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Abstract
One of the most important issues in cognitive psychology is
the relationship between emotion and cognition. The aim of
this research was to investigate the effects of happiness and
sadness on girls’ and boys’ decision making strategies and
duration of decision making. Participants were 54 children, 5
to 6 years old (27 boys and 27 girls) from Shiraz
kindergartens. Children were assigned to one of “happiness
inducing”, “sadness inducing” and control groups.
Animation was used for inducing emotions in the
experimental groups and was presented individually to the
children. After inducing the emotions, the Positive and
Negative Affect Schedule - Expanded Form (PANAS- X)
was used for assessing sadness and happiness in the
experimental groups. Also, decision making strategies was
measured by the Decision M aking Strategies Task (DM ST).
This task was performed individually, in the experimental
and control groups. Results showed that emotional
conditions did not significantly affect children's decision
making strategies. Gender had a significant effect on
children's decision making strategies. Boys had higher scores
in decision making strategies than girls. Additionally, results
indicated that emotional conditions had a significant effect
on children's decision making duration. Decision making
duration in the sadness group was lower than in the control
group. Gender did not have a significant effect on decision
making duration. This study provides further insight into the
relationship between emotion and decision making in
children.
Keywords: decision making, cognition, positive affect,
negative affect ،gender difference
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 رابطه بین هیجان و،يکی از مهم ترين مباحث در حوزه روانشناسی شناختی
 هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هیجانهاي شادي و غم بر.شناخت است
راهبردهاي تصمیمگیري و طول مدت تصمیمگیري کودکان با توجه به
، پسر22(  ساله1  تا4  کودک45  شرکتکنندگان پژوهش شامل.جنسیت بود
، دختر) پیشدبستانهاي شهر شیراز بودند که در سه گروه هیجان شادي22
، براي ايجاد هیجان در گروههاي آزمايشی.هیجان غم و کنترل جايگزين شدند
 پس از.از انیمیشن استفاده و به صورت انفرادي براي آزمودنیها پخش شد
 فرم گسترشيافته، با استفاده از فهرست عواطف مثبت و منفی،ايجاد هیجان
 هیجانهاي غم و شادي گروههاي آزمايش مورد سنجش قرار،) PANAS-X(
 راهبردهاي تصمیمگیري نیز بهوسیله تکلیف راهبردهاي تصمیمگیري.گرفت
 اين تکلیف به صورت انفرادي در گروههاي. ) اندازه گیري شدDM ET (
 نتايج پژوهش نشان داد که شرايط هیجانی اثر.آزمايش و کنترل اجرا شد
 جنسیت تاثیر معناداري بر.معنادار بر راهبردهاي تصمیم گیري کودکان ندارد
 به اين نحو که پسرها در راهبردهاي.راهبردهاي تصمیم گیري نشان داد
 بعالوه نتايج.تصمیمگیري از نمرهي باالتري نسبت به دخترها برخوردار بودند
 بدين.حاکی از تاثیر معنادار شرايط هیجانی بر طول مدت تصمیمگیري بود
ترتیب که طول مدت تصمیم گیري در گروه غم کمتر از گروه کنترل بود و
 اين مطالعه بینش.جنسیت اثر معناداري بر طول مدت تصمیمگیري نداشت
.بیشتري را در خصوص ارتباط هیجان و تصمیمگیري در کودکان فراهم نمود
 تفاوت، عاطفه منفی، عاطفه مثبت، شناخت، تصمیم گیري:واژه های کلیدی
جنسیتی
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هیجان و تصمیمگیري

