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 چکيده
 االب هیجانی هوش با افراد در توجهی زدن پلک بر خلق القای تأثیر بررسی حاضر پژوهش از هدف

. بود دسترس در پژوهش این در گیرینمونه روش. بود آزمایشی هایپژوهش نوع از و پایین و

 صنعتی دانشگاه و علوم ورزشی بدنیتربیت دانشکده دانشجویان را پژوهش این آماری جامعه

 با زن نفر 01 باال، هیجانی هوش با مرد نفر 01 آنها بین از که( N=422) دادند تشکیل شاهرود

 به پایین هیجانی هوش با زن نفر 01 و پایین هیجانی هوش با مرد نفر 01 باال، هیجانی هوش

 بار هیجانی هوش پرسشنامه پژوهش این در هاداده آوریجمع ابزار. شدند انتخاب نمونه عنوان

 توجهی زدن پلک آزمون و( IAPS) عاطفی المللی¬بین تصاویر سیستم ،(Bar-On) آن

 پلک رهنم منفی خلق القای با مقایسه در مثبت خلق القای که داد نشان نتایج. بود استرنبرگ

 افراد از کمتر باال هیجانی هوش با افراد در توجهی زدن پلک نمره دهد؛می کاهش را توجهی زدن

 تمثب القایی خلق دو هر در که بود این از حاکی هایافته همچنین. است پایین هیجانی هوش با

 زدن پلک نمره پایین هیجانی هوش با افراد با مقایسه در باال هیجانی هوش با افراد منفی و

 .قرارگرفت بحث مورد نظری هایدیدگاه و هاپژوهش به توجه با نتایج. دارند کمتری توجهی

 . هیجانی هوش توجهی، زدن پلک خلق، القای :يديکل واژگان
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  3 الدین خير باباپور جليل ، 2 مقدم صبوري حسن ، 1 بيگلري فاطمه

 .تبریز دانشگاه روانشناسی ارشد کارشناس 0

 .تبریز دانشگاه دانشیار 4
 .تبریز دانشگاه استادیار 3
 

 نام نویسنده مسئول:
 فاطمه بيگلري

 توجهی زدن پلک پدیده بر خلق القاي تأثير بررسی

 پایين و باال هيجانی هوش با افرادي در
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 مقدمه
ای دغدغه هر فردی است که از سالمت جسم و روان برخوردار است. اما های مختلف زندگی شخصی و حرفهموفقیت در سطوح و جنبه

تواند موفقیت میتحصیالت، مهارت یا تخصص (، IQ) 0کدام یک از عوامل نظیر هوش شناختیمسئله مهم مطرح شده در این زمینه، این است که 

د رسیکی به خود شکوفایی و خالقیت می ؟کنندمشابه به یک اندازه رشد نمی IQ چرا افراد در شرایط مناسب و با؟ فرد را در آینده تضمین نماید

مانده از میدان زندگی رسد و افسرده و درهای خود به اهداف منطقی و واقعی خود نمیالعاده نسبت به تواناییو دیگری با داشتن خود آگاهی فوق

درصد به بهره هوشی  41ایهای زندگی حرفهدهند که موفقیتتحقیقات نشان می (.0331د )آقا یاری و شریفی درآمدی، شوبه حاشیه رانده می

تنظیم  در. افرادی که (0331)ساسانی مقدم و بحرالعلوم،  بستگی دارد( افراد EI) 4درصد به هوش هیجانی 31و ( IQ) شناختی یا هوش

های خوشـایند جبـران نماینـد و بـا مشـکالت روحـی توانند حاالت هیجانی منفی را از طریق فعالیتهـای خـود مهـارت دارنـد بهتر میهیجان

 روی متفاوت اثرات روزمره، زندگی در مختلف (. هیجانات0333)بیگدلی و الهی،  و روانـی کمتری مواجه شده و از زندگی لذت بیشتری ببرند

ها ؛ هیجاندارند رفتاری و شناختی مختلف عملکردهای بر بازدارنده یا و کننده تسهیل نقش ایگونه به هیجانات این از یک هر و گذارندمی افراد

های پدیده ها( معتقد است که هیجان0331) (. زایونک4103، 3اند )پروینانواع مختلفی دارند که از سرخوشی تا تنفر و از وحشت تا مالل گسترده

(. انسان معمولی به طور کلی جریان دایمی 4111درونی هستند که بر انگیزه و رفتار تأثیر دارند و ممکن است مقدم بر شناخت باشند )بروین، 

ها معموأل سانکنند، آنچه انها در زندگی روزمره نادر هستند اما افراد همیشه چیزی را احساس میکند. با اینکه هیجانها را تجربه میاز خلق

(. سیستم عاطفه 4113، 1صورت عاطفه مثبت یا عاطفه منفی وجود دارد )دیویدسوناست؛ نوعی احساس که اغلب به 2کنند، خلقاحساس می

 وکند، در صورتی که سیستم عاطفه منفی مبنا مثبت مبنا و مسیرهای عصبی دوپامینرژیکی دارد و رویدادهای خوشایند این مسیرها را فعال می

د )لسن کنای دارد و پیامدهای ناخوشایند، مسیرهایی را که ناقل عصبی آنها سروتونین و نورآدرنالین هستند فعال میمسیرهای عصبی جداگانه

 ایهشیوه باشند عصبی یا هیجانی اضداد اینکه جای به منفی و مثبت عاطفه است حقیقت این کننده بیان اظهارات (. این0333، 6و اشبای

