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یشخصیتابعاديکنندهتعدیلنقش: یشناختپردازشسرعتبریخلقحاالتتأثیر
خلـق مثبـت و منفـی بـر سـرعت      يثیر آزمایشی القاأهدف پژوهش حاضر، بررسی ت: دفه

: در ایـن  روش. اسـت گرایی و نوروزگرایی پردازش شناختی با توجه به ابعاد شخصیتی برون
نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان به صورت تصادفی انتخاب شـدند و  750پژوهش آزمایشی،

را تکمیل کردند. سپس (EPQ-R)شخصیتی آیزنک ينامهپرسشيتجدید نظر شدهينسخه
گرا، گرا، درون(برونهنفر26انتهایی توزیع در دو بعد شخصیتی، چهار گروه اتبر اساس نمر

بعد هر گروه به صورت تصادفی بـه دو زیرگـروه   يباثبات، نوروزگرا) تشکیل شد. در مرحله
طریق تصاویر و داستان به گروه اول، خلق مثبت و بـه گـروه   ازادامه،شد. در تقسیم هنفر13

گانکننـد شرکتيبه وسیلهPANASينامهدوم، خلق منفی القا و بالفاصله بعد از آن پرسش
با گان کنندشرکت، آخريثیر خلق القا شده اطمینان حاصل شود. در مرحلهأتکمیل شد تا از ت

سرعت پـردازش شـناختی را   که،Cognitroneاي تحت عنوان شناختی رایانهيیک آزمایه
تحلیـل واریـانس دوراهـه، تـوکی و    هـاي آزمـون بـا هـا  دادهوکـرد، آزمـون   گیري مـی اندازه

MANOVAها حاکی از آن بود که در موقعیت : یافتههایافته. ندتجزیه و تحلیل شدراههیک
امـا در موقعیـت   سـت، افـراد درونگرا ازترگرا سریعپردازش افراد برون، سرعتخلقی مثبت
هـر دو  پـردازش افـراد باثبـات هیجـانی در    سـرعت . یستدار ناتفاوت معننیاخلقی منفی،

گرایـی و  . دو بعد شخصـیتی بـرون  ستافراد نوروزگرابیشتر از موقعیت خلقی مثبت و منفی
بر ،به صورت جداگانه و هم به صورت تعاملیهم،نوروزگرایی و دو نوع خلق مثبت و منفی

ثیر معناداري داشتند. تفاوت سرعت پردازش در دو گروه جنسیتی معنـادار  أسرعت پردازش ت
یکـی از  بـر نوع خلق جـاري و صـفات شخصـیتی در تعامـل بـا یکـدیگر      :گیرينتیجه.نبود

.گذارندمیأثیرت، سرعت پردازش شناختییعنی،کردهاي شناختی افرادمهمترین کار
.ابعاد شخصیتی، خلق مثبت و منفی، سرعت پردازش شناختی: هاکلیدواژه

The Effects of Mood States on Cognitive Processing Speed: The
Moderating Role of Personality Dimensions

Introduction: The aim of the present research was to study the effects of experimental
induction of positive and negative moods on cognitive processing speed, considering the
moderating role of personality dimensions of extroversion and neuroticism. Method: In
this quasi-experimental study, 750 students from Zanjan University were randomly
selected and completed the Revised Eysenk Personality Questionnaire (EPQ-R).
According to the extreme scores in two personality dimensions of extroversion and
neuroticism, 4 groups were isolated (extroverts, introverts, neurotics, stables). Then, each
group was divided into two equal subgroups. We induced positive mood in first subgroup
and negative mood in the second subgroup using affective pictures and stories. After the
experimental induction of moods, participants were asked to reply to the PANAS
inventory to ensure they have the right mood. Later, participants, cognitive processing
speed was tested using “cognitrone” computer program. Data were analyzed using two-
way ANOVA, Tukey’s test and one-way MANOVA. Results: According to our findings,
extroverts had higher processing speed in positive mood as compared to introverts;
however there were no significant difference between the two groups in negative mood.
Emotionally-stable individuals had significantly higher speed both in negative and
positive moods compared to neurotics. Both extraversion and introversion as well as
positive and negative moods alone (not interactive) and the interaction had significant
effect on processing speed. There were no gender differences in both groups with regards
to the processing speed. Conclusion: Mood and personality characteristics interactively
seem to leave an effect on cognitive processing speed.
Keywords: Personality dimensions, Positive and negative mood, Cognitive processing
speed.
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مقدمه
آثـار زندگی روزمـره اسـت و   ناپذیرتفکیکخلقی جزء تحاال

تـا  گرفتـه هاي مختلف، از سالمت روانـی اي بر جنبهگسترده
ــاي اجرایــی   ماننــد توجــه، تمرکــز، قضــاوت و    (کارکرده

يت هیجانی کلی و پراکنـده دارد. خلق، حاال)هاگیريتصمیم
مثبـت یـا   (خلـق .)1(سـت اهافراد است که در تمام عمر با آن

و شخصـیت افـراد   به عوامل زیادي از جملـه موقعیـت  )منفی
کننـد کـه خلـق    ) اظهار مـی 2همکاران (و فینچبستگی دارد. 

