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تأثیر القای عاطفه مثبت بر میزان عاطفه مثبت و کارکردهای شناختی: 
آزمون نظریه عصب-روانشناختی دوپامین 

  
 
 

  

هدف: این پژوهش، براساس مباحث و نظریههای مربوط به رابطه بین شناخت و عاطفــه و نـیز 
اهمیت جنبش روانشناختی مثبتنگر در قرن حاضر، به بررسی اثــر بخشـی یکـی از روشهـای 
القای عاطفه مثبت بر میزان عاطفه مثبت و کارکردهای شــناختی بـا حساسـیت بـاال و پـایین بـه 
دوپامین پرداخته است. روش: در این مطالعۀ آزمایشــی کنـترل شـده، آزمودنیهـای پژوهـش 
ــگاه فردوسـی مشـهد بودنـد کـه بـه  شامل یک نمونه 30 نفری از دانشجویان روانشناسی دانش
صورت نمونه در دسترس انتخاب و بــه صـورت تصـادفی در دو گروه 15 نفـری آزمایشـی و 
کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش با روش هدیه دادن به صورت پیشبینی نشده، در معرض 
القای عاطفه مثبت قــرار گرفـت. بعـد از آن، مـیزان عاطفـه مثبـت و کارکردهـای شـناختی آنـان 
سنجیده شد. تکلیف با حساسیت باال به دوپامین، شامل آزمون استروپ و تکلیف شباهتها بود 
ــکیل میشـد. یافتـهها: یافتـههای  و تکالیف غیر حساس، از تکلیف حافظه تداعی و دیداری تش
ــتر  پژوهش نشان دادند که القای عاطفه مثبت، به افزایش معنیدار عاطفه مثبت و نیز تسهیل بیش
عملکرد کارکردهای شناختی با حساسیت باال بــه دوپـامین بـه جـز آزمـون اسـتروپ I (توجـه 
اتوماتیک) نسبت به کارکردهای با حساسیت پایین منجر میشود. نتیجهگیری: بخش عمدهای 
از یافتههای پژوهش حاضر، از نظریه عصب روانشناختی دوپامین در توجیه اثرات عاطفه مثبت 
ــههای ایـن پژوهـش دربـاره سـبک تعـامل  بر کارکردهای شناختی حمایت میکند. به عالوه یافت
شناختی و عاطفی و نیز نقش عاطفه مثبت در بهبود تفکر و حل مسأله روابط اجتماعی، تلویحات 
ــاگون القـای عاطفـه و سـنجش  نظری و کاربردی ارائه میکند. مقایسه اثربخشی روشهای گون
تـأثیر آن بـر طیـف وسـیعتر کارکردهـای شـناختی در جمعیتهـــای مختلــف و لحــاظ آن در 

پژوهشهای بعدی، نظریههای مربوط به تأثیر عاطفه بر شناخت را تقویت میکند. 
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مقدمه1 
ــؤالی اسـت کـه  نقش عاطفه در تفکر و شناخت چیست؟ این س
ــنرمندان، فالسـفه و طیفهـای بسـیاری را بـه  قرنها، نویسندگان، ه

خود مشغول کرده است (فورگاس2، 1998).   
در دیدگاههای نظری، معموالً نقش عاطفــه و هیجـان نسـبت بـه 
_____________________________________________

ــکی ابـن  1 - نشانی تماس: مشهد، خیابان حر عاملی، نرسیده به میدان بوعلی، بیمارستان مرکز روانپزش
سینا. 

E-mail: morteza_modarres@yahoo.com

ــوده و یـا بـر اثـرات مخـرب آن  شناخت یا کمرنگتر و در حاشیه ب
تأکید شده اســت. ایـن مسـأله ممکـن اسـت ریشـه در خـردگرایـی 
ـــه  فلســفی داشــته باشــد یــا از لحــاظ روششناســی پژوهــش، ب
کمیتپذیری و تجزیهپذیری آســانتر شـناخت (نسـبت بـه هیجـان) 
ــمزاده، 1378). 2در ایـن رابطـه، نحـوه اثـرگذاری  مربوط باشد (قاس
ــوالً ایـن  عاطفه بر شناخت از جمله مباحث چالشبرانگیز است. معم