 ایفا اساسی قشن آن برانگیختگی در پاداش فرآیندهای که است خوشایندی انگیزشی سیستم بیانگر مثبت عاطفه هستند؛ کردن احساس مستقل

 عاطفه قتیو است، ناخوشایند درونی تجربه بیانگر منفی عاطفه است؛ پایین آنها مثبت احساس معموالً باالست، افراد منفی عاطفه وقتی کند؛می

 و آرام تاس پایین افراد منفی عاطفه وقتی که حالی در هستند، پذیرتحریک و عصبی و ناخشنود کنندمی احساس معموالً باالست، افراد منفی

 و تسونوا) شودمی مربوط هم رفتاری و زیستی شناختی، گسترده هایسیستم به بلکه خُلق به تنها نه منفی و مثبت عاطفه هستند؛ آرمیده

 افسرده خلق و شاد خلق خلق، القای زمینه در خود مطالعات طی( 0331) فوگارتی و تایلر(. 0331 همکاران، و هاشمی از نقل به ؛0331 همکاران،

 یادآوری را خود گذشته ناخوشایند و خوشایند تجارب به مربوط شخصی خاطرات که خواستند آنها از و نمودند ایجاد خود هایآزمودنی در را

 هب و نمایند-می یادآوری هستند افسرده خلق در که زمانی از بیشتر را خوشایند خاطرات شاد خلق در هاآزمودنی که دادند نشان آنها نمایند،

 تجربی هایداده(. 0334 همکاران، و مداحی از نقل به) کنندمی یادآوری شاد خلق از بیشتر افسرده خلق در را ناخوشایند خاطرات ترتیب همین

 توجه، سوگیری شامل که شناختی هایپردازش از ایدامنه بر و شوندمی کنترل مخ قشر زیرین ساختارهای توسط هیجان که اندداده نشان

( 0331) همکاران و هاشمی. گذاردمی تأثیر( 0332 ، پاروت و کلر) است گیریتصمیم و قضاوت و( 0333 ، همکاران و ویلیامز) حافظه سوگیری

. گذارندب تأثیر حافظه و یادگیری توجه، بر توانندمی هیجانات و هستند ارتباط در اطالعات پردازش سیستم و خلق که کردن بیان خود پژوهش در

 توجه ندفرآی یعنی است، شده مطرح  مهمانی مجلس مسئله عنوان تحت گزینشی توجه شود؛می تقسیم شده توزیع و گزینشی نوع دو به توجه

 انجام همزمان طور به را بیشتر تکالیف یا تکلیف دو باید توجه سامانه شده توزیع توجه در ها؛محاوره سایر به توجه عدم قبال در محاوره یک به

  (.0331 همکاران، و ویالردیتا) دهد

 آن بر را خود ذهنی منابع زمان هر در توانندمی افراد که اطالعاتی میزان این بر عالوه است؛ روبرو هایمحدودیت با افراد ذهنی منابع

 معقول صورت به را خود ذهنی محدود منابع که آوردمی فراهم افراد برای را امکان این توجه شناختیروان پدیده. است محدود کنند، متمرکز

 هایی¬محرک( حافظه و افکار) درونی و( حسی اطالعات) بیرونی هایمحرک از بسیاری به نسبت خود توجه کاهش با توانندمی افراد کنند، استفاده

 خپاس دقت و سرعت به خویش عالقه مورد هایمحرک به بتوانند که این احتمال افزوده تمرکز این با کنند، انتخاب است شانعالقه مورد که را

 را اطالعاتی دارد بیشتری احتمال صورت آن در که سازدمی هموار حافظه فرآیندهای برای را مسیر بیشتر، توجه همچنین یابد؛می افزایش دهند

 توجهی زدن پلک توجه، هایجنبه از یکی(. 0333 استرنبرگ،) آورند یاد به گیرند،می نادیده که اطالعات با مقایسه در کنندمی توجه بدان که

                                                           
. Cognitive intelligence1 

. Emotional intelligence2 

. Pervin3 

. Mood4 

. Davidson5 
. Ashby & Isen 6 
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 فاصله با هدف دو که زمانی آن در که است ایپدیده توجه زدن پلک. است شده توصیف( 0334)  همکاران و ریموند توسط ابتدا در که است

 بصری نمایش عنوان به شده شناخته روش یک از آن اولیه نمونه در شود؛ داده تشخیص تواندنمی دومی شوند،می داده نمایش کوتاه زمانی

 6-41 بین سرعتی با و مکان یک در متوالی صورت به تصویر یا عدد واژه، مانند هاییمحرک روش این در است؛ شده استفاده  سریع سریالی

 است؛ احساسات نقش گذارد،می تأثیر توجه زدن پلک بر که مهمی عوامل جمله از(. 4101 ، ولف و اسچواب) شدمی داده نمایش ثانیه در عنصر

 بیشتری احتمال باشد مربوطه محرک به مربوط احساسی نظر از دوم محرک که زمانی دادند، نشان خود پژوهش در( 4101) ولف و اسچواب

 تنها نه توجهی زدن پلک که داشتند بیان مطالعاتی طی نیز( 4110)  فیلیپس و اندرسون. شود درک توجهی زدن پلک طول در که دارد وجود

 بستهوا اول محرک که وقتی دیگر عبارت به شود؛می تعدیل هم اول محرک احساسی ارتباط وسیله به بلکه دوم، محرک احساسی ارتباط توسط