هـایی ماننـد غـرور،    مثبت حالت خوشایندي است که ویژگـی 
يشود افراد رابطـه سبب میو اشتیاق و توجه زیاد در پی دارد 

کننـد. خلـق منفـی حـالتی اسـت      برقـرار اي با محیط سازنده
کند.ناخوشایند که ناخرسندي و برانگیختگی منفی ایجاد می

هـا، رفتـار و   صفات شخصیتی نیز مانند یک چارچوب، کـنش 
ـ دهافکار را شکل می را مسـتعد رفتارهـاي قـالبی    افـراد  د و ن

به عنـوان دو بعـد اساسـی    گرایید. نوروزگرایی و بروننکنمی
زشـی هسـتند کـه فـرد را مسـتعد      هـاي پردا شخصیت، سبک

مطالعات خلـق  ).2کنند (رب هیجانی منفی و یا مثبت میاتج
اند که بـین ایـن دو سـازه همبسـتگی     و شخصیت نشان داده

ــاد ــود دارد (زی ــان داده 5،3ي وج ــات نش ــد). تحقیق ــه ان ک
منفـی  يمثبت و نوروزگرایی با عاطفهيگرایی با عاطفهبرون

ــاط  ــادارتب ــاس ).8،6ي دارد (زی ــر اس ــهب ــک، ينظری آیزن
گرایی با خلق مثبـت مـرتبط   نوروزگرایی با خلق منفی و برون

يهاي شخصیتی دیگـر نیـز از نظریـه   ). برخی نظریه9است (
). 6انـد ( شخصـیت و خلـق حمایـت کـرده    يبـاره آیزنک در 

اي است کهساز فرضیهزمینه، )10(و همکارانت کاستا ااظهار
عـاطفی  تآمادگی ذاتـی بـه حـاال   گرایی، برونبر اساس آن 

عاطفی منفـی را  تمثبت و نوروزگرایی، آمادگی ذاتی به حاال
کند.بازنمایی می

به خلق مثبت و منفی که،هاي شخصیتییکی دیگر از نظریه
بر اسـاس  ).11(گري استشخصیتیيپرداخته است، نظریه

ت و گرایی و نوروزگرایی با خلق مثببروناو،بینی الگوي پیش
گـري،  ي ابعاد اصلی شخصـیت در نظریـه  د. نمنفی تعامل دار

ــا ابعــاد  اســتاضــطراب و زودانگیختگــی  ــه ترتیــب ب کــه ب
خلق و شخصیت گرایی آیزنک رابطه دارد. نوروزگرایی و برون

هـاي کـارکردي نظیـر    در تعامل با یکدیگر بر بسیاري از جنبه
دیـرنفس  ثیر چشمگیري دارد. لوکاس و أفرایندهاي شناختی ت

) در تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه تعامــل  12(
هـاي  گرایی و خلق مثبت باعث عملکرد بـاال در فعالیـت  برون

بـه عنـوان   خلـق ،)12راسـتینگ ( نظـر  بهشود. اجتماعی می
شود.میانجی بین شخصیت و عملکرد وارد عمل می

الزم اسـت  سرعت عمـل  ي از مواقع،بسیاردراز سوي دیگر،

امـا  ؛ مستلزم داشتن سرعت در پردازش شناختی استدکه خو
) 13همکاران (؟ یانا و دخالت دارددر پردازش سریع چه چیزي

) 14همکـاران ( نیکسون و ؛بین کنترل شناختی و خلق مثبت
) بـین  15وایـت ( مکـالی و  ؛بین کنترل شناختی و خلق منفی

رایـواینن ؛فعاليسرعت پردازش با بازداري واکنش و حافظه
توجهی پیـدا  ) بین سرعت پردازش با جنسیت، ارتباط قابل16(

) 18همکـاران ( ) و آلبینـت و  17همکاران (کردند. باگایسکا و 
ـ  يرابطهنیز بین سرعت پردازش و سن داري امعکـوس و معن

گرایی و تعامل برون،)19استافورد و همکاران (نظربه . یافتند
در ،مثـال بـراي د. خلق مثبت با تکالیف شـناختی ارتبـاط دار  

پـذیري  تکالیف خالقیت، خلق مثبت باعـث افـزایش انعطـاف   
، گرایـی شود. افزایش خلق مثبت بـا وجـود بـرون   شناختی می

برد دوپامین را در ساختارهاي زیر قشري باال میسطح فعالیت
آن بهبود عملکرد در تکالیف شناختی اسـت کـه  يکه نتیجه

گري شرح داد.يبه نظریهتوان با توجهاین یافته را هم می
شـناختی  هاي اخیر با ظهور و رشد سریع دانش عصبدر سال

شناسی شناختی و تجربی هاي روانشخصیت، تمرکز پژوهش
هـاي  هاي فـردي بـر پـردازش   ثیرگذاري تفاوتأبر چگونگی ت

يهاي شخصیتی اخیر، مانند نظریـه ). نظریه9است (شناختی 
به میزان زیادي با توجه به الگوهـاي خلقـی   ،شخصیتی گري

ایـن نـوع  ا کـه  جـ د. از آننشومثبت و منفی در نظر گرفته می
کننـد، چـارچوب مناسـبی    الگوها شناخت و رفتار را کنترل می

بـه  هاي هیجـانی و شـناختی شخصـیت    گرایی جنبهبراي هم
.آورندوجود می

ات فقط دهند، اغلب مطالعها نشان میگونه که پژوهشهمان
ــر   اثــر یکــی از متغیرهــاي خلــق یــا صــفات شخصــیتی را ب

اند و در مـورد نقـش تعـاملی    فرایندهاي شناختی بررسی کرده
خلق و صفات بر پردازش فرایندهاي شناختی، مطالعات بسیار 

اند. اندك بوده، اما این معدود مطالعات هم نتایج همسو نداشته
ثیر ایـن  أی و تبا توجه به تعامل عاطفه و صفات شخصیتحال 

ــاري و   ــر بســیاري از عملکردهــاي شــناختی، رفت دو متغیــر ب
ال که خلق ؤبه این ستاپژوهش تالش شدهاین هیجانی، در 

گرایـی و  مثبت و منفی در تعامل با صـفات شخصـیتی بـرون   
د پاسخ نثیري بر سرعت پردازش شناختی دارأنوروزگرایی چه ت

داده شود.

