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  چكيده
-خُلق با بهـره  القاي شناخت تأثير  پژوهش حاضر با هدف   : هدف

 هدف  وانجام شده    بينايي   ةانستآهاي هيجاني زير  گيري از چهره  
. اسـت سـاز ناهـشيار ايـن اخـتالالت     ، تعيين عوامل زمينـه    ياصل

پس آزمـون بـا گـروه        -، از نوع پيش آزمون    روش پژوهش : روش
گيـري در    آزمـودني بـا روش نمونـه       45بدين منظور    . است گواه

 و   شدند  خنثي، شاد و غمگين تقسيم     خُلقدسترس به سه گروه     
 واتـسن، كـالرك و    مثبـت و منفـي  لـق خُپس از تكميل مقياس   

 هيجـاني شـاد، غمگـين و        ة چهـر  20، در معرض    )1988(تلگن  
اي آسـتانه كه توسط رايانـه و بـه صـورت زير           قرار گرفتند  خنثي

زمون، آزمودني هـا دوبـاره       پس آ  ة در مرحل  .نمايش داده مي شد   
نتـايج  : يافته ها. دندكر مثبت و منفي را تكميل  خُلق پرسشنامة

ــشان ــود پــژوهش هــاي فرضــيهتأييــدة دهنــدن چهــره هــاي : ب
 مثبت را افـزايش     خُلق منفي را كاهش و      خُلقاي شاد،   آستانهزير

 منفي خُلقاي غمگين،   آستانه؛ همچنين چهره هاي زير    مي دهند 
: گيـري نتيجـه .  مثبت را كـاهش مـي دهنـد        خُلقرا افزايش و    

شگاه در آزمايـ  جـاري افـراد   خُلقها در  اي چهره آستانهادراك زير 
هـاي   در زمينـه   نتـايج ايـن پـژوهش     توان از   مي ،استگذار  تأثير

  .فاده نموداستويژه افسردگي هي بخُلقدرماني و باليني اختالالت 
  

  اي، زيرآستانههاي هيجانيچهره، خُلق القاي :هاژهكليدوا
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S. Pourheydari:  PhD student in Psychology 
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Abstract 
Aim: The present study investigated the effects of 
mood induction by subliminally presenting stimuli of 
human faces depicting happy and sad expressions. 
The aim of this research was to explore fundamental 
unconsciousness determinants of these moods. 
Method: Research method was pretest-posttest with 
control group. 45 undergraduate students of Shahid 
Beheshti University were randomly divided into 
three groups: happy mood, sad mood and neutral 
mood. After completing the Positive and Negative 
Mood Scale (PANAS), each group was presented 
with 20 pictures of human faces depicting sad, happy 
or neutral moods. In post-test, participants were 
asked to complete PANAS again. Results: Results 
showed that subliminally presented happy faces 
decreased negative mood and increased positive 
mood. The opposite effect was observed for 
subliminally presented sad faces. Conclusion: It can 
be concluded that subliminal perception of faces may 
be effective in experimentally induced mood change 
and therefore these results may be used by 
practitioners and clinicians to treat mood disorders in 
particular depression.  
 
Keywords: emotional faces, mood induction, 
subliminal 
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  مقدمه 
هاي  و  فعاليتدهند مي توانند روابط ما را شكل هاآن.  گذارندتأثير بر تمامي زندگي ما هاهيجان

كنند ا پنهان مي رهاآن مردم چگونه اين كه و هاآنبنابراين يادگيري شناسايي . ما را برانگيزانند
 و يا حفاظت فرودگاه بلكه براي مردم عادي نيز مفيد يدرماني، سالمتنه فقط براي پليس، روان

، قضاوت، حافظه بازشناسي خُلقهاي هيجاني بر هاي فراواني به بررسي اثرات چهرهپژوهش. است
هاي هيجاني  از چهرهفادهاستهاي اخير اي كه در سالبه گونه. اند پرداختهجز آن افراد و ةچهر

-هاي روان در پژوهش.است شده خُلقهاي مورد اعتماد براي القاي تبديل به يكي از روش
هاي روش) 1989( 1ثاير. شودفاده مياست خُلقهاي گوناگوني به منظور القاي شناختي، روش

  : طبقه اصلي تقسيم نمود4 را به خُلقدستكاري و القاي 
هاي كالسيك  شايد پركاربردترين روش در پژوهش: و هيپنوتيزم2هاي تلقين به خودروش. 1