 چه اگر. یابدمی کاهش توجه زدن پلک است هیجانات به وابسته دوم هدف که زمانی و شودمی ترطوالنی توجه زدن پلک است هیجانات به

 دازشپر انتهایی نسبتأ مراحل در را آن کننده، ایجاد مکانیسم جاری فرضیات تمام دارد، وجود توجه زدن پلک توصیف برای متفاوتی هایایده

 (.0331 همکاران، و شاپیرو) آن از بعد یا انتخابی توجه به مربوط مرحله در و حسی پردازش از پس یعنی دهند،می قرار

 آنها. نندکمی تنظیم توجهی زدن پلک تحت را ممکن هایمکانیسم تررسمی صورت به که یافته توسعه متنوعی محاسباتی هایمدل اخیراً

 و ریموند مهار فرضیه. هستند( 4111 ، وایبل و بومن) تثبیت تنگناهای یا( 4113 ، میتر و الیورز) محور فیلتر رویکردهای بر مبتنی عمومأ نیز

 هاآن. شودمی ایجاد( T2) آن از پس هدف و( T1) هدف میان در فکری اطمینان عدم توسط توجهی زدن پلک که داد نشان( 0334) همکاران

. ودشنمی مشاهده توجه زدن پلک شود، حذف شدگی گیج که زمانی. افتدمی اتفاق هدف تشخیص فرآیند در شدگی گیج این که دادند نشان

 و اپیروش تداخلی فرضیه. باشند گذارینام قابل که است عناصری انتخاب شدگی گیج حذف برای روش یک که دادند نشان محققین همچنین

 ورتص مدل این در. دهد توضیح مهاری مدل به نسبت را توجهی زدن پلک تأثیرات بهتر است ممکن تداخلی مدل که داد نشان( 0331) همکاران

. افتدمی اتفاق شده انتخاب مجموعه این از هامجموعه این عناصر میان تداخل دلیل به که بیرونی عنصر یک دلیل به توجهی زدن پلک شودمی

  لولو دی و گیسبرچ پردازش در تأخیر فرضیه. یابدمی کاهش یا افزایش هامجموعه طول به توجه با تداخل میزان که کندمی پیشنهاد شاپیرو

 ولا هدف ثبت مشغول انسان شناختی پردازش که شودمی ایجاد زمانی دوم هدف برای کشیدن انتظار از توجهی زدن پلک که داد نشان( 0333)

 وجهت ظرفیت فرضیه. شودمی طوالنی توجهی زدن پلک به منجر دهد افزایش را اول هدف پردازش دشواری که چیزی هر که شودمی گفته است؛

 فرضیه این شود؛می اول هدف صحیح ندیدن سبب و کرده کم را توجه ظرفیت از بخشی اولیه هدف که دهدمی نشان( 0336)  همکاران و دانکن

 هایبررسی در. دارد دوم هدف پردازش دشواری با مستقیم ارتباطی کندمی مشغول را ما توجه ظرفیت اول هدف آن در که زمانی که دهدمی نشان

 ررسیب برای نمونه این از استفاده تأکید به پارامتری هایدستکاری نتایج بررسی از محققین تأکید توجهی زدن پلک نمونه مورد در جدید

 یک تشکیل خود، عواطف و احساسات شناخت معنای به و هیجانی هوش ابعاد از یکی که خودآگاهی مانند باال سطح شناختی عملکردهای

 و شاپیرو) است کرده تغییر باشد،می افراد هایواکنش احساسات ها،اندیشه میان ارتباط هایحلقه مشاهدۀ و هاآن بیان برای واژگان مجموعه

 زیر در که است گرفته صورت اندکی مطالعات حاضر پژوهش متغیرهای ارتباطی الگوی خصوص در(.  0333 الهی، و بیگدلی ؛4113 ، همکاران

 باال هیجانی هوش داشتن که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش در( 4101)  همکاران و لیمونرو شود؛می اشاره آنها ترینمرتبط از برخی به

 اشاره موضوع این به( 4112) همکاران و پترایدز و( 4114) همکاران و شوت راستا همین در. شودمی افراد در منفی هیجانات القای بهبود سبب

 پرداختند، شناختی فرایندهای بر هیجانی هوش تأثیر مطالعه به پژوهشی طی( 4106)  همکاران و کوبو گوتیرز(. 0331 احمدی، از نقل به) کردند

 عناداریم ارتباط( احساسی غیر) سرد شناختی فرایند با اما دارد معنادار ارتباط( احساسی) گرم شناختی فرایند با هیجانی هوش داد نشان نتایج

( 4114)  همکاران و اسچوت. بخشدمی بهبود را هیجانی اطالعاتی پردازش توانایی باال هیجانی هوش که کردند بیان ادامه در همچنین نداشت؛

 و منفی خلق پایین، هیجانی هوش با افراد اما دارند باالیی مثبت خلق و نفس عزت باال، هیجانی هوش با افراد که دادند نشان خود پژوهش در

 ا،هآزمودنی توجه بر خنثی و منفی مثبت، خلق القای تأثیر بررسی منظوربه خود مطالعات طی( 4101)  همکاران و سرنو. دارند پایینی نفس عزت

 پخش سیلهو به) منفی خلق مقابل، در و افراد توجه سطح افزایش سبب( شاد موسیقی پخش وسیله به) مثبت خلق از ناشی اثرات که دادند نشان