روش
از آنطـرح  کـه آزمایشـی را آمـاري ایـن پـژوهش   يجامعه
دانشجویان يکلیه،شودمحسوب میعاملی بلوکی هاي طرح

زنجـان  دانشـگاه 91-1392تحصـیلی سالمقطع کارشناسی
گیـري در دو مرحلـه انجـام شـد. در     . نمونـه دادندتشکیل می
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رعایـت  ند کـه بـراي  نفر انتخـاب شـد  750نخست،يمرحله
(علــوم انســانی، هــازن، مــرد) و دانشــکده(تیجنســتناســب 

تحقیـق از روش  يمهندسی، کشاورزي و علوم پایه) در نمونه
اي تصادفی استفاده شد. سـپس، بـر اسـاس    گیري طبقهنمونه

و 18ينمـره آیزنـک ( ينامـه نمرات انتهایی توزیـع پرسـش  
تـر  کمو ششيگرا و نوروزگرا و نمرهبرونبراي18از تر یشب

ــراي از  ــش ب ــاب  درونش ــرا و باثب ــد  گ ــانی) در دو بع هیج
گـرا،  )، چهـار گـروه بـرون   Nنـوروزگرایی ( ) و Eگرایی (برون
نفر براي هر 26گرا، نوروزگرا و باثبات هیجانی، با حجم درون

درصـد زن) 52مـرد و  درصـد 48(نفـر 104گروه و در کـل  
بـین  و درانتخاب شد. این انتخاب به صورت کامال تصـادفی  

انجـام  انتهایی توزیع) اتنمرندارندگا(واجد شرایطدفر180
هـر گـروه بـه صـورت تصـادفی بـه دو       گانکنند. شرکتشد

مسـاوي بودنـد،  از لحاظ جنسیتی تقریباًکهه،نفر13زیرگروه 
تقسیم شدند تا به یک گروه خلق مثبت و به گروه دیگر خلق 

منفی القا شود.
برقراري تماس تلفنی و جلب رضایت پس ازدوم، يدر مرحله

ياجـراي مرحلـه  بـراي دعوت شد تا ها، از آنگانکنندشرکت
بـراي ند. شـو ضـر  اشناسی حدوم آزمایش، در آزمایشگاه روان

هاي کوتاه با محتواي هیجـانی  ها و داستانالقاي خلق، عکس
عکـس و  يمثبت و منفی به آنها ارائه شد. بعد از اتمام ارائـه 

ـ داستان، به صورت کالمی نیز، با  "واقعـا "لبیان عباراتی مث
خلـق  يارائـه بـراي ("بـود انگیـز و یا هیجانبخشزیبا، روح
بـار  سـف أکننده و تناراحت"واقعا"بیان عباراتی مثلمثبت) و 

شد. بعد از خلق منفی)، خلق مورد نظر القا يارائهبراي( "بود
خواسـته شـد کـه    گان کننـد از شـرکت بالفاصـله  این مرحله، 

ـ PANASينامـه پرسش ـ    را کام ثیر أل کننـد تـا میـزان ت
ها  در خلق کنونی فرد مشخص شود. بعـد  ها و داستانعکس
ي آزمایـه گانکنندنامه، شرکتخلق و تکمیل پرسشياز القا
که به تمرکز، توجه، سرعت عمل و دقـت  ،راCOGاي رایانه

انجام دادند.،نیاز داشت

هاي پژوهشابزار و مقیاس
): EPQ-R(آیزنکيشدهنظرتجدیدينسخه-1
از ،تعیـین چهـار گـروه اصـلی پـژوهش     ، برايمطالعهایندر

-EPQآیزنـک (  ينامـه پرسشينظر شدهتجدیدينسخه
R) (20.ــن) اســتفاده شــد ل دو اؤســ100نســخه شــامل ای

گرایـی آن بـه بـرون  يماده23خیر) است که اي (بله،گزینه
)E ،(24)ماده به نوروزگراییN ،(32  ماده بـه سـایکوزگرایی
)P ((مطلوبیـت اجتمـاعی)  سنجیبه دروغآنمورد21) وL (

Lو E ،N. در ایــن پــژوهش از ســه مقیــاس اســتمربــوط

)، ضـریب آلفـاي کرونبـاخ    20استفاده شـد. آیزنـک و بـارت(   
، 88/0، 90/0را در مردان بـه ترتیـب   E،N،Lهاي مقیاس

ــان  82/0 ــد79/0، 85/0، 85/0و در زن ــه دســت آوردن در .ب
هـا را  ایـن مقیـاس  ضریب آلفاي کرونباخ، ) 21ایران حسنی(

) 11نیـا( و رفیعـی 75/0و 82/0، 86/0براي مردان به ترتیـب  
بـه دسـت آورده   67/0و 84/0، 76/0براي زنان بـه ترتیـب،   

ــاخ در  در اســت. پــژوهش حاضــر نیــز ضــریب آلفــاي کرونب
و80/0، 82/0، براي مردان به ترتیب Lو E ،Nهاي مقیاس

به دست آمد.78/0و 81/0، 79/0زنانبرايو 71/0
هاي خلقی منفـی  براي القاي حالت:روش القاي خلق-2

شد: به کار گرفته شیوه و مثبت دو
کـه  هیجانی مثبت و منفـی تصاویر داراي بار استفاده از الف) 
تصویر مثبـت و منفـی از   500بیش از ابتدا ي آنها،تهیهبراي

ــتاندارد  ــت و تصــاویر اس ــق اینترن ــاویر (1GAPEDطری تص
) بـراي القـاي انـواع    22اسـکرر ( استانداردي که دن گالسر و 

دوم، به کمک اساتید يانتخاب شد. در مرحلهاند)خلق ساخته
تصـویر مثبـت بـا مضـامین     50تصـویر منفـی و  50،راهنما

38کننـده انتخـاب شـد. سـپس،     و غمگینآوريهیجانی شاد
ثیرگذاري آنها را أمیزان ت، هاي اصلی)دانشجو (غیر از آزمودنی