صحیح را انتخاب کند (هاوز ،بست و استون .) 2113 ،به

مقدمه
زندگی آدمی محسوب میشود .آدمی در هر لحظه از حیات

جبرانی  5و يا پردازش در سطح پايین است .زيرا به محض

خود ناگزير از انتخاب است .بر اين اساس برخی زندگی را

آنکه نکتهاي منفی اما غیر مهم در يک گزينه پیدا میکنند

معادل تصمیمگیري دانستهاند (دمیرتاس و سوکاگلو.) 2113 ،

آن گزينه را به طور کامل حذف میکنند ،اما کودکان بزرگتر
4

در حقیقت ،تصمیم گیري فرايندي است که سه مولفه را دربر

از راهبرد جبرانی که پردازشی در سطح باال محسوب

میگیرد .اول ،فرايند ارزيابی گزينههاي موجود .دوم ،انتخاب

میشود ،استفاده می کنند و از اين جهت مانند بزرگساالن

يک گزينه بر اساس ارزشی که آن گزين ه دارد .و سوم ،ارزيابی

هستند (بلیر  ،2111 ،1به نقل از گارن و مور .) 2115 ،در

پیامدهاي مرتبط با گزينه انتخاب شده و تبديل آن به دانشی

راهبرد جبرانی هنگامی که تصمیمگیرنده يک گزينه را

که به تصمیمات بعدي کمک میکند (پاولوس و يو.) 2112 ،

بررسی می کند ،چنانچه اطالعات مهم و اساسی آن مطلوب و

کودکان نیز همانند بزرگساالن مدام با موقعیتهاي

مورد نظر تصمیم گیرنده باشد ،اما اطالعات غیر مهم مطلوب

تصمیمگیري در زندگی روزانه خود روبرو میشوند و ناگزيرند

نباشد ،آن گزينه انتخاب خواهد شد .يعنی جنبه مثبت

از بین گزينههاي مختلفی که در پیشرو دارند ،دست به

گزينه ،جبرانکننده جنبه منفی آن میشود (رايدل،

انتخاب بزنند .در واقع يکی از معیارهاي سنجش رفتار عقالنی

برانداستاتر و رويسماير.) 2118 ،

کودکان ،تصمیماتی است که آنها اتخاذ میکنند (گارن و

همچنین ،کودکان کوچکتر در تصمیمگیري ،قادر به

مور .) 2115 ،روانشناسان شناختی در مطالعات خود پی بردند

ارزيابی دقیق ارزش مورد انتظار  2انتخابهاي خود نیستند .به

که کودکان خردسال در فرايند تصمیمگیري ،به اطالعات

اعتقاد لوين ،ولر ،پدرسون و هارشمن (  ) 2112اين نوع

نامربوط  2و غیر مهم بیشتر از اطالعات مربوط  3و مهم توجه

ارزيابی تحولی است و به همین دلیل کودکان کوچکتر،

دارند (بچ و النگ .) 2113 ،لذا اين سوال مطرح میگردد که

نوجوانان و بزرگساالن به شکل متفاوتی با اطالعاتی که به

به چه دلیل کودکان خردسال نمیتوانند در موقعیتهاي

دست میآورند ،برخورد میکنند و برخورد متفاوت با اطالعات

تصمیم گیري به خوبی بر اطالعات مهم متمرکز شوند؟ يک

محیطی ،سبب تصمیمات متفاوت میشود .بهگونهاي که

پاسخ احتمالی آن است که اطالعات غیر مهم براي کودکان

کودکان و نوجوانان نسبت به بزرگساالن ،تصمیمات ريسک

برجستهتر از ا طالعات و نکات مهم است .به عبارتی کودکان

کننده بیشتري میگیرند (ولر ،لو ،کیم ،بیمجی و فیشر،

به دلیل برجستگی اطالعات غیر مهم ،بر اين اطالعات تمرکز

 .) 2114اين برخورد متفاوت ،نشانگر تحولی بودن توانايی

میکنند و بر همین اساس در موقعیتهاي تصمیمگیري

تصمیمگیري است.

ضعیفتر عمل می نمايند (کاليمن .) 1382 ،بهطور مثال

عالوه بر اين ،وجود تفاوتهاي سنی در تصمیمگیري را

ممکن است رنگ يک دوچرخه توجه کودک را به خود جلب

میتوان متاثر از فرايندهاي هیجانی دانست .بدين نحو که به

نمايد و ازاينرو به نکات مهم و اساسی در انتخاب دوچرخه

دلیل عدم رشد يافتگی مناطق مغزي مسئول کنترل

که میتواند اندازه يا سالمی آن دوچرخه باشد ،بیتوجه گردد

هیجانات ،کودکان خردسال قادر به اتخاذ تصمیمات سازگارانه

و بر اين اساس نتواند گزينههاي غلط را حذف و گزينهي
4

. decision making

1

. irrelative information
. relative information

2
3

. non compensatory strategy
. compensatory strategy
6
. Blaire, R
7
). Expected Value (EV
5

32

Downloaded from bjcp.ir at 2:25 +0430 on Wednesday August 22nd 2018

تصمیمگیري  1از جمله مهمترين فرايندهاي شناختی در

عبارت ديگر راهبردهاي تصمیمگیري کودکان خردسال ،غیر

سپاهیان و شیخاالسالمی

سازه تحولی است که تاثیرات آن بر تصمیمگیري ،مورد توجه

و هیجانهاي منفی امکان پردازش دقیقتر اطالعات و تمرکز

روا نشناسان شناختی قرار گرفته است (لوين و همکاران،

بیشتر را فراهم میآورند ( بلس و فیدلر2111 ،؛ ملچر و

 .) 2112هیجانها همراه با افزايش سن کودک رشد می يابند.