 خود پژوهش در( 4100)  همکاران و کمپف. دارد همراه به را توجه سطح کاهش منفی جمالت از استفاده و هانگرش ویژه به( غمگین موسیقی

 وجهت شدن مختل سبب شود،نمی پخش موسیقی هیچ که زمانی با مقایسه در است، افراد احساسات محرک که موسیقی پخش که دادند نشان

 سرعت بر خنثی و منفی مثبت، عاطفی بارهای حاوی جمالت تأثیر بررسی به پژوهشی در( 4104)  همکاران و اسکات. شودمی خواندن در افراد

-تشرک خواندن زمان و سرعت بر منفی و مثبت عاطفی بارهای با جمالت که داد نشان پژوهش این نتایج پرداختند، کنندگانشرکت خواندن

 پردازش در توجه و احساسات نقش بررسی منظوربه پژوهشی در( 4113)  همکاران و کیسلر همچنین. دارد تأثیر خنثی از بیشتر کنندگان

 آن از یحاک آزمایش این نتایج دادند، نشان کنندگانشرکت به را ناخوشایند و خنثی خوشایند، اسامی و هاصفت با موضوعاتی بصری، هایمتن

 بهتر و ترسریع صورت به هامتن پردازش و بیشتر ناخوشایند، هایمتن با مقایسه در خوشایند هایمتن خواندن هنگام در هاآزمودنی توجه که بود

  .شدمی انجام

http://www.joas.ir/


 99 -719، ص 7991، بهار  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 لبج خود به را زیادی توجه امروزه که باشدمی مسائلی از یکی هااضطراب و هانگرانی از سرشار دنیای در افراد زیستن شاد مسئله اهمیت

 ارآمدیک گیرند؛می قرار منفی خلق تأثیر تحت مواقعی در و مثبت خلق تأثیر تحت مواقع بعضی در افراد سایر همانند دانشجویان. است کرده

 هایتوانش شود؛می تعیین رویدادها با انطباق و مواجهه نحوۀ و هیجانی هایتجربه توسط ایمالحظه قابل طور به اجتماعی و فردی مسائل در افراد

 که راچ دارند؛ فراوانی اهمیت شخصی زندگی و تحصیلی زمینه در موفقیت برای و کنندمی بینیپیش را زندگی پیامدهای و رفتار هیجانی،

 ؛(0331 فاطمی،) باشد داشته پی در انسان برای را گزافی هایهزینه تواندمی آنها بیان در مسامحه و آنها مدیریت عدم ها،هیجان به اعتناییبی

 طرق زا را آنها نتایج و اندداده انجام مطالعاتی پژوهشگران و محققان پردازش سطوح و عملکرد شخصیتی، عوامل روی بر خلق تأثیر با ارتباط در

 هیجانی هوش و خلق حاالت ارتباط همچنین و توجهی زدن پلک و خلق حاالت نقش با ارتباط در اما اند،رسانده مندانعالقه اطالع به مختلف

 کی قالب در و منسجم صورت به شده حاصل نتایج شده یاد زمینۀ در مطالعات انجام صورت در یا و نگرفته انجام آزمایشی و جامع مطالعه افراد،

 اطالع هب و نیست مشهود شوند،می تلقی کشور سازانآینده و آتی هایسرمایه عنوان به که دانشجو اقشار بین در خصوص به آزمایشی، تحقیق

 نظری مشکالت میزان شناخت، و هیجان هایحوزه ارتباط سازیروشن با رودمی انتظار که این به توجه با رو این از است؛ نرسیده دانش اهل

 زدن پلک پدیده بر خلق القای تأثیر بررسی به تا شد آن بر محقق شود، ارائه زمینه این در تریفزون درمانی و عملی رهنمودهای و یابد کاهش

 .بپردازد پایین و باال هیجانی هوش با افرادی در توجهی

 

 شناسیروش

 توسط و آزمایشگر توسط که است عاطفی القاهای پژوهش این در مستقل متغیر. باشدمی آزمایشی هایپژوهش نوع از حاضر پژوهش

. ستا ایمقوله متغیر پژوهش این در هیجانی هوش و وابسته متغیر توجهی زدن پلک میزان شد، ارائه آزمایشی گروه به شاد و غمگین هایفیلم

 به توجه با(. N=422) دادند تشکیل شاهرود صنعتی دانشگاه و علوم ورزشی بدنیتربیت دانشکده دانشجویان کلیه را پژوهش این آماری جامعه

 هیجانی هوش پرسشنامه 031 که ترتیب بدین. شد استفاده دسترس در گیرینمونه روش از بود، آزمایشی هایپژوهش نوع از حاضر پژوهش اینکه

 کنارگذاری از پس شد؛ داده برگشت پرسشنامه 016 و توزیع شاهرود صنعتی دانشگاه و علوم ورزشی بدنیتربیت دانشکده دانشجویان بین در

 آنها، بین از و شد بررسی پایین و باال هیجانی هوش با دانشجویان انتخاب منظور به نقص بدون و کامل پرسشنامه 023 مخدوش، هایپرسشنامه

 همکاری ادامه به حاضر نفر 21 نهایت در داشت؛ قرار متوسط سطح در مابقی هیجانی هوش و بودند برخودار پایین و باال هیجانی هوش از نفر 21

 باال؛ هیجانی هوش با زن دانشجوی 01 و مرد دانشجوی 01 شامل پژوهش نهایی های¬نمونه که صورت این به شدند؛ انتخاب نمونه عنوان به و