= 8ثیري نـدارد تـا   أ= هیچ ت1(ايدرجههشت در یک مقیاس 
تصـویر  50ثیرگذاراست) درجه بنـدي کردنـد. از بـین    أبسیار ت

تصـویر  15، بـه ترتیـب  کننـده ناراحتتصویر50و آور يشاد
گـذاري  ثیرأه بیشترین نمره را در تکتصویر منفی 15مثبت و 

از القـاي خلـق  بـراي به خود اختصاص داده بودند، انتخاب و 
35. در مـورد زمـان نمـایش تصـاویر نیـز از      آنها استفاده شد

ثیرگـذاري  أتبرايدانشجوي قبلی خواسته شد که زمان کافی
، )ثانیـه پنج (برآورد شده برآورد کنند. میانگین زمانتصاویر را 

هر تصویر انتخاب شد.يارائهبرايبه عنوان زمان معیار
بــر اســاس کــهشــدهتصویرســازي ذهنــی هــدایتروشب)

در این رفت.کارهبه منظور القاي خلق بوهاي کوتاه داستان
نیـا  پـژوهش رفیعـی  به کـار رفتـه در   هايپژوهش از داستان

).11شد (استفاده 
ـ ومثبـت  يمقیاس عاطفه-3 :)2PANAS(یمنف

بررسی اثر دستکاري خلق، خلق افراد بعد از دسـتکاري،  براي
ــا ــه ب ــاس عاطف ــت و يمقی ــی (مثب ) 22(PANAS)منف

مـاده  10ماده بود کـه  20شامل گیري شد. این مقیاش اندازه
از شـد. ماده به خلـق منفـی مربـوط مـی    10به خلق مثبت و 

پـس از خوانـدن هـر ویژگـی،     تاکنندگان خواسته شد شرکت

1. Geneva affective picture database
2. Positive affect and negative affect scale
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پـنج ) تا بسیارکم یا اصالً(یک اي درجهپنجروي یک مقیاس 
تـا چـه حـد    در آن لحظه(بسیار زیاد) مشخص کنند که دقیقاً

د.نداراي آن ویژگی هست
) اعتبـار و همسـانی درونـی مقیـاس     11همکاران (واتسون و 

منفـی را  يو مقیاس عاطفه90/0تا 86/0مثبت را يعاطفه
،)11نیــا (گــزارش دادنــد. در ایــران رفیعــی87/0تــا 84/0از 

و 93/0مثبت يالفاي کرونباخ را براي مقیاس عاطفهضریب
به دست آورد. در پـژوهش  95/0منفی يبراي مقیاس عاطفه

و بـراي  84/0مثبـت  يحاضر نیز ایـن مقـدار بـراي عاطفـه    
دست آمد.به88/0منفی يعاطفه

تکلیـــف ســــرعت پــــردازش شــــناختی  -4
)Cognitrone(:گیـري سـرعت   اندازهبرايتحقیق، این در

ذکر شایاناي استفاده شد. رایانهيپردازش شناختی، از آزمایه
افزاري بدیع و نـو  هاي نرمآزمونوجزCOGآزموناست که 

مورد نظـر  يمجموعه. استViennaاي به نام در مجموعه
سنجد. در آزمون ها را میبیشتر کارکردهاي شناختی و توانایی

COG،دهـی  باید سازماني مطلوب براي دستیابی به نتیجه
حرکتـی و  -شناختی، دقت، تمرکز، توجه، همـاهنگی بینـایی  

آزمـونی  COGآزمـون  .زمان فعـال شـوند  زمان واکنش هم
اتریش و هـم  هم در کشور و به فرهنگ گیوابستاست بدون 

يمرد استرالیایی در محـدوده 502زن و 728در استرالیا بین 
هنجاریابی شده است.85تا 14سنی 
ایـن  بـا اسـتفاده از   ارزیابی سـرعت پـردازش شـناختی    براي

، آزمون بـا فشـار   گانکنند، بعد از اعالم آمادگی شرکتآزمون
چهار ست یبامیگانکنندشد. شرکتشروع، شروع میيدکمه

تصویر باالي صفحه نمایش را با یک تصـویر پـایین صـفحه    
اگر تصویري درسـت ماننـد تصـویر پـایین در     کنند و مقایسه 

بالفاصـله  ،دیدنـد ن چهار تصویر بـاالي صـفحه نمـایش    میا
را که در صفحه کلید با رنـگ  "بلی"پاسخ مربوط به يدکمه

و اگر در میان تصاویر بـاال،  دهندسبز مشخص شده بود فشار 

بالفاصـله  سـت  بایمیعین تصویر پایین صفحه وجود نداشت، 
لید با رنگ قرمـز مشـخص   کرا که در صفحه "خیر"يدکمه

تا رد بعديا. بعد از پاسخ به مورد اول، مودهندده بود، فشار ش
تـر و  مشـکل به تدریج. آزمون شداتمام تصاویر نشان داده می

دقـت، تمرکـز، توجـه و سـرعت واکـنش      و لذا بـه  ترپیچیده
گانکنندبه شرکتآزمون. زمان این کردبیشتري نیاز پیدا می

تـر وتـاه کرازمانکننده شرکتو سرعت بیشتربستگی داشت
هـاي  . در نهایت برنامه با در نظر گرفتن تعـداد پاسـخ  کردمی

ونمــره، پاســخ و زمــان صــرف شــده، بــینادرســت،درســت
داد.زمان صرف شده را نشان میمدت همچنین 

هایافته
در تکلیـف سـرعت   ،هـا اطالعات توصیفی عملکـرد آزمـودنی  

است.مدهآ1در حاالت خلقی مختلف در جدول وپردازش
ها در موقعیـت  در مورد عملکرد آزمودنی، 1با توجه به جدول 