ها با ، آزمودنياستابداع شده  3اين روش كه توسط ولتن در. است روش تلقين به خود خُلق
-خود مي خنثي براي خُلقاي از جمالت را به منظور ايجاد افسردگي، وجد يا صداي بلند زنجيره

ها ي در اين روشبه طور كل. است هيپنوتيك هايتلقينبه به نوعي، اين روش القا، مشا. خوانند
  .دهند قرار ميتأثيررا تحت او  هايهيجان ،هاي فردافكار و شناخت

 با 4هاي تصويريقطعهها و ها از موسيقي در اين گونه روش: توسط موسيقي و فيلمخُلقالقاي . 2
اير در تقسيم بندي خود استفاده از  الزم به ذكر است كه ث.شودفاده مياست هيجاني هايموضوع
توان اين روش را در طبقه موسيقي و ها به منظور القاي خُلق را نياورده است، اما امروزه ميچهره

  .فيلم جاي داد
آزمودني از هدف  كه استها اين ة اين روش ويژگي عمد:هاي القا در محيط طبيعيروش. 3

  . گيردره مورد مطالعه قرار مييعي و روزمدر شرايط طبآزمون آگاه نيست و 
ها مثل سر و رس زااستاز شماري از  ها در اين روش:رساست توسط دارو، تمرين و  خُلقالقاي. 4

 هايحالترس، ترس و ديگر است براي ايجاد  جز آنصدا، شوك برقي، امتحان، حمالت كالمي و
 اما امروزه ديگر شود،ايجاد مينيز  توسط داروها خُلقاگر چه تغيير  .كنندفاده مياستي منفي خُلق
 . روندها به كار نميلزوم رعايت اصول اخالقي در پژوهش دليلبه 

                                                 
1. Thayer 
2. autosuggestion 
3. Velton 
4. video clips 
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باشند؟  گذارترتأثير باشند تا شته چه شرايطي را بايد داخُلقهاي القاي اما روش
 و هيجان را خُلقهاي القاي مسائل موجود در پژوهش، مشكالت و )1992 (1سوكولووسكي

  : هاي تجربي القاي هيجان بايد شرايط زير را داشته باشندروش و نتيجه گرفت كردبررسي 
تنها در اين . ها داشته باشدتبار و شدت كافي را براي آزمودنيابتدا، هيجان القا شده بايد اع

هاي وابسته مورد مطالعه  بر متغيرهاهيجان قادر به بررسي نتايج گران كه پژوهشاستصورت 
 خود آگاه باشند و نه خُلقها بايد نه از تغيير  آزمودنيكهاينديگر  .شناخت هستنديعني رفتار و 

ل دادن به انتظارات خود  از كنترل رفتار و شناخت يا شكهاآنبه اين ترتيب . از هدف پژوهش
پذيري و اصول هاي اقتصادي، مقايسه، نكاتي مثل نوع روش، مالكهااينعالوه بر . مانندناكام مي

  .قي بايد مورد توجه قرار گيرنداخال
دهند توانند خيلي سريع رخ  ديدن چهره ميي هيجاني باهااند كه واكنشمطالعات نشان داده

هاي اخير نيز  پژوهش.فاده قرار گيرنداستمورد  هيجان چهره ة خود براي قضاوت دربارو به نوبة
ر درك و بازشناسي هيجان ه منظواي را بهاي چهرهاند كه انسان به طور فعال جلوهنشان داده

هاي هيجاني را از ها پيامكه انسان) 2003 (3 اكمن اين گفتة).2006، 2آدلفز(كند جستجو مي
اي را در زندگي روزمره آشكار هاي چهرهكنند، نقش جلوههاي هيجاني تفسير ميطريق جلوه

  .سازدمي
عي و زيستي محيط اطراف ما به اي در فهم و شناخت رويدادهاي اجتماهاي چهرهنقش جلوه
اي، توجه خود را هاي چهرههاي بازشناسي و شناخت جلوه كه امروزه پژوهشاستقدري حياتي 

هاي بررسي  در كودكان  يكي از روشهاهيجان ةمطالع. اندهاي تكاملي نمودهمعطوف به زمينه
اي براي كاركرد اي چهرهه در جلوههاهيجانتوانايي تعبير و تفسير . است هاهيجانتكاملي 