 و شناختی جمعیت هایویژگی هاینامهپرسش از اطالعات گردآوری برای. بودند پایین هیجانی هوش با زن دانشجوی 01 و مرد دانشجوی 01

 خودشکوفایی، نفس، عزت وجود، ابراز هیجانی، خودآگاهی) مقیاس زیر 01 و سؤال 31 دارای پرسشنامه این. شد استفاده  آن – بار هیجانی هوش

 عمومی، سازگاری،خلق فردی، بین روابط بینی،خوش پذیری،انعطاف گرایی،واقع مسئله، حل فردی، بین روابط اجتماعی، پذیریمسئولیت همدلی،

 ،361-411 پایین، هیجانی هوش با افراد جزء ،411 از کمتر نمره کسب که است صورت این به آزمون این در گذارینمره روش است؛( شادمانی

 آن، – بار هیجانی هوش پرسشنامه محتوایی و صوری روایی تأیید برای. شوندمی محسوب هیجانی هوش 361 از باالتر و متوسط هیجانی هوش

 ها،¬پرسشنامه محتوای سؤاالت، تعداد سؤاالت، نگارش چگونگی مورد در را خود تخصصی نظرهای تا گرفت قرار نظرانصاحب از نفر 01 اختیار در

 همچنین .گرفتند قرار تأیید مورد هاپرسشنامه اصلی عوامل نهایت در کنند، اعالم تحقیق اهداف با سؤاالت هماهنگی و هاگزینه با سؤاالت ارتباط

 آلفای نتایج که گرفت انجام شاهرود صنعتی دانشگاه بدنیتربیت دانشجویان از نفر 31 روی بر پایایی تعیین منظور به مقدماتی مطالعه یک

 .شد گزارش 33/1 کرونباخ

 ،(0330) همکاران و فخاری. شد استفاده موسیقی، همراه عاطفی تصاویر المللیبین سیستم از خلق القای بررسی منظوربه پژوهش این در

 عنو دو با را آن و کرده انتخاب ایرانی فرهنگ با متناسب حال عین در و جهانی نرم به توجه با را شاد تصویر 21 و غمگین تصویر 21 پژوهشی در

 خوشایندی عدب  از آزمایی باز روش از استفاده با انگیختگی و خوشایندی حیث از هاکلیپ پایایی میزان است؛ نموده میکس غمگین و شاد موسیقی

 برای. شد گزارش صدم 36 غمگین کلیپ در و صدم 11 شاد کلیپ در انگیختگی بعد از و صدم 63 غمگین کلیپ در و صدم 21 شاد کلیپ در

 توسط آن اجرای که است کامپیوتری افزارنرم یک آزمون این شد؛ استفاده استرنبرگ توجهی زدن پلک آزمون از توجهی زدن پلک بررسی

 حرف دیدن با باید کوشش بار هر در آزمودنی. شودمی شروع آزمون Space Bar کلید دادن فشار با که صورت این به. گیردمی صورت کامپیوتر

J کلید J حرف دیدن با و K  کلید K حرف دو هر اگر و دهد فشار را J و K اجرای روش. دهد فشار همزمان را کلید دو هر شد داده نمایش 

 رد فردی صورت به منتخب دانشجویان ابتدا که بود صورت این به منتخب افراد در توجهی زدن پلک و خلق القای بررسی منظور به آزمایش

 اجرا آنها برای توجهی زدن پلک آزمون بالفاصله و گرفتند قرار مثبت خلق القای معرض در شاد کلیپ دیدن با یکسان، شرایط با و آرام محیطی

 ایدقیقه 01 وقفه از بعد نهایت در دادند؛ انجام را توجهی زدن پلک آزمون کلیپی، نمایش بدون دقیقه 01 از بعد هاآزمودنی دوم بار برای کردند؛
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 امپیوترک توسط نتایج و کردند اجرا سوم بار برای را آزمون بالفاصله و گرفتند قرار منفی خلق القای معرض در غمگین کلیپ دیدن با هاآزمودنی

 .شد استفاده متغیره چند و متغیره تک واریانس تحلیل از هافرضیه آزمون جهت. گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد و ثبت

 

 هایافته
 درصد 11 سال، 42 تا 41 سنی دامنه در پژوهش های¬نمونه از درصد 31 که داد نشان دانشجویان شناختی جمعیت هایویژگی بررسی

 تحصیالت سطح بودند؛ متأهل درصد 41 و مجرد نمونه از درصد 31 داشتند؛ قرار سال 32 تا 31 دامنه در نیز درصد 01 و سال 43 تا 41 دامنه در

 توزیع بودن طبیعی بررسی برای همچنین. باشدمی دکتری درصد 41 و ارشد کارشناسی درصد 31 کارشناسی، تحقیق هاینمونه از درصد 21

 . است هاداده توزیع بودن نرمال دهندۀ نشان نتایج که شد استفاده چولگی و کشیدگی هایشاخص از متغیره تک صورت به هاداده

 این در و دارند تفاوت شده ثبت میانگین نظر از پایین هیجانی هوش متغیر در گانه سه هایگروه دهد،می نشان( 0) جدول که همانطور

 بیشتر دیگر هگرو دو به نسبت منفی خلق گروه میانگین نیز باال هیجانی هوش متغیر در است؛ گروه دو از بیشتر منفی خلق گروه میانگین میان