_____________________________________________
2- Forgas
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طور استنباط شده است که ایــن شـناخت و تفکـر اسـت کـه تعییـن 
کننده نوع و شدت عواطف میباشــد، یـا اینکـه مطالعـات بـر نقـش 
ــف شـدید و عمدتـاً منفـی متمرکـز بودهانـد (پـاور1 و  مخرب عواط
دالگیش2، 1997).  اهمیت مطالعه عواطف مثبــت از 1973 بـا ورود 
واژه «خوشحالی» در ادبیات پژوهــش روانشناسـی شـروع شـد و در 
ـــش روانشناســی مثبتنــگر بــه اوج رســید  اوایـل قـرن 21 بـا جنب
(سـلیگمن3 و چیسـکن میـهالی4، 2000). ایـن حرکتهـا بـه شــروع 
ـــر کارکردهــای  پژوهـش در حـوزه عواطـف مثبـت و اثـرات آن ب
ـــق  مختلـف منجـر گردیـد (آرگیـل5، 2001). عاطفـه مثبـت از طری
تقویت سیســتم ایمنـی، در بـهبود سـالمت جسـمانی نقـش دارد. در 
زمینـه بهداشـت روانـی مطالعـات نشـان دادهانـد کـه عاطفـه مثبـــت 
ــی کننـده اثـرات مخـرب  میتواند ابطال کننده عواطف منفی و خنث
آنـــها باشـــد (فریدریکســـون6، 1998؛ آیســـــن7، 1993، 1999؛ 
بارتولیک8، باسو9، شفت10، گالسر11 و تیتــانیک - شـفت12، 1999؛ 

مارتین13، 2003).  
ــــت، خالقیـــت،  پژوهشهــا نشــان دادهانــد کــه عاطفــه مثب
انعطافپذیری شــناختی، کـارآیی در تصمیـمگیـری، حـل مسـأله و 
ــد (رز14، 2001؛  دیـگر شـاخصهای تفکـر مفیـد را افزایـش میده

کنت15، یون16 و تاتیا17، 2003؛ آمبادی18 و گری19، 2002). 
دو رویکرد، اثرات عاطفه مثبت را بر شــناخت توجیـه میکنـد؛ 
ــــانی عاطفـــه در  در رویکــرد اول، بــر نقــش کیفــی و اطالعرس
بازنماییهای شناختی تأکید میشود. در این رویکرد، اثــر پـردازش 
ــق اسـت. در رویکـرد دوم، اثـر عاطفـه بـر  اطالعات هماهنگ با خل
ــایز اهمیـت اسـت. در  فرآیند شناخت و سبک پردازش اطالعات ح
ــش موضوعـات خوشـایند و  رویکرد اول، عاطفه مثبت موجب افزای
ایدههای مثبت در محتوای پردازش اطالعات فرد میشود. مثالً، فرد 
در ارزیابی خود از یک پدیده، بیشتر بــه جنبـههای مثبـت آن اشـاره 
میکنـد. در رویکـرد دوم، عاطفـه مثبـت موجـب میشـود فــرد در 
پردازششـناختی بـه اسـتفاده از سـبک پـــردازش بــاال – پــایین20، 
اکتشافی (یافتار شــناختی) 21 و کـلگرا- شـهودی تمـایل پیـدا کنـد 
(فورگاس، 1998؛ آرمیتاژ22، کانر23 و نورمن24، 1999). این ســبک 
پردازش اطالعات میتواند انعطــافپذیـری شـناختی و حـل مسـأله 

خالق را تسهیل کند (آیسن، 1993، 1999). 
ــر مبـانی عصـب –  رویکرد دیگر در تبیین اثرات عاطفه مثبت، ب