هاي شناسايي جلوه. استاين توانايي همواره در حال تغيير . استاجتماعي در طي زندگي حياتي 
هاي پيش كنند و همراه با افزايش سن در سالاي به سرعت در طي نوزادي رشد ميچهره

 5اس و كيلهمچنين ب ).2007،  4، دوبليس، گراهام و ليبرتوماس(يابند دبستاني بهبود مي
خواني حمايت از والدين در  ماهه براي فرا24هاي غم در نوپايان جلوه، نشان دادند كه )2004(

ها مثل خشم و ترس هاي مخصوص اين موقعيتهاي اضطراري سودمندتر از ديگر جلوهموقعيت
 هاآنفسير گذارند، ادراك و تتأثير فرد خُلقاي بر شناخت و هاي چهره جلوهكهاينعالوه بر  . است

  . قرار دارند غالب فرد خُلق شناخت و تأثيرنيز تحت 
                                                 
1. Sokolowski 
2. Adolphs 
3. Ekman 
4. Thomas, De Bellis, Graham & Labor 
5. Buss & Kiel 
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خصيتي فرد بر ادراك و تفسير هاي ش ويژگيتأثيرفرضيه ، در پژوهش جالبي )2009 (1چوي
 كه به صورت  راهاييچهره دانشجو 740  بهدر اين مطالعه. را ثابت نموداي هاي چهرهجلوه

كداميك  تشخيص دهند كه ،ه شداست خوهاآناز داده و نشان ديجيتالي محو و مبهم شده بودند 
دانشجوياني كه خود را . استتعجب يا شادي  نفرت،  خشم، ترس،ةدهندها نشاناز اين چهره

هاي مبهم را با ها احتمال داشت كه چهره، بيشتر از دموكراتخواه ارزيابي كرده بودندجمهوري
 .  يابي نمايندتر مثل نفرت يا خشم ارزدههيجاني تهديدكنن

-اند نيز نشاني نابهنجار پرداختههاهايي كه به مطالعة هيجان در آزمودنيهمچنين پژوهش
، 2رلينگ، الي و كالركاست( انداين افراد در پردازش هيجاني بوده سوگيري انتخابي ةدهند

-چهرهسي سوگيري انتخاب در پردازش اي كه به منظور برردر مطالعهبه عنوان مثال،  ).2006
م انجام گرفت، هر دو  سالگواه و گروه ةنيافت هيجاني در بيماران افسردة بهبوديافته و بهبودهاي

هاي غمگين گرايش داشتند هاي بهبوديافته و بهبودنيافته به طور انتخابي به چهرهگروه افسرده
 ).2007، 3جورمان و گاتليب(هاي شاد گرايش نشان دادند گواه به چهرهكه گروه در حالي

هاي مختص به هيجان در افراد كه درك و تفسير سوگيري، نيز معتقدند)2002 (4لمبك وكتر
هاي ابتال به كنندهتواند يكي از تعيين بين فردي ميمسائلغمگين نقش مهمي دارد، زيرا 

 مستقيم ، رابطةبنابراين توانايي تفسير هيجان افراد با سالمتي شخصي. دافسردگي باليني باش
به  .توان القا و دستكاري نمود را به صورت ناهشيار نيز ميخُلقعالوه بر اين، هيجان و  .دارد

فاده از چهره هاي داراي بار عاطفي است، نشان دادند كه با )2003 (5عنوان مثال بريج و وينكيلمن
  . القا نمود6 ايآستانه را به صورت زيرخُلقمي توان 

 و 7 عينيآستانة: شويم با دو اصطالح آشنا استزم اي الآستانهدر تعريف پديده ادراك زير
- عيني ميآستانة كه از استاي، ادراكي زيرآستانهتوان گفت ادراك در واقع مي. 8 ذهنيآستانة
يعني به هشياري (گذرد آستانة ذهني نمياما از ) نداهيعني توسط حواس تميز داده شد(گذرد 
 عيني فرد عبور كند اما به آستانة اگر يك محرك از ).توان آن را به زبان آوردرسد و نمينمي