و انحـراف  452/2گـرا بـا میـانگین    خلقی مثبت، گروه بـرون 
گـرا بـا میـانگین    کمترین مقدار و گروه درون،387/0استاندار 

بیشترین مقدار را داشـتند.  ،609/0و انحراف استاندارد796/2
و 687/2در موقعیت خلقی منفی، گروه با ثبـات بـا میـانگین    

کمترین مقدار و گروه نـوروزگرا بـا   ،445/0انحراف استاندارد 
بیشـترین  داراي 025/1و انحراف اسـتاندارد  446/3میانگین 

. مجموع میانگین و انحراف استاندارد در موقعیـت  بودندمقدار 
و در موقعیـت خلقـی   534/0، 624/2ترتیـب  خلقی مثبت به

ي در ایـن آزمـون نمـره   (بود871/0، 067/3منفی به ترتیب 
نشان از عملکرد بهتـر آزمـودنی در ایـن آزمایـه دارد).     ، کمتر

هـا در  اطالعات توصیفی مربوط به عملکرد آزمودنی2جدول 
مدت زمان صرف شده براي انجام تکلیف سرعت پردازش در 

.دهدرا نشان میمختلف حاالت خلقی 
در مـدت زمـان صـرف    دهد، مینشان2طور که جدول همان

سرعت پـردازش در موقعیـت خلقـی    آزمونجرايشده براي ا
) در حاالت خلقی مثبت و منفیCOGيها در تکلیف سرعت پردازش (نمرههاي توصیفی عملکرد گروهشاخص-1جدول 
تغییراتي دامنهمقدار کمینهبیشینهمقدار انحراف استانداردمیانگینتعدادهاگروهنوع خلق

13452/2387/0389/3893/1496/1گرابرونمثبت
13796/2609/0623/4927/1696/2گرادرون

13453/2410/0389/3927/1462/1باثبات هیجانی
13784/2592/0623/4893/1730/2نوروزگرا
52624/2534/0623/4893/1730/2مجموع

13062/3035/1408/6700/1708/4گرابرونمنفی
13071/3671/0475/5202/2273/3گرادرون

13687/2445/0514/3700/1814/1باثبات هیجانی
13446/3025/1408/6414/2994/3نوروزگرا
52067/3871/0408/6700/1708/4مجموع
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و انحـراف  74/3مثبت، گـروه باثبـات هیجـانی بـا میـانگین      
و گروه نوروزگرا با میـانگین  ؛ کمترین مقدار،447/0استاندارد 

بیشترین مقدار را داشت. در ،702/0و انحراف استاندارد 28/4
و انحراف 00/4موقعیت خلقی منفی، گروه باثبات با میانگین 

کمترین مقدار و گروه نـوروزگرا بـا میـانگین    ،50/0استاندارد 
. را بـود بیشترین مقدار را دا، 060/1و انحراف استاندارد 04/5

مجموع میانگین و انحراف استاندارد در موقعیت خلقی مثبـت  
، 52/4و در موقعیـت خلقـی منفـی    646/0، 02/4ب به ترتیـ 

در ایـن آزمـون زمـان کمتـر نشـان از عملکــرد      . بـود 974/0
اطالعات توصیفی مربوط بـه  3جدول تر آزمودنی دارد.سریع

دهد.هاي جنسیتی رانشان میکیفیت و سرعت عملکرد گروه
، بـا توجـه بـه دو    COGآزمون ي ، شاخص نمره3در جدول 

گروه جنسیتی، میانگین و انحراف استاندارد در زنان به ترتیب 
اســــت. در 631/0و 699/2مــــردان و در 833/0و 983/2

شاخص مدت پردازش، میـانگین و انحـراف اسـتاندارد بـراي     
819/0و 14/4و براي مـردان  878/0و 38/4زنان به ترتیب 

در زنـان، بـه   COGياست. کمترین و بیشترین مقدار نمره
ــب،  ــردان 893/1408/6ترتیـ ــود. 663/4و 7/1و در مـ بـ

کمترین زمان صرف شده در هر دو گروه سه دقیقه بـود، امـا   
بیشترین زمان صرف شده در زنان هشت و در مـردان شـش   

ثیر حاالت خلقی، صفات شخصیتی و تعامل آنهـا  أتدقیقه بود. 
آزمون تحلیل واریانسبا استفاده ازبرتکلیف پردازش شناختی

است.آمده4دوراهه بررسی شد که نتایج آن در جدول 

ثیر صفات شخصیتی، حـاالت خلقـی و   أ، ت4با توجه به جدول 
تعامل این دو بر عملکرد و سرعت پردازش شـناختی معنـادار   

، صـفات شخصـیتی   GOCعملکرد ياست. در شاخص نمره
و تعامل 117/0ه اثر ، حاالت خلقی با اندار186/0اثر با اندازه 

ـ 129/0متغیرهاي خلق و شخصیت با اندازه اثـر   ثیر قابـل  أ، ت
توجهی بر عملکرد سرعت پردازش داشتند. در شاخص مـدت  

، 278/0اثـر  زمان پردازش نیـز صـفات شخصـیتی بـا انـدازه      
و تعامل خلق و شخصیت بـا  125/0حاالت خلقی با انداره اثر 

هـاي  داشتند. با توجه بـه داده ثیر معناداري أ، ت11/0اندازه اثر 
این جدول، هـم خلـق و هـم شخصـیت در پـردازش سـریع       

اثر دیگر را تسهیل کنند.یکتوانند اثر و میانداطالعات دخیل
اصلی شخصیت بـر سـرعت پـردازش شـناختی معنـادار شـد       

هـاي شخصـیتی بـا آزمـون     ). در ادامه، تفاوت گروه4(جدول 
تعقیبی توکی بررسی خواهد شد.