 .است بیشتر پایین، و باال هیجانی هوش گروه دو هر در منفی خلق گروه توجهی زدن پلک که است آن از حاکی نتایج این. است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محاسبه F مقادیر اما است معنادار 11/1 سطح در( 10/6) مثبت خلق برای شده محاسبه F مقادیر که دهدمی نشان زیر، جدول مندرجات

 دنز پلک نمرۀ منفی خلق القای با مقایسه در مثبت خلق القای که کرد بیان توانمی بنابراین نیست؛ معنادار( 33/3) منفی خلق برای شده

 .دهدمی کاهش را توجهی

 

 پلک زدن توجهی(، نتایج تحليل واریانس چند متغيري براي مقایسه القاي خلق مثبت با منفی در نمرۀ 2جدول )

 مقدار اثر SS df MS F p متغیر منابع تغییر

 تغییرات بین گروهی

 064/1 13/1 10/6 131/44 0 31/441 خلق مثبت

 133/1 116/1 33/3 43/431 0 43/431 خلق منفی

 000/1 136/1 12/2 31/441 0 31/441 خلق خنثی

 گروهی )خطا(تغییرات درون

    311/11 33 13/4043 خلق مثبت

    364/60 33 11/4312 خلق منفی 

    13/26 33 6/0111 خلق خنثی

 کل

     21 21/4323 خلق مثبت

     21 13/4133 خلق منفی

     21 1/0330 خلق خنثی

 

 همچنین ؛است معنادار آزمون ،یاشدمی 110/1که در سطح  معناداری سطح مقداربا توجه به  شود،می مشاهده زیر جداول در که همانطور

F در اثر مقدار که آنجایی از طرفی از است؛ کمتر( 12/111) پایین هیجانی هوش با مقایسه در( 43/206) باال هیجانی هوش در شده محاسبه 

 کوچکتر نیز( 3/01620) باال هیجانی هوش MS مقدار و باشدمی( 31/1) پایین هیجانی هوش در اثر مقدار از کوچکتر( 31/1) باال هیجانی هوش

 (، ميانگين سه گروه )خلق مثبت، خنثی، منفی( در افراد با هوش هيجانی باال و پایين1جدول )

 تعداد آزمودنی انحراف استاندارد میانگین شاخص گروه متغیرها

 هوش هیجانی پایین

 41 13/0 41/32 گروه خلق مثبت

 41 40/4 24 گروه خلق منفی

 41 6/40 6/30 گروه خلق خنثی

 هوش هیجانی باال

 41 33/0 31/43 گروه خلق مثبت

 41 02/0 31/34 گروه خلق منفی

 41 16/0 31/46 گروه خلق خنثی

http://www.joas.ir/


 99 -719، ص 7991، بهار  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 هیجانی هوش با افراد با مقایسه در باال هیجانی هوش با افراد در توجهی زدن پلک نمرۀ نتیجه در است،( 13/41342) پایین هیجانی هوش از

 .است کمتر پایین
 

 (، نتایج مربوط به تحليل واریانس تک متغيره پلک زدن توجهی در افراد با هوش هيجانی باال3جدول )

 مقدار اثر SS df MS F p متغیر منابع تغییر

 31/1 111/1 43/206 3/01620 0 3/01620 نمرۀ پلک زدن توجهی تغییرات بین گروهی

    331/24 03 300/311 نمرۀ پلک زدن توجهی گروهی )خطا(تغییرات درون

     41 00/03221 نمرۀ پلک زدن توجهی کل
 

 متغيره پلک زدن توجهی در افراد با هوش هيجانی پایين(، نتایج مربوط به تحليل واریانس تک 4جدول )

 مقدار اثر SS df MS F p متغیر منابع تغییر

 31/1 111/1 12/111 13/41342 0 13/41342 نمرۀ پلک زدن توجهی تغییرات بین گروهی

    421/21 03 63/313 نمرۀ پلک زدن توجهی گروهی )خطا(تغییرات درون

     41 13/46633 نمرۀ پلک زدن توجهی کل

 

 یعنی گیرد؛می قرار تأیید مورد تحقیق فرض بنابراین است؛ 11/1 از کمتر( 03/2) شده محاسبه F معناداری سطح ،(1) جدول به توجه با

 .دهدمی کاهش را توجهی زدن پلک نمرۀ پایین هیجانی هوش با افراد با مقایسه در باال هیجانی هوش با افراد در مثبت خلق القای
 

 (، نتایج تحليل واریانس تک متغيري مربوط به متغير خلق مثبت در دو گروه هوش هيجانی باال و پایين5جدول )

 مقدار اثر SS df MS F p متغیر منابع تغییر

تغییرات بین 

 گروهی

 تقابل

 خطا

43/431 

311/4141 

0 

36 

43/431 

43/16 

03/2 

 

124/1 

 

012/1 

 

 

درصد  33( فرضیه چهارم پژوهش با ضریب اطمینان 13/42محاسبه شده ) Fشود، سطح معناداری می( مالحظه 6همانطور که در جدول )

القای خلق منفی در افراد با هوش هیجانی باال در مقایسه با افراد با هوش هیجانی پایین نمرۀ پلک زدن توجهی را کاهش است، بنابراین  معنادار

 دهد.می
 

 مربوط به متغير خلق منفی در دو گروه هوش هيجانی باال و پایين (، تحليل واریانس تک متغيري6جدول )

 مقدار اثر SS df MS F p متغیر منابع تغییر

 تغییرات بین گروهی
 تقابل

 خطا

43/331 

11/0441 

0 

36 

43/331 

124/32 

13/42 

 