 ).2008 ، 9 ژاكوفسكي(دهد اي رخ ميزيرآستانهگاه ادراك  ذهني نرسد، آنآستانة

                                                 
1. Choi 
2. Stirling, Eley & Clark 
3. Joormann & Gotlib 
4. Lembke & Ketter  
5. Berridge & Winkielman 
6. subliminal 
7. objective threshold  
8. subjective threshold 
9. Jaskowski 
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سطوح به منظور دستكاري ) 1987 (1در پژوهشي ديگر، رابلس، ولنز، كارور و اسميت
ها اي به آزمودنيرآستانهزيهاي منفي، خنثي و مثبت را به صورت اضطراب حالت، تصاوير چهره

 ها به پرسشنامةارائه، آزمودنيپس از . ه شد نوع تصوير مواج3ودني با يكي از هر آزم.  دادندارائه
وير مثبت هايي كه با تصا اضطراب حالت آزمودنيهايهنمر. ادند، پاسخ دصفتراب حالت و طاض

 تصاوير خنثي كمتر از هايهنمريي بود كه با تصاوير خنثي و هاآنه شده بودند كمتر از مواج
ها ار عاطفي بر حالت هيجاني آزمودنياي با بآستانهبه عبارت ديگر، مواد زير. تصاوير منفي بود

  . مشاهده نشدصفتهاي معناداري در نمرات اضطراب اما تفاوت. گذارنداثر
 نويني خُلقاي  القةاي، شيوزيرآستانه ادراك فنونفاده از است با خُلقبه اين ترتيب، القاي 

-هاي باليني و آزمايشگاهي ميفاده در پژوهشاستگيري و  كه به تدريج در هر حال شكلاست
 خُلق. گرفت منفي و مثبت به صورت مجزا مورد بررسي قرار خُلقدر اين پژوهش، دو نوع  .شود

 دنبواحساس فاعلو   شور و شوق دارد به زندگيدهد كه يك شخص تا چه ميزانمثبت نشان مي
 مثبت پايين به غمگيني خُلق و مثبت باال، به انرژي زياد و تمركز كامل خُلق. كندميو هشياري 

. شودرا شامل مي منفي، يك بعد ناراحتي دروني و اشتغال ناخوشايند خُلق.  اشاره داردو رخوت
 و  مثبت باال، تمايل به درگيريخُلقاما . است منفي پايين با آرامش و راحتي همراه خُلق

  .رويارويي با محيط، شور و نشاط در زندگي و تعامالت اجتماعي دارد
به نقل از لوپز و (اهميت اين پژوهش از آن روست كه بر طبق ديدگاه كالرك و واتسون    

. استاختصاصي و مشترك افسردگي و اضطراب  منفي، عامل غيرخُلق، )2007، 2اسنايدر
ها و ، نگرشهاا رفتار، هيجانرد كه آيبپي له اين مسئتوان به ميبا انجام اين پژوهش همچنين 

هدف اصلي  پژوهش . ر قرار گيرند يا خيتوانند تحت كنترل ناهشيارديگر فرآيندهاي انسان مي
براي درمان و تبيين توان از آن ت  ادراك ناهشيار انسان بر خلق است كه ميثيرا تأتعييننيز 

 تأثير زير به منظور بررسي هايبنابراين، فرضيه .ود خلقي و هيجاني استفاده نمهاياختالل
   .شدندها آزمون  آزمودنيخُلقهاي هيجاني بر  با چهرهمواجهه

  .دهند و خُلق مثبت را كاهش مي منفي را افزايشخُلقاي غمگين، زيرآستانههاي چهره. 1
   .دهندش مي و خُلق مثبت را افزاي منفي را كاهشخُلقاي شاد، زيرآستانههاي چهره. 2
  

                                                 
1. Robles, Wellens, Carver & Smith 
2. Lopez & Snyder 
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  روش 
ري دانشجويان پسر  آماةجامع. است گروه گواهآزمون با پس-آزمونطرح پژوهش از نوع پيش

د  تعدا كه از ميان آن هااستو روش نمونه گيري در دسترس بهشتي هاي دانشگاه شهيددانشكده
هر  .شدندو به محيط آزمايشگاه آورده هاي پژوهش انتخاب  دانشجو به منظور بررسي فرضيه45

. شدند وارد مي3غمگين و 2، خنثي1هاي شادرود به آزمايشگاه به يكي از گروهآزمودني به ترتيب و
آگاهي از به منظور جلوگيري از روي برگه پاسخنامه با حروف اختصاري  هاكدگذاري آزمودني