ـــأکید میکنــد. 1در ایــن بــاره، یــک نظریــه عصــب –  زیسـتی ت
روانشناختی بر نقش انتقال دهنده عصبی دوپامین بــه عنـوان واسـطه 
مهم تأثیرات عاطفه مثبت بــر کارکردهـای شـناختی تـأکید میکنـد 
ــن نظریـه بـا ایـن فـرض کـه  (اشبی25، آیسن و تورکن26، 2002). ای
ــاداش پیشبینـی  یکی از روشهای عمده ایجاد عاطفه مثبت، دادن پ
نشده است، بین عاطفه مثبت و پاداش و  مبانی عصب – زیستی آنـها 
ــی ایـن  تشابه قائل میشود (پوکان27 و همکاران، 2002). فرض اصل
نظریه این است که در شرایط ایجاد عاطفــه مثبـت، مـیزان دوپـامین 
مغـز افزایـش مییـابد و لـذا در ایـن شـرایط، بعضـــی تغیــیرات در 
پردازش شناختی ناشی از افزایش دوپامین در مسیرهای خــاص مغـز 
است که عملکردهای شناختی مسئول آن هستند. برای مثــال، بـهبود 
حل مسأله خالقانه و انعطافپذیــری شـناختی یـا توجـه اجرایـی در 
شـرایط عاطفـه مثبـت ناشـــی از افزایــش دوپــامین در کورتکــس 
پیشفرونتال و ســینگولیت قدامـی اسـت (اشـبی، آیسـن و تورکـن، 
1999). بر این اساس، کارکردهایی که انجام آن وابستگی زیادی به 
مسیرهای دوپامین دارد، کارکردهای با حساسیت باال بــه دوپـامین و 
بر عکــس، کارکردهـایی کـه بسـتگی زیـادی بـه افزایـش دوپـامین 
ــامین نـامیده میشـوند  ندارند، کارکردهای با حساسیت پایین به دوپ
(ولکــو28، گار29، وانــــگ30 و فولـــر31، 1998؛ کنـــت32، 2003). 
شاخصهای حرکتی و سرعت فعالیت وابســته بـه هسـتههای دمدار، 
ــــی و  کارکردهــای اجرایــی (شــامل مفهومســازی، توجــه اجرای
انعطافپذیری شناختی) وابسته به کورتکس فرونتال و پیشفرونتال، 
هستههای دمدار و سینگولیت قدامی و نیز حافظه بویایی کــه وابسـته 
به قسمت پیاز بویایی است، از مــهمترین کارکردهـای بـا حساسـیت 
بـاال بـه دوپـامین هسـتند. از بیـن تکـالیفی کـــه ایــن کارکردهــا را 
_____________________________________________
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ــی)، ویسکانسـین (مفـهوم سـازی،  میسنجند، استروپ (توجه اجرای
حـل مسـأله) و تکلیـف بیـان شـباهتها و تفاوتهـای بیـن مفــاهیم 
ــامین  (انعطافپذیری شناختی) بیشترین وابستگی را به مسیرهای دوپ
دارند (ولکو و همکاران، 1998، 2000؛ اشــبی، والنتیـن1 و تورکـن، 
ــوان از  2002). از کارکردهای با حساسیت پایین به دوپامین نیز میت
ــیز حاظفـه دیـداری نـام بـرد  تکالیف حافظه کالمی یا شنیداری، و ن

(همانجا). 
بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی یکی از 
ــی بیشـتری بـا پـاداش دارد،  روشهای القای عاطفه مثبت که نزدیک
یعنی دادن هدیه به صورت پیشبینی نشده (آیسن، 1999)، بر میزان 
عاطفه مثبت و کارکردهــای شـناختی بـا حساسـیت بـاال و پـایین بـه 

دوپامین طراحی و اجرا شده است. 
 

روش 
ایــن پژوهــــش از نـــوع بررســـیهای آزمایشـــی میباشـــد. 
آزمودنیهای پژوهش 30 دانشجوی روانشناسی بودند که در مقطــع 
کارشناسی در دانشــگاه فردوسـی مشـهد تحصیـل میکردنـد. افـراد 
نمونه به صورت نمونهگیری در دسترس انتخــاب و بـه دو گروه 15 
نفری با نسبت تقریباً مساوی زن و مرد تقسیم شدند. ســپس بـه طـور 
تصادفی یکی از گروهها به عنوان گروه آزمــایش و گروه دیـگر بـه 