111/1 

 

20/1 
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  گيرينتيجه و بحث
 نتایج .است شده انجام پایین و باال هیجانی هوش با افرادی در توجهی زدن پلک پدیده بر خلق القای تأثیر بررسی هدف با حاضر پژوهش

 تایجن با هایافته این دهد؛می کاهش را توجهی زدن پلک نمرۀ منفی، خلق القای با مقایسه در مثبت، خلق القای که داد نشان صراحت به پژوهش

 دیدگاه. دارد همخوانی( 4113) همکاران و کیسلر و( 4100) همکاران و کمپف ،(4104) همکاران و اسکات ،(4101) همکاران و سرنو مطالعات

. باشدیم حافظه و توجه قبیل از شناختی پردازشی فرایندهای بر خلق اثرات زمینه در کلی دیدگاه دو عاطفی تسهیل نظریه و ایطرحواره پردازش

 هایبرداشت و هاطرحواره با کارکردی طور به منفی هایشناخت که داردمی بیان است مشهور نیز ایطرحواره نظریه به که شناختی دیدگاه

 کاملت و رشد طی در هاطرحواره که است این بر فرض دیدگاه این در یابند،می ارتباط گردند،می فعال مناسب فشارزاهای با مواجهه در که اساسی

 با هماهنگ تجارب و محیطی رویدادهای هرگاه و مانندمی باقی حافظه در اساسی هایفرض صورت به و گیرندمی شکل تجارب با تعامل در و

 بدین ؛(4103 بروین،) دهندمی قرار تأثیر تحت را حافظه و توجه یعنی اطالعات پردازش ساختارهای و فرایندها و شده فعال بیفتد اتفاق آنها

 واهدخ خود محیط مثبت رویدادهای به بیشتری حساسیت فرد باشند گرفته شکل مثبت تجارب اساس بر عمدتاً هاطرحواره چنانچه ترتیب

 به( یمنف و مثبت خنثی،) های¬محرک آن در که آزمایشی تکلیف یک در پژوهش، یک فرضیه تأیید راستای در و دیدگاه این اساس بر داشت؛

 با افراد مقابل در و داشت خواهند منفی هایمحرک به بیشتری حافظه و توجه سوگیری منفی، هایطرحواره دارای افراد شد، ارائه هاآزمودنی

 و یشاداب احساس افراد، بخشلذت مشغولیت که کرد بیان توانمی دیگر عبارتی به بودند؛ برخوردار کمتری توجه نقص از مثبت هایطرحواره

 اتیلحظ تمام در را افراد ذهن تواندمی باشد همراه شاد های¬کلیپ دیدن و موسیقی به دادن گوش مثل خوشایند تجربیات با اغلب که طراوتی

 . سازد ترفعال را دارد کار و سر اطالعات سریع جریان با که

 هوش با زنان و مردان با مقایسه در باال هیجانی هوش با زنان و مردان در توجهی زدن پلک که داد نشان هاداده تحلیل از حاصل نتایج

 سایر با هافتهیا مستقیم مقایسۀ امکان است، نگرفته انجام فرضیه این با رابطه در چندانی هایپژوهش که آنجایی از. یابدمی کاهش پایین هیجانی

 از ترمهم برابر دو هیجانی هوش ای،¬زمینه هر در موفقیت برای که داردمی بیان خود مطالعات طی( 4114) چن. است دشوار هاپژوهش

 چن تحقیقات نتایج به توجه با است؛ هیجانی هوش به مربوط باالتر سطح در موفقیت درصد %31 به نزدیک و است شناختی هوش هایتوانایی

 مکمل هیجانی هوش مثل غیرشناختی فاکتورهای شود؛ درک بهتر باید تحصیلی پیشرفت در هیجانی هوش نقش که کرد عنوان توانمی( 4114)

 و هیجانات که است معتقد نیز( 4114)  چرنیس عالوهبه(. 4114 ، فت تنگ پون از نقل به) باشدمی افراد شناختی هایتوانایی دهندۀ افزایش یا

 بیشتری مشکالت دارند منفی تفکرات و هستند انگیزهبی که افرادی مطمئناً دهند؛ ارائه را توان بهترین تا کندمی کمک افراد به خوب احساسات

 در آنها نمود؛ اشاره نیز( 4112) کاکس و نلسون مطالعات به توانمی هایافته این از حمایت در. دارند سایرین به نسبت خود توان به رسیدن در

 هب) است افراد تحصیلی پیشرفت بر مهمی عامل که دارد خالق تفکر با معناداری ارتباط هیجانی هوش هایمهارت که دادند نشان خود پژوهش

 کرد بیان داد، انجام پزشکی رشته دانشجویان روی بر که تحقیقی طی( 4111)  سفسیک همچنین(. 0313 همکاران، و جهرمی گلستان از نقل

 دیدهپ با شاید مذکور مطالعات در شده ذکر هایموفقیت. است مرتبط آنها هیجانی هوش به مربوط هایویژگی با دانشجویان علمی موفقیت که

 اوتمتف هایزمینه در افراد موفقیت در آن تأثیر و هیحانی هوش مؤلفه اهمیت کنندهروشن مطالب این بیان اما باشد متفاوت توجهی زدن پلک

 آنجایی از ود،نم اذعان توانمی نتیجه این به دستیابی راستای در. نیست مستثنی قاعده این از نیز توجهی زدن پلک پدیده بر آن تأثیر که است