گرا ، گروه درونGOCدر شاخص ، 5جدول توجه به نتایج با
بـا گـروه باثبـات هیجـانی، گـروه      04/0با سـطح معنـاداري   

بـا گـروه نـوروزگرا و گـروه ثبـات      05/0گـرا در سـطح   برون
بـا گـروه نـوروزگرا تفـاوت داشـت. در      p=001/0هیجانی بـا  

گـرا بـا سـطح معنـاداري     شاخص مدت پردازش، گـروه درون 
با 03/0گرا با سطح گروه باثبات هیجانی، گروه برونبا 01/0

با گـروه  001/0گروه نوروزگرا و گروه ثبات هیجانی در سطح 
نوروزگرا تفاوت داشت.

هاي جنسیتی در سرعت پـردازش شـناختی بـا تحلیـل     تفاوت

ها در دو موقعیت خلقی مثبت و منفی) گروهT(هاي توصیفی مربوط به مدت زمان پردازش شناختیشاخص-2جدول
انحراف میانگینتعدادهاگروهنوع خلق

استاندارد
مقدار 
بیشینه

مقدار 
کمینه

يدامنه
تغییرات

1382/3548/0532گرابرونمثبت
1321/4686/0532گرادرون

1374/3447/0431باثبات هیجانی
1328/4702/0532نوروزگرا
5202/4646/0532مجموع

1362/4134/1835گرابرونمنفی
1342/4776/0633گرادرون

1300/4500/0532باثبات هیجانی
1304/5060/1844نوروزگرا
5252/4974/0835مجموع

جنسیتیي عملکرد دو گروه هاي توصیفی مربوط به نحوهشاخص-3جدول 
مقدار بیشینهمقدار کمینهانحراف استانداردمیانگینتعدادجنسیت

52983/2833/0893/1408/6زنCOGي نمره
52699/2631/0700/1663/4مرد

5238/4878/038زن)Tمدت پردازش(
5214/4819/036مرد
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طرفـه بررسـی شـد کـه نتـایج در      ي یکواریانس چندمتغیره
آمده است.6جدول 
هد، سـرعت پـردازش   نشان می6جدول گونه که نتایج همان

، ,LambdWilks=963/0شــناختی زنــان و مــردان بــا    
143/0 =p 2و 101=(981/0و(F   .تفاوت معنـاداري نداشـت

تـوان  می،معنادار بودن اثر تعاملی شخصیت و خلقبهبا توجه
هـاي شخصـیتی بـر سـرعت پـردازش      گفت که تأثیر ویژگی

شناختی افراد در شزایط خلقی مثبت و منفی یکسـان نیسـت.   
) در حـاالت خلقـی   2و 1هـا (جـداول   بررسی میانگین گـروه 

گـرا در موقعیـت   پردازش افراد بروندهد کهمختلف نشان می

در موقعیت خلقی است اما گرایان درونازترسریعخلقی مثبت 
موقعیت هر دو . در وجود نداردبین آنهامنفی تفاوت معناداري 

از تـر ، پردازش افراد باثبات هیجانی سریعو منفیخلقی مثبت
بود.افراد نوروزگرا 

گیريو نتیجهبحث
ثیر تعاملی خلق مثبت و منفی أبررسی ت،هدف پژوهش حاضر

گرایی شخصیت بر سرعت گرایی و دروندو بعد برونبا همراه 
در این پژوهش، سـرعت پـردازش دو   .استپردازش شناختی 

. شدگرا در موقعیت خلقی مثبت مقایسه گرا و درونگروه برون

ر سرعت پردازش شناختیبثیر متغیرهاي شخصیت و خلق أآزمون تحلیل واریانس دوراهه براي بررسی تنتایج -4جدول
مجموع منابعمتغیر وابسته

مجذورات
میانگین 
مجذورات
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683/5894/13837/4004/0129/0اثر تعاملی

مدت زمان 
)Tپردازش(

اثر اصلی 
شخصیت

767/17922/53562/120001/0278/0

588/6588/61973/130001/0125/0اثر اصلی خلق
695/5898/13026/401/011/0اثر تعاملی

بررسی اثر اصلی صفات شخصیت بر سرعت پردازشازنتایج آزمون تعقیبی توکی -5جدول
Pخطاي استانداردتفاوت میانگین)I()J(متغیر وابسته

آزمون ينمره
GOC

177/0140/058/0گرابرونگرادرون
357/0141/004/0باثبات

166/0140/063/0نوروزگرا
180/0140/057/0باثباتگرابرون

344/0138/005/0نوروزگرا
524/0140/0001/0نوروزگراباثبات

مدت زمان 
)Tپردازش(

104/0157/091/0گرابرونگرادرون
462/0159/001/0باثبات

322/0157/017/0نوروزگرا
338/157/014/0باثباتگرابرون

426/0156/003/0نوروزگرا

764/0157/0000/0نوروزگراباثبات

زنان و مردانهايگروهعملکرد يمقایسهطرفه برايیکMANOVAنتایج آزمون -6جدول
ي آزادي اثر مورد درجهFمقدارآزمون

بررسی
Fسطح معناداري ي آزادي خطادرجه

037/0a981/1000/2000/101143/0اثر پیالیی
963/0a981/1000/2000/101143/0المبداي ویلکس

038/0a981/1000/2000/101143/0اثر هتلینگ
038/0a981/1000/2000/101143/0روييترین ریشهبزرگ
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گرایـان در موقعیـت خلقـی    نتایج نشان داد که پردازش بـرون 
هـاي  . این یافتـه بـا یافتـه   استگرایاندروناز ترسریعمثبت

). خلـق مثبـت باعـث افـزایش     23(ستتحقیقات قبلی همسو
بــا همــراهافــزایش خلـق مثبــت وپــذیري شــناختی انعطـاف 