عنوان شاهد تعیین گردید. 
ــود کـه ابتـدا بـرای  شیوه اجرا در گروه آزمایش بدین صورت ب
ــت کـه  تعیین خط پایه عاطفه مثبت، مقیاس خود- سنجی عاطفه مثب
ــنجش مـیزان عاطفـه مثبـت فعلـی  یک مقیاس محقق ساخته برای س
ــر تـا هفـت  است اجرا گردید. دامنه نمره افراد در این مقیاس از صف

است. 
پس از آن، به صورت پیشبینی نشده یک هدیه کوچک (یک 
رواننویس) به افراد داده شد. دادن هدیه به این دلیل باید پیشبینــی 
نشده باشد که به نحوه عملکرد افراد وابســته نباشـد و بـه مثابـه یـک 
تقویت کننده عمل نکند. ســپس، بـار دیـگر مقیـاس خـود- سـنجی 
عاطفه مثبت برای افراد اجرا گردید. کارآیی روش «هدیـه دادن» در 
ــر آن حـدود 20  مطالعات القای خلق حدود 0/38 بوده و پایداری اث
دقیقه گزارش شده است (آرگیل، 2001) که این برای اجرای تمــام 
ــناختی  تکالیف در پژوهش حاضر کافی بود. پس از آن، تکالیف ش

ــا)، تکلیـف حافظـه  به ترتیب شامل آزمون استروپ (نسخه ویکتوری
ــرا  کالمی، تکلیف شباهتها و آزمون حافظه دیداری برای افراد اج
شد. شیوه اجرا برای گروه شاهد نــیز بـه همیـن صـورت بـود؛ فقـط 

هدیه به آنان داده نشد. 
اجرای آزمون استروپ (نســخه ویکتوریـا) در ایـن پژوهـش بـه 
ــایی  صورت چاپ 24 کلمه با نام چهار رنگ در چهار ستون شش ت
بود که در نسخه اول، نام رنگ با کلمه هماهنگ (توجه اتومـاتیک) 
و در نسخه دوم ناهماهنگ (اثر تداخل برای سنجش توجه اجرایــی) 
بود. در هر نسخه، فرد باید در مدت 12 ثانیه تا آنجا که میتوانســت 
نام رنگی را کــه کلمـات بـا آن چـاپ شـده بودنـد، بخوانـد. تعـداد 
ــه  مواردی که صحیح خوانده میشد، نمره محسوب میگردید. دامن
ــا 0/85  نمـره بیـن صفـر و 24 بـود. پایـایی ایـن آزمـون بیـن 0/72 ت
گزارش شده است (گروت- مارنــات2، 2000). نعمـتپـور (1374) 

پایایی آزمون را با روش بازآزمون 0/89 گزارش کرده است. 
ــه  در تکلیف حافظه تداعی که جزو تکالیف با حساسیت پایین ب
دوپـامین اسـت، بـا اقتبـاس از خردهآزمـون حافظـه کالمـی آزمـون 
حافظه وکســلر، ده جفـت کلمـه و بعـد از یـک تـأخیر 10 ثانیـهای، 
سؤالهای یادآوری برای فرد خوانده میشد. نمــره فـرد از مجمـوع 

یادآوریهای صحیح بین صفر تا ده بود.1 
در تکلیف شــباهتها کـه جـزو تکـالیف بـا حساسـیت بـاال بـه 
دوپـامین اسـت، پنـج جفـت اول مـوارد خردهآزمـون شـــباهتهای 
آزمون هوش بزرگساالن وکسلر انتخاب و به افراد داده شد. از افراد 
خواسته شد تا آنجا که میتوانند به شباهتهای بیشتر کلمات اشــاره 
کنند، اگرچه ممکن است تا حدی بیمعنی و نامربوط به نظر برســد. 
در این تکلیف دو کارکرد شناختی مورد ارزیابی قرار گرفت؛ یکی 
انعطافپذیــری شـناختی بـا ایـن فـرض کـه عاطفـه مثبـت از طریـق 
ــاره بـه طیـف  افزایش انعطافپذیری شناختی به بهبود خالقیت و اش
وسیعتری از پاسخها منجر میشود و دیگری پردازش ضمنی مثبت، 
بدین معنی که احتماالً عاطفــه مثبـت بـه افزایـش مـوارد و ایدههـای 
خوشایند و مثبت در محتوای پاسخها میانجامد. تعداد مواردی کــه 
ــد،  افـراد بـه جنبـههای گونـاگون شـباهت بیـن مفـاهیم اشـاره کردن
ــافپذیـری شـناختی و تعـداد موضوعـات و ایدههـای  شاخص انعط
_____________________________________________
1- Valentin 2 - Groth – Marnat