  .ها انجام گرفتهدف پژوهش توسط آزمودني
  

  ابزار پژوهش
فاده از استبا )  خنثي، مضطرب، غمگين و شادهايحالت( عكس 10عداد ت .ايافزار رايانه نرم.1

به منظور القاي حالت هيجاني .  گرفته شدنفر 10 مگا پيكسل از 10 4عدسيدوربين ديجيتال با 
 به عنوان تصاوير معيار 5ول اكمنئ تصوير هيجاني و يك تصوير خنثي از وب سايت پا2 ،مناسب

 ، تا مطابق با تصوير هيجانها خواسته شدنآسپس از . ه شد نفر نشان داد10انتخاب و به 
افزار ، تصاوير توسط متخصص آشنا با نرم بعد در مرحلة.حركات صورت خود را تنظيم نمايند

هايي تنها صورت و در تصاوير ن. ر معيار مورد بازسازي قرار گرفتگيري از تصويفتوشاپ و با بهره
همچنين تصاوير به . گرديدهاي بدن و محيط حذف قية قسمتها باقي ماند و بموي سر آزمودني

 200 در 146 و اندازه 1800× 1800 بيت رنگ، رزولوشن24صورت سياه و سفيد، با كيفيت 
  .شدندپيكسل تهيه 

سيما و هاي شهيدبهشتي، صداو عضو هيأت علمي دانشگاه5ير توسط اعتبار صوري تصاو
 2007 6پاورپوينتفاده از نرم افزار استصورت كه تصاوير با به اين . چمران اهواز به دست آمدشهيد

ه را از نظر هيجاني كه  ميزان مناسب بودن چهرشد است درخوهاآنبه اساتيد نشان داده شد و از 
 نامناسب، كامالً(در يك پيوستار ) خنثي، شاد، غمگين و مضطرب( نمايش دهد ،رودانتظار مي

 تصوير كه 6 تصوير، 10از ميان . مشخص نمايند) مناسب نامناسب، متوسط، مناسب و كامالً
 .شدند به منظور اجراي آزمايش انتخاب ه بودند مناسب را كسب نمودنمرات مناسب و كامالً

                                                 
1. happy (H) 
2. neutral (N) 
3. sad (S) 
4. lenz 
5. www.paulekman.com 
6. powerpoint  
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 كه توسط شركت 5 ةنسخ 1پيكچرز تو اگز ايافزار رايانهها، توسط نرمة تصاوير چهرهارائ ةبرنام
 ،شاد، خنثي و غمگين ة گان3هاي اي هر يك از گروه بر.طراحي شد شده است،ساخته  2سافتوين

 تصوير چهره بود كه 20 براي هر گروه هاتعداد كل تصاوير چهره. شد جداگانه طراحي ةيك برنام
طول مدت نمايش . شد به دست آمده بود انتخاب هاآن تصوير منتخب كه روايي صوري 6از ميان 

اين يك راه براي اطمينان از ) 2000 (3اد ريس و جودبه اعتق. بود دقيقه 14 ساعت و 2هر برنامه 
 ،استكانوني، بر نقطه تثبيت متمركز  محرك در منطقة فراارائهكننده در زمان  توجه شركتكه

بنابراين ساختار برنامه به . ي بدهيم تا در نقطه تثبيت انجام دهد كه تكليفي به آزمودناستاين 
در اين آزمايش به منظور سنجش  :ير نمايش داده شود پيام ز4عكساولين اي بود كه در گونه
تنها به ستاره وسط )  دقيقه2به مدت ( تا انتهاي آزمايش استمرار تمركز بينايي ضروري است

 و بينيهاي غير قابل پيشايش تصاوير سريعي در زمان و مكاندر طول آزم.  چشم بدوزيد،تصوير
همچنين به . شوند كه سعي در پرت نمودن حواس شما دارنددر حاشيه تصوير نمايش داده مي

 رايانه دوربينمرار تمركز بينايي، حركات مردمك چشم شما توسط استمنظور بررسي ميزان 
  .شود تجزيه و تحليل مي فاده از برنامهاستذخيره و با 
 80دني نيز آزموفاصلة و شد ارائه تثبيت متر از نقطة ميلي6متر و  سانتي7ها در فاصله عكس

 يك محرك به صورت مختصر و سپس حذف آن از ارائة معموالً . بود5نمايشصفحة متر از سانتي
 شده ارائهاي كه در آن محرك به صورت الكترونيكي  6زيرا ميزان محو واسطه. تصوير كافي نيست