سـطح فعالیـت دوپـامین در سـاختارهاي زیـر      بـر  گراییبرون
بهبــود عملکــرد تکــالیف باعــثنتیجــه و درافــزودهقشــري 
.)24شود (میشناختی 

مـؤثر بـر  توانند هر کـدام عـاملی  صفات شخصیت و خلق می
توانـد  شناختی باشند. تعامل این دو متغیر میسرعت پردازش

یر پردازش سریع و یا کند اثري مضاعف داشته باشد. همراهب
گرایی و یـا صـفت ثبـات    خلق مثبت با صفت شخصیتی برون

ـ تر میسریعراهیجانی پردازش د؛ در حـالی کـه همراهـی    کن
گرایـی ونخلق منفی با صـفات شخصـیتی نـوروزگرایی و در   

) 20آیزنک (گونه که . همانکندمیپردازش شناختی را کندتر 
گرایـی بـا خلـق مثبـت و     ) نشان دادند بین بـرون 25گري (و 

گرایی و تعامل بسیار وجـود دارد.  نوروزگرایی با خلق منفی هم
مثبت، سطح عملکرد در ياند که عاطفهها نشان دادهپژوهش

گیـري،  کـارآیی در تصـمیم  پذیري شناختی، خالقیت، انعطاف
دهـد  له و دیگر کارکردهاي شناختی را افـزایش مـی  أحل مس

ثیر خلق افسـرده بـر   أ). مدارك زیادي وجود دارد که ت28،26(
پژوهشـی  از) 30ویتـالینو ( ). 29دهـد ( مـی نشـان راشناخت

خلق منفی، دارايهاي شناختی افرادپردازشکهنتیجه گرفت
.شودبه مرور زمان کندتر می

گرایـان  درونازتـر گرایان در خلق مثبت سـریع عملکرد برون
هـاي تحقیقـات   توان با استناد به یافتـه . این یافته را میاست

آیزنـک و  ينظریهبر اساسقبلی و ادبیات موجود تبیین کرد. 
زیـادي هاي مثبـت حساسـیت   گرا به هیجانگري، افراد برون

تجربـه کننـد. از   هیجـان مثبـت بیشـتري را   انددارند و مایل
سـاز  گرایـی بـه سیسـتم فعـال    سویی، بنا به نظر گري، بـرون 

سـاز  سیستم فعـال داراي) مرتبط است و افرادBASرفتاري (
یکنند. همراههاي مثبت را تجربه میهیجانمعموالً،رفتاري

گرایـی شخصـیت بـا القـاي خلـق مثبـت موجـب        بعد بـرون 
گونه کـه  شود. همانمیهاي مثبتو هیجانتاندازي حاالراه

يتحقیقات نشان دادند، خلـق و هیجـان مثبـت سـبب ارتقـا     
). عملکـرد  24،31، 19شـود ( هاي شناختی مـی سطح پردازش

خلـق منفـی   بـود کـه  افـرادي  از تـر ي مثبت سـریع داراافراد
تـر  مواد مثبت از حافظه سریع؛ یعنی)23دریافت کرده بودند (

در بـدن  شـده ترشـح دوپـامین ؛ مقـدار )11شـد ( مییادآوري
افـزایش کیفیـت کارکردهـاي    آندلیـل یافت که افزایش می

گرایان درون،آیزنکي). همچنین، در نظریه24(بودشناختی 
در در نتیجـه  وانـد گرایانتر از برونبه طور فطري برانگیخته

). ایـن گـروه،   32دارنـد ( تحریـک حساسـیت بیشـتري    برابـر 
درباالتري دارند و 1برپایی کرتکسیتر و پاسخ پایینيآستانه

). مغز 9شود (مواجهه با تحریک، قابلیت برپایی آنها بیشتر می
دهـد و  تر به محرکات واکنش نشـان مـی  تر و قويسریعهاآن

این عوامـل بـه   ي. همهکم استتحریک در برابرشانتحمل
تـر  خلق)، دلیلی براي عملکـرد ضـعیف  يالقاتحریک (همراه 
.استن گرایادرون

در این تحقیق، پردازش افراد باثبات، هم در خلق منفی و هم 
تر از نوروزگرایان بود. نوروزگرایان در پـی  در خلق مثبت سریع

تر از افراد باثبـات  هر گونه هیجان و یا خلق، برانگیختهيالقا
شــود نوروزگرایــان در ایــن باعــث مـی کـه هیجـانی هســتند 

ضـعیفی در کارکردهـاي   هاي برانگیختگی، عملکـرد  موقعیت
دهـی  در پاسـخ نیـز شـاید  شناختی داشته باشند. نوروزگرایان

اما به دلیـل اسـترس و اضـطراب    ، سرعت باالیی نشان دهند
کـه همـین   اسـت هاي آنان نادرست و غلط پاسخمعموالًزیاد

شود. میشان عامل سبب پایین آمدن کیفیت و سطح عملکرد
کنند و یشتري حس مینوروزگرایان به طور فطري اضطراب ب

خفیف تحریـک،  لاشکاتر هستند و در به طور فطري واکنشی
،آیزنــکيدهنــد. بــه گفتــهواکــنش شــدیدتري نشــان مــی

دهی بیشـتر دسـتگاه عصـبی سـمپاتیک نوروزگراهـا در      پاسخ
پر استرس مشـهودتر از هـر حالـت دیگـري     نسبتاًهايتحال

است. در ایـن حالـت، واکـنش هیجـانی ناشـی از اسـترس و       
باعـث  دهـی دسـتگاه عصـبی سـمپاتیک    پاسخهمچنین بیش

د.شوعملکرد این افراد میمختل شدن
نـوروزگرایی  مظـاهر  کـه از  را، ثیر اضطرابأمطالعات زیادي ت
ضــطراب اکــه. نتــایج نشــان دادهانــدکــردهاســت، بررســی 