                  تأثیر القای عاطفه مثبت بر میزان عاطفه مثبت و کارکردهای شناختی 
                                                                                                                                                          مرتضی مدرس غروی و همکاران 

 
 تازههای علوم شناختی، سال 6، شمارۀ 3 و 4، 1383 

 

12

خوشایند در محتوای پاســخها، شـاخص پـردازش ضمنـی مثبـت در 
نظر گرفته شد (آیسن، 1993، 1999).  

پایایی و روایی تکلیف حافظه تداعی و شباهتها بــه ایـن علـت 
کـه از بخشـی از خردهآزمـون حافظـه تداعـی و شـباهتها اســتفاده 

شده، ذکر نشده است. 
خردهآزمـون حافظـه دیـداری (تکلیـف بـا حساسـیت پـایین بــه 
ــامل سـه کـارت  دوپامین) جزو مقیاسهای حافظه وکسلر است و ش
میباشد که روی هر کدام یک طرح کشیده شده است. هــر کـارت 
ده ثانیه بــه فـرد نشـان داده میشـود و بعـد از وی خواسـته میشـود 
هرچه صحیحتر با مراجعه به حافظه خود طرحی را که دیــده ترسـیم 
کند. نمرهگذاری بر اساس صحت ترسیم بین صفــر تـا 10 میباشـد. 
پایایی این خرده آزمون 0/59 ذکــر شـده اسـت (گروت- مارنـات، 
2000). اورنگی (1378) پایــایی ایـن آزمـون را بـا روش آزمـون – 

بازآزمون معادل 0/90 گزارش کرده است. 
 

یافتهها 
ــت  میانگین سنی آزمودنیها در گروه آزمایش (هشت زن و هف
مرد) 22/20 سال (انحــراف معیـار 1/08) و در گروه شـاهد (هشـت 
زن و هفـت مـرد) 23/67 سـال (انحـراف معیـار 3/13) بـود. ســـایر 
ویژگیهــای جمعیتشـناختی آزمودنیهـای پژوهـش در جـدول 1 

آمده است. 
در جدول 2، نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازههــای مکـرر، 
برای نمرات مقیاس خود – سنجی عاطفه مثبت در اجرای اول (خط 
پایه) و دوم (میزان اثربخشی القاء عاطفه مثبت) بــرای آزمودنیهـای 
گروه کنترل و آزمایش نشان داده شده است. همــانطور کـه نتـایج 
ــای عاطفـه مثبـت، بـاعث افزایـش معنـیدار مـیزان  نشان میدهد الق
عاطفه مثبــت در گروه آزمـایش (نسـبت بـه گروه شـاهد) گردیـده 
است. میانگینهای گروههــای آزمـایش و شـاهد در مقیـاس خـود-

سنجی اول به ترتیب 3/55 و 3/67 و در مقیاس خود- سنجی دوم به 
ترتیب 4/17 و 3/63 بود.  

جدول 1- توزیع فراوانی آزمودنیهای پژوهش بر حسب جنسیت، وضعیت تأهل و میزان تحصیالت 

 (n=15) گروه آزمایش (n=15) گروه شاهد
مرد زن مرد زن  متغیر 

گروه 
 

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی شاخص 

46/66 7 53/33 8 46/66 7 53/33 8 زن/مرد جنسیت 

26/33 4 53/33 8 46/66 7 53/33 8 25-20 سال سن 

20 3  -  -  - 35-25 سال  

13/33 2 7 1 6/66 1 13/33 2 متأهل تأهل 

33/33 5 46/66 7 40 6 40 6 مجرد  

 
جدول 2- آزمون اثرات درونآزمودنیها (اندازههای مکرر): خود-سنجی اول و دوم 

مجموع متغیر 
مجذورات 

درجه آزادی 
میانگین 

مجذورات 
 F سطح معنیداری

0/05 3/96 1/24 1 1/24 خود سنجی 

0/03 5/21 1/63 1 1/63 تعامل خودسنجی در کاربندی (آزمایش/شاهد) 