 ريس و جود،(كند نما اين امر مشكلي ايجاد نمي  و در دستگاه محركاستبيشتر از صفر 
 7نقابفاده از استنما و حل مشكل محو تصوير نيز  فاده از محركاستهمچنين با وجود  ).2000
 حذف آن از تصوير در حافظة تصويري  محرك حتي پس ازارائةزيرا . استناپذير  اجتناب

در پژوهش ( تصوير ساده ديگري استاين براي حذف واسطه، الزم بنابر .ماندآزمودني باقي مي
 بهتر  حتي مدت زمان تصوير هدف ودر همان) هاي خاكستريقطهي مشكي رنگ با نحاضر، مربع

 اينعالوه ، براي  به ).2004، 8اردلي (شود ارائه بيشتر از آن و در همان مكان تصوير هدف است
شان از نقطه بيني كنند و توجهارائة محرك هدف را پيشزمان و مكان نتوانند ها  آزمودنيكه

                                                 
1. Pictures To Exe 
2. WinSoft 
3. Reis & Judd 
4. slide  
5. monitor 
6. Buffer 
7. mask  
8. Erdelyi 
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 ثانيه و در 7 تا 2 محرك هدف به صورت اتفاقي در فواصل زماني الزم است، دشوتثبيت منحرف 
   ).2008، 1اپلاسترويز و  (شود ارائه) 1  شكل.ك.ر(گانه چهارهاي مكان

  
  )2008استاپل،  رويز و(كانوني مناطق كانوني و فرا . 1شكل

  
 در اين پژوهش  استفادهاند كه پارادايم موردهاي قبلي در اين زمينه نشان دادهاگرچه پژوهش

 و 2اپل، كومناست(اي اعتبار بااليي دارد زيرآستانهآزمودني از محرك نيز در جلوگيري از آگاهي 
جلسة ( 3سازيطمينان از اين امر، يك جلسة آگاه، اما براي ا)2008اپل، است؛ رويز و 2002رويز، 

 . آزمايش انجام گرفتپاياندر  )دگيرنها در جريان آزمايش قرار ميپس از آزمايش كه آزمودني
 :ها پرسيده شدسؤال زير از آزمودني 3هاي پيشن  همانند پژوهش،سازيه آگاةدر جريان جلس

 شده ارائه ، تصويرة آيا متوجه شديد چيزي در حاشي)2 ،آيا از هدف آزمايش آگاه شديد؟) 1
 )3، ال مي شدؤ سهاآناز دادند ؤال دوم ميها پاسخ صحيح را به سكه آزمودنيدر صورتي ؟است

ها از هدف آزمايش يك از آزمودنيهيچ مشخص شد  ها اطالع يافتيد؟اني چهرهآيا از حالت هيج
يص حالت ها شده بودند قادر به تشخ چهرههايي كه متوجههمچنين آزمودني. آگاه نشده بودند

  .ها نبودندهيجاني و حتي جنس چهره
فاده است ثانيه ميان تصاوير 7 و 6، 5اتفاقي از فواصل زماني بنابراين، در پژوهش حاضر به صورت 

 . شدارائهكانوني ة فراهاي چهارگانن تصاوير به صورت اتفاقي در مكان همچنيو

                                                 
1. Ruys & Stapel 
2. Koomen 
3. debriefing 
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 كـه  اسـت سـنجي   خود، مقيـاس 1منفي مثبت و ةمقياس عاطف . مثبت و منفيةمقياس عاطف . 2
سـنجش دو  و به منظور ) 2007سنايدر، ؛ به نقل از لوپز و ا 1988 (2توسط واتسن، كالرك و تلگن    

 10مقيـاس   براي سنجش هر بعد عاطفي، يك خرده      . است مثبت و منفي ساخته شده       بعد عاطفة 
بسيار كم، به هـيچ      =1(گويه ها روي يك مقياس پنج نقطه اي         . استاي در نظر گرفته شده      گويه

 نمرات براي هر خرده مقياس    دامنه.از سوي آزمودني رتبه بندي مي شوند      ) بسيار زياد =  5جه تا   و
 و براي   88/0ة مثبت،   مقياس عاطف براي خرده ) آلفا( دروني    سازگاري ضرايب.  است 50 تا   10بين  
مقياس  خرده ، اعتبار دروني دو   )1384(پور و دژكام    بخشي. است 87/0 منفي،   ةمقياس عاطف خرده