همکاران.) 2112 ،

کودکان در سنین مختلف از رشد هیجانی متفاوتی

علیرغم آنکه مطالعات روانشناسی شواهد پژوهشی را

برخوردارند (سیگلمن و رايدر .) 2112 ،ايزارد و اکرمن

فراهم آوردهاند مبنی بر آنکه عواطف مثبت ،انعطاف پذيري

(  ) 2111عنوان میکنند هیجانهاي اولیه از بدو تولد شروع به

شناختی را به بهاي از دست دادن تمرکز ،افزايش میدهند و

رشد ک رده و نقش اساسی در برانگیختن و سازماندهی رفتار

بالعکس ،عواطف منفی منجر به افزايش دقت و تمرکز به

کودک ايفا میکنند .همچنین هومفري ،کاران ،موري ،فارل و

بهاي از دست دادن انعطاف پذيري میشوند (ملچر و همکاران،

وود (  ،) 2112مطرح میکنند ،شواهدي وجود دارد که نشان

 ،) 2112دانشمندان علم عصبشناختی  3مدعی هستند که

میدهد هوش هیجانی که منعکس کننده توانايی شناخت و

عواطف منفی اثر بازداري بر مکانیزم عصبی کنترل شناختی

مديريت هیجان است ،همراه با افزايش سن افزايش می يابد.

دارند .به ويژه يافتههاي حاصل از مطالعات آزمايشگاهی ،که

نت ايج برخی تحقیقات حاکی از آن است که با افزايش هوش

در آنها عواطف در افراد بالفاصله قبل از انجام يک تکلیف

هیجانی ،کودکان بهتر میتوانند در موقعیتهاي مختلف

شناختی ايجاد شدهاند ،نشان دادهاند که به دنبال ايجاد

زندگی تصمیمگیري کنند (کاکزوارا و بولوک.) 2113 ،

عاطفه منفی ،میزان حواس پرتی و تداخل اطالعات نامربوط با

از ديرباز نقش هیجانات در کارکردهاي مختلف

تکلیف در آزمودنیها افزايش يافته است (دنیس و چن،

روانشناسی مورد عالقه و توجه محققین بوده است (براي

 .) 2112براي مثال رابینسون و دماري (  ) 2113به بررسی اثر

مثال بشارت ،حدادي ،رستمی و صرامیفروشانی1331 ،؛

مشاهده فیلم غمانگیز بر واکنشهاي پوستی و توانايی حافظه

بشارت ،محمدي حسینی نژاد و لواسانی1333 ،؛ طاهري فر،

در سه شرايط آزمايشی سرکوب کردن هیجان ،اغراق کردن

فردوسی ،موتابی ،مظاهري و فتی . ) 1335 ،در اين میان،

در هیجان و نشان دادن هیجان ط بیعی پرداختند .نتايج اين

بررسی رابطه بین هیجان و شناخت  ،2پژوهشهاي متعددي را

مطالعه نشان داد که در شرايط اغراق کردن ،احساس غم،

به خود اختصاص داده است .بهويژه در سالهاي اخیر با

بیشترين لطمه را بر توانايی حافظه وارد میکند .چنین

پیشرفت در فن آوري تحقیقاتی ،امکان مطالعه تجربی و

يافتههايی را میتوان ناشی از بازداري متقابل بین سیستم

آزمايشگاهی اين رابطه بیش از پیش فراهم آمده است (براي

عصبی زيربنايی پردازش هیجان و شناخت دانست .به اين

مثال پچر ،کايريو و سلیر2111 ،؛ الکاسی2112 ،؛ مارکويین،

معنا که در طول پردازش هیجا نی ،فعالیت عصبی در نواحی

بويل ،نولن ـ هاکسما و استانتون2111 ،؛ ملچر ،ابست ،مان،

که براي پردازش شناختی سطوح باال ،مهم هستند ،کاهش

پالوس و گروبر2112 ،؛ نیکسون ،لیدل ،نیکسون و لیوتی،

می يابد و بالعکس در پردازش شناختی ،فعالیت عصبی نواحی

2113؛ وانگ ،گو ،لو و ژو .) 2112 ،فرضیه اساسی که در

تاثیرگذار بر پردازش هیجانی ،کاهش می يابد (ملچر ،بورن و

ادبیات روانشناسی هیجان مطرح است حاکی از آن است که

گروبر.) 2111 ،

هیجانهاي مثبت و هیجانهاي منفی ،فرايندهاي شناختی را

ملچر و همکاران (  ) 2112تفاوت در نتايج پژوهشها در

در جهات متفاوت تحتتاثیر قرار میدهند .هیجانهاي مثبت

خصوص اثر عواطف منفی بر روي فعالیتهاي شناختی را

. emotion
. cognition
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نیستند (ولر ،لوين ،شیو و بچارا .) 2112 ،هیجان  1نیز يک