  0/31 28 8/74 خطا 

  
  



                  تأثیر القای عاطفه مثبت بر میزان عاطفه مثبت و کارکردهای شناختی 
                                                                                                                                                          مرتضی مدرس غروی و همکاران 

 
 تازههای علوم شناختی، سال 6، شمارۀ 3 و 4، 1383 

 

13

جدول 3- آزمون اثرات بین آزمودنیها در تکالیف شناختی با حساسیت باال به دوپامین 
 

متغیر 
مجموع 

میانگین درجه آزادی مجذورات 
F مجذورات 

سطح 
معنیداری 

کاربندی در افراد سالم 
 I استروپ

 II استروپ
انعطافپذیری شناختی 

پردازش ضمنی مثبت 

 
 4/03

 38/53
 40/83
 19/20

 
 1
 1
 1
 1

 
 4/03

 38/53
 40/83
 19/20

 
 0/53
 3/65
 3/96

 14/82

 
 ns

 0/06
 0/05

 0/001
خطا 

 I استروپ
 II استروپ

انعطافپذیری شناختی 
پردازش ضمنی مثبت  

 
 211/33
 295/33
 288/13
 36/27

 
 28
 28
 28
 28

 
 7/54

 10/55
 10/29
 1/29

  

  
جـدول 4- میانگینهـای گروه کنـترل و آزمـایش در تکـــالیف شــناختی بــا 

حساسیت باال به دوپامین 
افراد بهنجار 

آزمونها 
آزمایش کنترل 

 I 16/13 15/40 استروپ
 II 12/87 11/60 استروپ

14/8 12/47 انعطافپذیری شناختی 
2/33 0/73 پردازش ضمنی مثبت 

 
ـــن آزمودنیهــا در کارکردهــای  جـدول 4، آزمـون اثـرات بی
ـــه  شـناختی بـا حساسـیت بـاال بـه دوپـامین را نشـان میدهـد. مقایس
ــتروپ II (بـه جـز در اجـرای اول  میانگینها نشان میدهد که در اس
اسـتروپ)، عملکـرد گروه آزمـایش در کـارکرد انعطـــافپذیــری 
ـــه  شـناختی و پـردازش ضمنـی مثبـت بـه طـور معنـیداری نسـبت ب
عملکرد گروه شاهد بهتر شده است. این یافته نشان دهنده اثربخشی 

القـای عاطفـه مثبـت در تسـهیل عملکـرد در تکـالیف شـــناختی بــا 
ــه دوپـامین اسـت. در جـدول 4 میـانگین گروههـای  حساسیت باال ب
ــیت بـاال بـه دوپـامین  آزمایش و شاهد در تکالیف شناختی با حساس

گزارش شده است. 
در جدول 5، آزمون اثرات بین آزمودنی در تکالیف شناختی بـا 
حساسیت پایین به دوپامین نشان داده شده است. مقایســه میانگینهـا 
نشان میدهد که تفاوت بین عملکرد گروههای آزمایش و شاهد در 
حافظه دیداری به نفع گروه شاهد معنیدار اســت، بدیـن معنـی کـه 
ــه مثبـت، در نمـرات گروه آزمـایش (نسـبت بـه شـاهد)  القای عاطف
ــاهد  تفاوتی ایجاد نکرده است. میانگینهای گروههای آزمایش و ش
ــورد حافظـۀ  در تکالیف شناختی با حساسیت پایین به دوپامین، در م
تداعی به ترتیب، 7/47 و 7/20 و در مورد حافظه دیداری به ترتیــب 

8 و 9/20 بود.  