 از. كردنـد  تأييـد هـاي ايرانـي     ه و اعتبار اين ابزار را در نمون       و همچنين صحت عاملي، روايي سازه     
 درصد اطمينان   95 در سطح    توان بيماران مضطرب و افسرده را     لحاظ روايي به كمك اين ابزار مي      

  .از هم جدا كرد
آزمون، مقياس عاطفة مثبت پژوهش، در مرحلة پيش هايبه منظور بررسي فرضيه .شيوة اجرا. 3

هاي گروه خُلق مثبـت و  ه شاد مرد به آزمودني   چهر10سپس،  . ها به عمل آمد   و منفي، از آزمودني   
آزمـون، مقيـاس    در مرحله پس  . هاي گروه خُلق منفي ارائه شد      چهره غمگين مرد به آزمودني     10

  .عاطفه مثبت و منفي، از آزمودني ها به عمل آمد
  

  ها  يافته
 خُلقروه در  گ3هر و پس آزمون آزمون نمرات پيش وتتفاها ابتدا  فرضيهبررسي آماري به منظور

  . آمده است1نتايج در جدول . و خلق مثبت محاسبه شدمنفي 
  

 آزمونآزمون و پسشاخص هاي توصيفي تفاوت نمرات پيش. 1 جدول
  انحراف استاندارد  ميانگين  تعداد  گروه  متغير

  غمگين  خلق  مثبت
  شاد
  خنثي

15  
15  
15  

13/7-  
67/8  
27/0  

82/7  
41/7  
84/3  

  غمگين  خلق منفي
  شاد
  خنثي

15  
15  
15  

27/6  
67/9-  
78/0  

94/3  
39/7  
14/8  

  

                                                 
1. Positive Affect and Negative Affect Scale (PANAS) 
2. Watson, Clark & Tellegan 
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اي چهره غمگين موجب كاهش خلق مثبت و ارائه زيرآستانهدهد كه نتايج جدول نشان مي
اي چهره شاد موجب افزايش خلق مثبت و كاهش  منفي شده است و ارئه زيرآستانهافزايش خلق
موجب تغيير زيادي در خلق ثي اي چهره خنارائه زيرآستانه.  در پس آزمون شده استخلق منفي

   .مثبت و منفي نشده است
 استفاده  چندمتغيريستحليل واريانهاي مشاهده شده از آزمون براي بررسي معناداري تفاوت

  . آمده است2نتايج در جدول . شد
  

ير خلق مثبت و منفي در ارائه  براي مقايسه تغي چندمتغيريستحليل وارياننتايج آزمون . 2جدول
  هااي چهرهنهزيرآستا

مجموع   متغيير  منبع تغيير
  مجذورات

درجه 
  آزادي

سطح  F  ميانگين مجذورات
  معناداري

  خلق مثبت  گروه
  خلق منفي

4/1968  
57/1980  

2  
2  

2/984  
28/990  

53/22  
76/21  

001/0  
001/0  

  خلق مثبت  خطا
  خلق منفي

4/1838  
2/1911  

42  
42  

67/43  
5/45  

    

  خلق مثبت  كل
  خلق منفي

8/3802  
77/3891  

44  
44  

      

   001/0p<    2/18 =)82،4(F:  گروهالنداي ويلكز براي : توجه
  

آزمون آزمون و پيش تفاوت نمرات پس001/0ري كمتر از  معناداحدهد كه در سطنتايج نشان مي
براي بررسي تفاوت دو به . هاي شاد، غمگين، و خنثي معنادار استاي چهرهدر ارائه زيرآستانه

در سطح معناداري كمتر از ز آزمون تعقيبي شفه استفاده شد، نتايج نشان داد كه ها ادوي گروه
 نسبت به ارائه ،آزمون موجب  افزايش خلق مثبت در پسهاي شاداي چهرهارائه زيرآستانه 001/0

نسبت به اي چهره غمگين  ارائه زيرآستانه هاي غمگين و خنثي شده است واي چهرهزيرآستانه
آزمون در پس) >001/0P(بيشتري موجب افزايش خلق منفي هاي شاد هرهاي چانهارائه زيرآست
  .شده است
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  گيريبحث و نتيجه
هـاي  بـه ايـن معنـي كـه چهـره         . شدند تأييدپژوهش  هاي  توجه به نتايج به دست آمده فرضيه      با  