منجر به انعطاف پذيري و پردازش اطالعات واکنشی میشوند

هیجان و تصمیمگیري

مثل احساس نگرانی و يا غم مکانیزمهاي کنترل شناختی را

توانند در طول زمان و در موقعیتهاي مختلف اثرات با ثباتی

افزايش میدهند .درحالیکه عواطف منفی تهديدکننده مثل

را بر رفتار و تصمیمگیري داشته باشند .زيرا تصمیمات يک

احساس ترس يا خشم اثر بازداري بر سیستم کنترل شناختی

فرد بر اساس پیش بینی پیامدهاي رفتارش صورت میگیرد.

دارند .در اين راستا ،اين محققین ،اثر دو عاطفه منفی ترس و

البته اين اثرات میتوانند مثبت و يا منفی باشند (لرنر ،لی،

غم را بر کنترل شناختی مورد مطالعه قرار دادند .سه تکلیف

والدسولو و کاسام.) 2115 ،

شناختی استروپ ،فالنکر يا سیمون در اختیار آزمودنیها قرار

اکانر و همکاران (  ) 2114اثر احساس پشیمانی را بر

میگرفت که انجام آنها نیازمند حل تعارض ،فرايندهاي

تصمیمگیري کودکان  1تا  2ساله ،مورد مطالعه قرار دادند.

کنترل توجه و کنترل حرکتی بود .نتايج اين مطالعه نشانگر

اين مطالعه طی دو روز انجام میگرفت .در روز اول براي

اثر مثبت احساس غم بر فرايندهاي کنترل توجه و کنترل

کودکان شرايطی ترتیب داده شد که به دنبال تصمیمگیري،

حرکتی بود .احساس ترس اثر معناداري بر کنترل شناختی

در برخی احساس پشیمانی ايجاد شد و در برخی خیر و

نشان نداد.

سپس عواطف شادي و غم آنها درجه بندي شد .در روز دوم

پژوهشها اذعان دارند که اثرات هیجان بر فرايند تصمیم -

مجددا کودکان در شرايط تصمیمگیري قرار گرفتند .نتايج

گیري مشابه با ديگر کارکردهاي شناختی است (اکانر،

اين آزمايش نشان داد کودکانی که احساس غم بیشتري که

مککرمک ،بک و فینی .) 2114 ،هر هیجانی با مجموعهاي از

ناشی از پشیمانی از تصمیم غلط در روز اول بود ،تجربه می -

ارزيابیهاي شناختی همراه است که به موجب آن زمینه نفوذ

کردند ،در روز دوم تصمیمات سازگارانهتري اتخاذ میکردند.