 
جدول 5- آزمون اثرات بین آزمودنیها در تکالیف شناختی با حساسیت پایین به دوپامین 

 
متغیر 

مجموع 
میانگین درجه آزادی مجذورات 

سطح معنیداری F مجذورات 

کاربندی در افراد سالم 
حافظه تداعی 

حافظه دیداری 

 
 0/53

 10/80

 
 1
 1

 
 0/53

 10/80

 
 0/16

 5/77

 
 ns

 0/02

حافظه 
حافظه تداعی 

حافظه دیداری 

 
 90/13
 52/40

 
 28
 28

 
 3/22
 1/87
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بحث 

ایـن پژوهـش نشـان داد کـه القـای عاطفـه مثبـــت در موقعیــت 
ــه صـورت پیشبینـی  آزمایشی و با روش دادن یک هدیه کوچک ب
نشده، میتواند میزان عاطفه مثبت (احساس خوشــحالی) افـراد را بـه 
طور معنیداری افزایش دهد و عالوه بر این، باعث بــهبود معنـیدار 
ــبتاً بـاالیی بـه مـیزان  عملکرد افراد در تکالیفی شود که وابستگی نس
ــه عاطفـه مثبـت  دوپامین مغز دارند. همچنین این بررسی نشان داد ک
تغییری در عملکرد افراد در تکالیف شناختی با حساســیت پـایین بـه 

دوپامین ایجاد نمیکند. 
یافتههای این پژوهش در زمینه اثر القای عاطفه مثبت بر افزایش 
مـیزان عاطفـه مثبـت، بـا بررسـیهای آزمایشـی القـــای عاطفــه بــا 
روشهـایی از قبیـل فیلـم و داسـتان و یـا موسـیقی همـاهنگ اســت 
ـــن2 و گودوین3، 2001).  (آیسـن، 1993، 1999؛ کـالرک1، ایورس
ــه نظـر میرسـد ارائـه یـک پـاداش کـوچـک بـه صـورت  بنابراین ب
پیشبینی نشده میتواند باعث ایجاد عواطف مثبت یا افزایش آن در 
افراد شود، ضمن اینکــه مـیزان آن را از طریـق شـاخصهای خـود- 
سنجی میتــوان ارزیـابی کـرد (رز، 2001؛ آیسـن، 1999؛ آرگیـل، 

 .(2001
یافتههای این پژوهش در مورد اثر تسهیل کننده عاطفه مثبت بــر 
ــه دوپـامین بـا پیشبینیهـای  کارکردهای شناختی با حساسیت باال ب
نظریه عصب- روانشناختی دوپامین و اثرات اختصاصی عاطفه مثبت 

بر فرآیندهای شناختی هماهنگ است (اشبی و همکاران، 1999). 
ــأثیر  در ایـن پژوهـش، کارکردهـایی کـه بیـش از بقیـه تحـت ت
عاطفه مثبت قرار گرفتهاند، به ترتیب عبارتاند از پــردازش ضمنـی 
مثبت، انعطافپذیری شناختی و کارکرد توجــه اجرایـی و انتخـابی. 
اثر عاطفه مثبت بر افزایش تمهای مثبت در محتوای پاسخهای افـراد 
به تکلیف شباهتها، در راستای دیــدگاه تـأثیر عاطفـه بـر محتـوای 
پردازش اطالعات و اثر اطالعات هماهنگ با خلق است (آمبــادی و 
گری، 2002) که به نظــر میرسـد محتـوای تفکـر افـراد در شـرایط 
عاطفه مثبت بیشتر از شرایط عادی جــهتگیـری مثبـت و خوشـایند 
ــا اثـر  پیدا کند. اثر عاطفه مثبت بر افزایش انعطافپذیری شناختی، ب
عاطفه بر فرآیند شناخت و سبک پردازش اطالعات هماهنگ است 
ـــایین و  کـه ایـن نشـان میدهـد تمـایل بـه سـبک پـردازش بـاال – پ

ــترس  شهودی، در شرایط عاطفه مثبت، به بسط منابع شناختی در دس
و تفکـر خـالق کمـک میکنـد (فریدریکسـون، 1998؛ آرمیتــاژ و 
ــاز و کـار عصـب-زیسـتی ایـن فرآینـد،  همکاران، 1999). مبنای س
نظریـه عصـب روانشـناختی دوپـامین و افزایـش انتشـار دوپـــامین از 
نواحی تگمنتــال شـکمی  بـه کورتکـس پیشفرونتـال و سـینگولیت 
قدامی است که باعث تسهیل در حافظــه کـاری4 میشـود و ایـن بـه 
نوبه خود به گسترش منابع شناختی موجــود یـا حتـی سـاخت منـابع 
جدیـد کمـک میکنـد (اشـــبی و همکــاران، 1999؛ بــارتولیک و 
همکـاران، 1999). آزمـون سـینگولیت قدامـی در تسـهیل انتخـــاب 