هـاي  ين چهـره  همچنـ . دهنـد فزايش مي  مثبت را ا   خُلق منفي را كاهش و      خُلقاي شاد،   زيرآستانه
اين نتـايج بـا نتـايج     .دهند مثبت را كاهش ميخُلق منفي را افزايش و خُلقاي غمگين، زيرآستانه
  .استهمسو ) 2008(اپل، استرويز و و ) 2008 (1 كيس و ايمرهايپژوهش

 چهره ها با حالت هيجاني تنفـر، تـرس و   تأثير، در پژوهشي به بررسي )2008(اپل استرويز و  
ها در مقايسه با گـروه خنثـي        ند آزمودني نتايج نشان داد  . پرداختند آزمودني ها    خُلقعصبانيت بر   

 از دو   خُلـق  .كردنـد تر ارزيابي   تمام را منفي  نيمه هاينمايشنامهتري تجربه و همچنين      منفي خُلق
 خُلـق خوشـايند و     منفـي بـا فراوانـي رويـدادهاي نا         خُلق. استقطب مثبت و منفي تشكيل شده       

ساز هر دو    منفي، عامل مشترك و زمينه     خُلق. استهاي خوشايند مرتبط    راواني رويداد مثبت، با ف  
 ).1384بخشي پور و دژكام،  (استاختالل افسردگي و اضطراب 
هاي مغزي هاي تصويربرداري مغزي و يافتن مكانتوان براي بررسياز نتايج اين پژوهش مي

 هاي زيربنايي اختالالت خُلقي افسردگي و  و همچنين بررسي فرآيندهاي مختلفخُلقمرتبط با 
 ُخلقهاي القاي  اثربخشي روشتأييدهمچنين اين نتايج شواهدي در . فاده نموداست اضطراب

افراد افسرده و مضطرب در پردازش شناختي و كه  ضمن اين.آوردتوسط چهره انسان فراهم مي
كه بر مطالعه هيجان در ي هايحقيقت پژوهش  در.هستندهيجاني اطالعات دچار سوگيري 

اين افراد در پردازش هيجاني  سوگيري انتخابي ةدهنداند نشانهاي نابهنجار پرداختهآزمودني
اي ديگر كه به منظور بررسي  در مطالعه).2006رلينگ و همكاران، استبراي مثال (اند بوده

نيافته و فته و بهبود هيجاني در بيماران افسردة بهبودياهاينتخاب در پردازش چهرهسوگيري ا
هاي بهبوديافته و بهبودنيافته به طور انتخابي به م انجام گرفت، هر دو گروه افسرده سالگواهگروه 
هاي شاد گرايش نشان دادند  به چهرهگروه گواهكه هاي غمگين گرايش داشتند در حاليچهره

  ).2007، 2جورمان و گاتليب(
لـزوم همتاسـازي در     . اسـت هـا   تخـاب آزمـودني   ي پژوهش مربـوط بـه ان      هايكي از محدوديت  

هـا  شواري در آوردن يك به يك آزمودنيشود كه به دليل د  هايي از اين دست احساس مي     پژوهش
  .به محيط آزمايشگاه ميسر نبود

در اي را از هر دو جـنس و         زيرآستانههاي  چهره تأثيرچنين  هاي اين شود پژوهش پيشنهاد مي 
 .هـا بررسـي شـود     نيـز در پـردازش چهـره       هاي جنـسي  ند تا تفاوت  س مطالعه كن   هر دو جن   مورد

                                                 
1. Kiss & Eimer 
2. Joormann & Gotlib 
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اي نيز انجـام    زيرآستانهها به صورت غير     فاده از چهره  است با   خُلقشود القاي   همچنين پيشنهاد مي  
جـا كـه    بـر طبـق نظريـه فرويـد از آن         . شـود اي مقايسه   زيرآستانه خُلقگيرد و نتايج آن با القاي       

ضطرابي دارد در نهايت    ي و ا  خُلقگيري و گسترش اختالالت     ر شكل ناهشيار انسان نقشي اساسي د    
 اختالالت افسردگي يـا اضـطرابي       دچار بيماران   در مورد گردد پژوهشي از اين دست،      پيشنهاد مي 
 .انجام گيرد
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