 وجود هب آنها تمرکز در کمتری اختالل دارند احساسات و افکار با یافتگی سازش در باالتری پذیریانعطاف باال هیجانی هوش با زنان و مردان که

 این ۀدهندنشان و باشدمی توجه و پردازش فرایند در هیجانی هوش اهمیت از حاکی نتایج این شود؛می آنها توجه بهبود سبب نتیجه در و آیدمی

 .برخوردارند بیشتری توجه منابع از پایین هیجانی هوش با افراد با مقایسه در باال هیجانی هوش با افراد که است

 مقایسه در باال هیجانی هوش با زنان و مردان در مثبت خلق القای که داد نشان حاضر پژوهش هاییافته تحلیل از حاصل نتایج ادامه در

 مردان در منفی خلق القای از بود عبارت که پژوهش 2 فرض و دهد؛می کاهش را توجهی زدن پلک نمره پایین هیجانی هوش با زنان و مردان با

. دش واقع تأیید مورد نیز دهد،می کاهش را توجهی زدن پلک نمرۀ پایین هیجانی هوش با زنان و مردان با مقایسه در باال هیجانی هوش با زنان و

 وردم را توجهی زدن پلک و هیجانی هوش خلق، القای مؤلفه سه و باشد پرداخته فرضیه دو این بررسی به مستقیم صورت به که هاییپژوهش

 در( 4101) همکاران و لیمونرو نمود؛ اشاره زیر هایپژوهش به توانمی هافرضیه این از حمایت منظور¬به اما نشد؛ یافت باشد داشته قرار مطالعه

 همکاران و کوبو گوتیرز. شودمی افراد در منفی هیجانات القای بهبود سبب باال هیجانی هوش داشتن که یافتند دست نتیجه این به خود پژوهش

 رمگ شناختی فرایند با هیجانی هوش داد نشان نتایج پرداختند، شناختی فرایندهای بر هیجانی هوش تأثیر مطالعه به پژوهشی طی( 4106)

 هوش که کردند بیان ادامه در همچنین نداشت؛ معناداری ارتباط( احساسی غیر) سرد شناختی فرایند با اما دارد معنادار ارتباط( احساسی)

 هوش با افراد که دادند نشان خود پژوهش در( 4114) همکاران و اسچوت. بخشدمی بهبود را هیجانی اطالعاتی پردازش توانایی باال هیجانی

 مطالعات ردیگ طرفی از. دارند پایینی نفس عزت و منفی خلق پایین، هیجانی هوش با افراد اما دارند باالیی مثبت خلق و نفس عزت باال، هیجانی

 مقایسه در مثبت خلق القای تأثیر( 4113) همکاران و کیسلر و( 4100) همکاران و کمپف ،(4104) همکاران و اسکات ،(4101) همکاران و سرنو
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 ارتباط برقراری و الذکر فوق هایپژوهش به توجه با رو این از دادند؛ قرار تأیید مورد را دهد،می کاهش را توجهی زدن پلک منفی، القای با

 این گویای پژوهش، 3 فرضیه تأیید کلی طور به. داد قرار حمایت مورد را حاضر پژوهش چهارم و سوم فرضیه توانمی آنها نتایج بین غیرمستقیم

 امهنگ کند،نمی دارخدشه را آنها تفکر قدرت خاطر پریشانی و دارند خود روانی حاالت تنظیم در بیشتری قدرت که افرادی که است حقیقت

 دهندۀ نشان پژوهش 2 فرضیه نتایج و باشند؛می برخوردار باالتری توجه از پایین، هیجانی هوش با افراد به نسبت شاد هایحالت در قرارگیری

 باشند،یم خود هیجانات کنترل به قادر شاد خلق در اینکه بر عالوه پایین، هیجانی هوش با افراد به نسبت باال هیجانی هوش با افراد که است این

 مسئوالن به حاضر پژوهش هاییافته به توجه با. دارند کمتری توجه نقص نتیجه در و برخوردارند باالتری هیجانات کنترل از نیز غمگین خلق در

 یبرخ روش این با تا دهند آگاهی دانشجویان به سمینارها و آموزشی هایکالس برگزاری با شودمی پیشنهاد عالی آموزش مراکز روانشناسان و

 شپرور و آموزش مسئوالن به بخشند؛ بهبود و شناسایی باشد،می آنان خلق با هماهنگی و همسویی به مربوط که را خویش توجهی اختالالت

 از را آموزشی هایدوره دانشجویان، و آموزاندانش تحصیلی موفقیت بر آن تأثیر و هیجانی هوش بودن پذیرآموزش توجه با شود،می پیشنهاد

 هاییسیاست تا شودمی توصیه پرورش و آموزش مسئوالن به همچنین ببینند؛ تدارک هیجانی هوش مهارت تقویت منظوربه ایپایه مقاطع همان

 پژوهشگران به نهایت در. نمایند اتخاذ آموزشی مختلف هایمحیط در مثبت خلق افزایش برای اقداماتی مقابل در و منفی خلق کاهش جهت را

 در ...( و شناختی پذیریانعطاف حافظه، جمله از) شناختی هایویژگی سایر بر خلق القای تأثیر شودمی پیشنهاد آتی هایپژوهش انجام جهت

 مشخص زمان یک در هاآزمودنی تمامی برای را حاضر پژوهش مشابه پژوهشی  و دهند قرار بررسی مورد را پایین و باال هیجانی هوش با افرادی

 .دهند انجام روز شبانه از بیولوژیک
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