ــاك و 35،33کنــد (کارکردهــاي شــناختی را مختــل مــی ). ت
پـذیري  ) نشان دادند که نوروزگرایی بـا واکـنش  33زلنسکی (

. اسـت هیجانات ترس، غم و اندوه همـراه  يالقادر برابرزیاد
نتیجه گرفتند کـه نـوروزگرایی واکـنش هیجـانی منفـی      هاآن

کـه ثبـات   کند. در مقابل، افـرادي بینی میاي را پیشگسترده
در شـرایط  وهیجانی دارند، آرامـش و رفتـاري مالیـم دارنـد    

کننـد و  خود را حفـظ مـی  يتنیدگی و تحریکات شدید روحیه
هـاي مناسـب نشـان    ي، واکـنش قع اضـطرار اتوانند در مومی

ثبات هیجانات در شرایط تنیـدگی  دلیلدهند. افراد باثبات به 
هـا دارند و هرگونـه تحریـک بـا عملکـرد آن    اي عملکرد بهینه

کند.تداخل ایجاد نمی
نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هم صفات شخصیتی و هـم  

ثیر معنادار دارد. همانأنوع خلق بر سرعت پردازش شناختی ت

1. Cortex arousal
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، انـد ) نشان داده36،31،23،19ها (طور که بسیاري از پژوهش
د. سرعت پـردازش  نگیرثیر خلق قرار میأافکار و رفتار تحت ت

شود. قضـاوت  تر میو در خلق مثبت سریعدر خلق منفی کند
قضاوت و یـا توجـه در خلـق منفـی     باو توجه در خلق مثبت 

و 1فیاکتشـا هـا  . وقتی خلق مثبت است پـردازش تفاوت دارد
در حـالی کـه در خلـق    کشـد؛ طول میکمتراست وسطحی 

موقعیـت  است و درمقایسـه بـا  منفی پردازش عمیق و منظم 
ها با نتـایج داش  طلبد. این یافتهمیزمان بیشتريخلق مثبت

.ستا) همسو37داوي (و 
. با توجـه  هستصفات شخصیت نیز متأثر ازسرعت پردازش 

هاي آیزنک و گري، میـزان برانگیختگـی شخصـیت    به یافته
گرایان) در موقعیتی کـه  برانگیخته (مانند نوروزگرایان و درون

، افـزایش  الزامـی اسـت  بال آن عملکرد سریع پردازش و به دن
) سبب کـاهش تمرکـز،   زیادبرانگیختگی امر (و همین بدیامی

کیفیـت و  ،کارکردهـاي اجرایـی  با افتد. وشمیدقت و توجه 
یابد.سرعت عملکرد نیز کاهش می

تعامـل خلـق و   ،طور که نتایج این پـژوهش نشـان داد  همان
ـ   سـرعت پـردازش   ثیر معنـاداري بـر  أصفات شخصیتی نیـز ت

. سرعت عمل افراد با توجه به شخصـیت  ه استشناختی داشت
. همراهـی  باشدیا کمزیادممکن است شانو نوع خلق مسلط

گرایی و مخصوصا ثبـات  خلق مثبت با صفت شخصیتی برون
و همراهـی خلـق   افـزایش داده هیجانی سـرعت پـردازش را   

یی گرایی و مخصوصا نوروزگرامنفی با صفت شخصیتی درون
هـاي  دهد. بـا توجـه بـه یافتـه    سرعت پردازش را کاهش می

تحقیقات قبلی ممکن است خلق مثبت اثر صـفت شخصـیتی   
گرایـی را  نوروزگرایی و خلق منفی اثر صفت شخصیتی بـرون 

د.کنهاي شناختی کاهش دهد یا به عبارتی تعدیل در پردازش
تواند بر سـرعت پـردازش   در نهایت، خلق عاملی است که می

هـاي  ثیر بگذارد. خلق مثبـت، پـردازش  أهاي شخصیتی توهگر

و خلق منفی سرعت عملکردهـاي شـناختی   را سریعشناختی 
پــردازش ســرعت . در بعــد شخصــیتی نیــز،کنــدیمــکنــدرا

. ایـن  بیشتر استو افرادي که ثبات هیجانی دارند هاگرابرون
امـا ؛ گروه به هیجانات مثبـت و تفکـر مثبـت گـرایش دارنـد     

گرا به دلیل انگیختگـی  ازش افراد نوروزگرا و درونپردسرعت
نیـز زاد در حالت طبیعی و و وجود خودکار اضطراب درونزیاد

و . در نهایـت اسـت تمایل به سوي هیجانـات منفـی، کنـدتر   
در تعامـل بـا   ابعـاد شخصـیتی و خلـق    مهمترین نکته اینکـه  

ـ ثیر دارأبر سرعت پردازش شناختی تیکدیگر  د. خلـق مثبـت   ن
بـر عملکـرد   گرایـی و ثبـات هیجـانی   صفات بـرون بااههمر

در حالی که خلق منفـی بـه همـراه    ؛شناختی اثر تسهیلی دارد
کند.گرایی، عملکرد شناختی را کندتر مینوروزگرایی و درون

شـود کـه سـرعت پـردازش افـراد را بـا ابزارهـاي        توصیه می
جانسون -دیگري مثل آزمون ارقام وکسلر یا آزمون وودکاك

ثیر خلــق و شخصــیت بــر أزمــان بــه تــهــمونیــز ســنجیده 
کارکردهاي فیزیولوژیکی بدن و کارکردهاي شناختی بررسـی 

از تصـویر و داسـتان   ،القاي خلـق براي. در این پژوهش،شود
هـاي بعـدي   شود در پژوهشتوصیه می، امادکوتاه استفاده ش

اي ابزارهاي دیگري مثل فیلم، موسیقی و بازخوردهاي چهـره 
شود، در تحقیقات بعـدي  همچنین پیشنهاد می.به کار رودنیز 
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