چشماندازهای شناختی جدید نقش دارد.1 
در آزمون استروپ نیز که کارکرد توجــه اجرایـی و انتخـابی را 
میسنجد، عمدتاً ناحیه ســینگولیت قدامـی و کورتکسفرونتـال (بـه 
ویژه در نیمکره چپ) درگیر است (سویک5 و جوانویک6، 2002). 
این یافته با نتایج پژوهشهایی که بیشتر نیمکره چپ را در عواطــف 
ـــایر7، کرســون8، مورنــو9 و  درگیـر میداننـد، همسـو اسـت (فدرم

کوتاس10، 2001). 
البته یافتههای ایــن پژوهـش نشـان داد کـه آزمـون اسـتروپ در 
ـــه  قسـمت ناهمـاهنگی رنـگ- کلمـه یـا اصطالحـاً اثـر تداخـل (ک
کارکرد اجرایی را میسنجد) بیشتر تحت تــأثیر عاطفـه مثبـت قـرار 
ــرد افـراد در قسـمت همـاهنگی رنـگ – کلمـه یـا  میگیرد و عملک
اصطالحاً توجه اتوماتیک، تفاوتی با شرایط عادی ندارد. این یافته با 
نتایج پژوهش ولکو و همکاران (1998) کــه نشـان میدهـد آزمـون 
استروپ به طور کلی جزو حساسترین آزمونها به دوپامین اســت، 
همخوانی ندارد و به نظر میرسد آزمون استروپ تنها در قسمتی که 
توجه انتخابی را میسنجد به دوپامین و به تبــع آن بـه القـای عاطفـه 
مثبت حساس است (بوش11 و همکــاران، 1998؛ بنـچ12، فریـت13 و 

گرسبی14، 1993). 
ــن پژوهـش همسـو بـا پیشبینـی نظریـه  در مجموع، یافتههای ای
ــان داد کـه عاطفـه مثبـت بـه شـکلی  عصب روانشناختی دوپامین نش

_____________________________________________
1- Clark 2- Iversen
3- Goodwin 4-  working memory
5- Swick 6- Jovanovic
7- Federmeier 8- Kirson
9- Moreno 10- Kutas
11- Bush 12- Bench
13- Frith 14- Grasby
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ــا  تقریبا  اختصاصی باعث تسهیل عملکرد افراد در تکالیف شناختی ب
ــامین میشـود و در عملکـرد حافظـه کالمـی و  حساسیت باال به دوپ
دیداری افراد تأثیری ندارد. عملکرد حافظه کالمی بیشتر مربــوط بـه 
لـب گیجگاهـی اسـت و عملکـرد حافظـه دیـداری نـیز عمدتـا  بـــه 
کارکرد لب پسسری و نیمکره راســت وابسـته اسـت. ایـن یافتـه بـا 
نتایج مطالعاتی که قایل به درگیری بیشتر نیمکره چــپ در عواطـف 
ــتند و نـیز بـا پژوهـش ولکـو (1998، 2000) و فدرمـایر و  مثبت هس

همکاران (2001) همخوانی دارد. 

ـــر  بـا وجـود اسـتفاده از شـاخصهای چنـدگانـه، تـأکید زیـاد ب
ــزو  شاخصهای خود – سنجی و تعداد نسبتا  کم تکالیف شناختی ج
محدودیتهای پژوهــش حـاضر محسـوب میشـود. بنـابراین بـرای 
ــده از  افزایش اعتبار درونی و بیرونی، بهتر است در پژوهشهای آین
ــیزیولوژیـک و  روشهای گوناگون القای عاطفه، اندازهگیریهای ف
ــناختی متنوعتـر و نـیز حجـم نمونـه بیشـتر و گسـتردهتر  ابزارهای ش

استفاده کرد.  
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