادی کـه سبک پاسخ نشخوار فکری دارند، بدون این که به حل              

ردازند، خـود را از دیگران جدا می کنند و در مورد ریشه             مـشکل بپـ   
ایـن افراد در مورد نشخوار فکری و        . ناراحتـی خـود فکـر مـی کنـند         

آنها به استفاده از  نشخوار . حـاالت ذهنـی خـود هـم نگـران هـستند         
خود نشخوار فکری نیز    . فکـری در پاسـخ به خلق منفی تمایل دارند         

 و در نتیجه تمرکز و عملکرد       اثـرات خلـق منفـی را برجسته می کند         
فـرد مخـتل می گردد و آخرین نتیجه نشخوار فکری مالل آور، ادامه      

 ).1999، 5 هوکسما و دیویس- نالن(نشخوارفکری است 

ــز  ــتقدند کــه ) a 2001 ،b 2001، 2000(پاپاجورجــیو و ول مع
نـشخوار فکـری و نگرانـی با هم ارتباط دارند، زیرا نگرانی به عنوان               

از افکـار و تصورات و عواطف منفی، سنگین و غیر قابل   زنجیـره ای    
بنابراین یک نتیجه  پژوهش حاضر این است        . کنترل شناخته می شود   

کـه شـادی القاءشـده در آزمودنـی هـا می تواند حمایت کننده نظریه                
_____________________________________________     
 

در مورد همایندی نگرانی و نشخوار      ) همـان جا  (پاپاجورجـیو و ولـز      
 .فکری باشد

) 1987 (8 و اســترن7وک، واســی، بورکــو6تحقــیقات یــورک
نـشان داد کـه فـیلم غمناک مانع کاهش نشخوار فکری آزمودنی ها              
مـی شـود، ولـی درآزمـایش حاضر  اثر فیلم غمناک با شرایط خنثی            

 .تفاوتی نداشت

) 1385(نـتایج این پژوهش می تواند حمایت کننده دیدگاه ولز        
 از تمرکز   در ایـن مـورد باشـد که اگر موقع نگرانی و افسردگی فرد             

یکی .  خارج شود، میزان نگرانی او کاهش می یابد        9مـتوجه بـر خود    
 رفــتاری اســتفاده مــی شــود، –از راه هایــی کــه در درمــان شــناختی 

انحـراف تـوجه از طـریق افـزایش فعالیت های لذت بخش است که               
بک و  (منجـر بـه قطـع تفکـرات افسرده ساز و نگران کننده می گردد                

 اختالالت  10در مدل فراشناختی  ) 1385(لز  امـا و  ). 1979همکـاران،   
هیجانـی خـود، از آمـوزش تـوجه استفاده می کند و معتقد است که                
موقـع اضـطراب و نگرانـی باید تمرکز و توجه از وقایع و احساسات        

در پژوهش حاضر نیز    . درونـی بـه سمت وقایع بیرونی متمرکز  شود         
شــاد و تــوجه آزمودنــی هــا پــس از القــای نگرانــی، بــه ســمت فــیلم 

وضـعیتی مـتفاوت با احساس درونی شان متمرکز شد و از این طریق              
وقتی رویکردهای توجهی   . نگرانـی و نـشخوار فکـری کاهش یافت        

اصــالح شــوند، نــشخوار فکــری و نگرانــی کــاهش مــی یابــد و فــرد 
مـی تـواند کنتـرل انعطـاف پذیری بر روی سیستم پردازش اطالعات              

 اخـتالالت هیجانـی، عالیم    دیـدگاه فراشـناختی   . خـود داشـته باشـد     
.  شـناختی را زیربنای تداوم اختالالت فراشناختی می داند         –توجهـی   

 . نتایج این پژوهش نیز حمایتی از این دیدگاه است

بـا اسـتفاده از نـتایج این پژوهش می توان گفت که برای کاهش               
احـساسات و عواطـف منفـی و اثـرات مخـرب آنها بر تفکر، حافظه و                 

تم پـردازش اطالعـات بایـد سعی شود تا از شرایط            بـه طـور کلـی سیـس       
همان طور که این پژوهش     . ایجادکنـنده چنـین عواطفـی کاسـته گـردد         

نـشان داد یـک فیلم شاد می تواند حتی اثرات مربوط به هیجانات منفی               
بنابـراین بایـستی به ساخت و تولید     . کـه قـبالً ایجـاد شـده را کـم کـند            
 .لق شاد در تماشاگران آن باشندفیلم هایی پرداخت که القاءکننده خ

_____________________________________________ 
1- Lerner   2- Keltner 
3- Joiner   4- Papageorgiou 
5- Davis   6- York 
7- Vasey   8- Stern 
9- self-focus attention  10- metacognitive      
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 منابــع

محـدودیت هـای ایـن پـژوهش مـی تـواند شـامل سایر تجارب           
آزمودنی ها در طی زمان بین ارزیابی ها باشد؛ مثالً در صورت داشتن          
شـرایط شـاد یا غمگین درخانواده یا دیدن یک فیلم شاد یا غمناک              

. ددرشـب قـبل از ارزیابـی دوم، نـتایج مـی توانستند تغییر کرده باشن               
اجـرای مجـدد خـود پرسش نامه ها نیز می تواند در نتایج پژوهش اثر                

 .داشته باشد

نقــاط قــوت مطالعــه حاضــر، حــذف اثــرات شخــصیتی مــثل   
درون گرایـی و روان رنجـوری گرایـی و سایر ویژگی های شخصیتی              

 است و این که پژوهش حاضر به      MMPI2موجـود در پرسـش نامـه        
که یک راهبرد مقابله ای در  نقـش هـیجانات منفی درنشخوار فکری        

ــرداخته اســت    ــی اســت پ ــیجانات منف ــل ه ــر،  . مقاب ــژوهش حاض پ

 بهـره گیری از وقایع شاد را برای کاهش اثر هیجان منفی ماشه چکان               
نـشخوار فکـری و همچنین به عنوان یک روش درمانی برای کاهش             

 . توجه متمرکز بر درون پیشنهاد می کند
 

 سپاسگزاری
ن و نیـز همکـاران محتـرم در آموزش و           از کلـیه دانـش آمـوزا      

ــشکر و    ــشارکت داشــتند صــمیمانه ت ــن طــرح م ــرورش کــه در ای پ
 .قدردانی می کنیم
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