هیجان بر تصمیمگیري را از طريق مکانیسمهاي روا نشناختی

در خصوص احساس شادي اثر معناداري مشاهده نشد .در

پويا فراهم میآورد (آچار ،سو ،آگراوال و دوهاچک.) 2111 ،

مجموع ،نتايج اين پژوهش نشان داد که تجربه هیجان منفی

در واقع ،هیجانها از طريق فراهم آوردن اطالعات در خصوص

میتواند به طور مستقیم ،تصمیمگیري کودکان را تحتتاثیر

مطلوب يا نامطلوب بودن يک گزينه رفتاري ،فعالیتهاي افراد

قرار دهد .هرتز (  ) 2112نیز در پژوهشی در زمینه تاثیر

و فرايندهاي تصمیمگیري آنها را تحت تاثیر قرار میدهند

هیجان بر تصمیم گیري کودکان نشان داد که اگر کودک قبل

(کريتنیور ،ژيا و مصلح .) 2111 ،همچنین ،شواهد پژوهشی

از اتخاذ يک تصمیم ،بتواند پیش بینی کند که بعد از

آشکار ساختهاند که هیجانها بر ارزش و وزن گزينههايی که

تصمیمگیري چه هیجانی را تجربه میکند ،از توانايی و تسلط

در فرايند تصمیمگیري مورد ارزيابی قرار میگیرند ،اثرگذار

بیشتري در تصمیمگیري برخوردار خواهد شد .براي مثال

هستند .به نظر میرسد ارزش گزينههاي پیشرو نه تنها تحت

کودکانی که میتوانستند پیش بینی کنند که بهواسطه کمک

تاثیر عوامل محیطی است ،بلکه از حالتهاي درونی نظیر

به دوستشان ،شادتر خواهند شد ،احتمال آنکه به يک

هیجانها نیز تاثیر می پذيرد (پاولوس و يو .) 2112 ،به همین

تصمیمگیري اخالقی روي آورند و به دوستشان کمک کنند،

دلیل میتوان ادعا نمود که تفاوتهاي فردي در تصمیمگیري

بیشتر می شد .همچنین ،کودکانی که در موقعیت پرخاشگري

از تفاوتهاي فردي در تجارب هیجانی ناشی میشود.

قرار داشتند اگر میتوانستند پیش بینی کنند که با اتخاذ يک

تجربهي هیجانها و پیش بینی آنها میتوانند به آموختههاي

تصمیم پرخاشگرانه ،هیجانهاي ناخوشايند بیشتري را در

افراد کمک کنند تا با تصمیمگیريهاي خاصی ،زمینهي

آينده تجربه خواهند کرد ،از رفتارهاي ضداجتماعی خود

تجربهي هیجان دلخواه را براي خود فراهم کنند (الکاسی،

میکاستند .به نظر میرسد تصمیمگیري کودکان ،بیشتر
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اينگونه توجیه می کنند که عواطف منفی غیر تهديدکننده

 .) 2112به اعتقاد مارکويین و همکاران ( ،) 2111عواطف می -

سپاهیان و شیخاالسالمی

تحت تاثیر شرايط هیجانی مشخص قرار میگیرد تا شرايط

 2112به نقل از شیلدز و همکاران .) 2111 ،سبک تحلیلی نیز

هیجانی که مبهم و نامشخص هستند ( الگاتوتا ،الرود و کرامر،

به نوبه خود منجر به بهبود ظرفیت تصمیمگیري می -

.) 2111

شود(فینکان و گولیون  2111 ،2به نقل از شیلدز و همکاران،

تصمیم گیري همیشه عمدي ،استادانه و عقالنی نیست ،بلکه

تصمیمگیري را افزايش میدهد .در اين راستا ،شیلدز و

هیجانها نیز بر آنها تاثیر عمیقی دارند .شیبهن و هلورسن

همکاران ( ) 2111به مطالعه اثر استرس حاد بر تصمیمگیري

(  ) 2115در بررسی اثر عواطف بر راهبردهاي تصمیمگیري

پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که استرس حاد میتواند بر

نشان دادند که خلق منفی ،بهويژه احساس عصبانیت،

توانايیهاي شناختی که فرايند تصمیمگیري را پشتیبانی

راهبردهاي غیر جبرانی را تسهیل میکند .درحالیکه ،خلق

می کنند ،اثرات سودمندي داشته باشد .اين تاثیرگذاري

مثبت تقويتکننده راهبردهاي جبرانی است .کوشکاکی و

ممکن است تحت تاثیر عامل ديگري همچون تفاوتهاي

صلحی( ،) 2111در پژوهشی که در زمینه بازاريابی انجام

فردي قرار داشته باشد؛ به عنوان مثال برخی از افراد از

دادند ،به اين نتیجه رسیدند که هیجانهاي منفی میتوانند

حساسیت بیشتري نسبت به محرکهاي هیجانی برخوردارند

منجر به تسهیل فرايند تصمیم گیري شوند .به عبارت ديگر با

و به همین دلیل در قضاوتها و تصمیمگیريهاي خود ،از

ايجاد هیجانهاي منفی چون غم ،خشم و ترس ،رفتار مصرف،

هیجان به عنوان منابع اطالعاتی استفاده میکنند (گوم،

در افراد تسريع میشود.کوون (  ) 2111نیز در مطال عه خود

.) 2113

اظهار نمود که با تنظیم سريع هیجان ،افراد بهتر میتوانند

با توجه به رابطه بین هیجان و شناخت و يافتههايی که

در موقعیتهاي مختلف تصمیمگیري ،به شیوه صحیح عمل

بر اساس دو ديدگاه روانشناسی هیجان و علم عصبشناختی

کنند .اما برخی محققان نیز نشان دادند که هیجانها بر

حاصل گرديده است ،اين پژوهش بر آن است که به بررسی

تصمیم گیري تاثیر معناداري ندارند (ورشک ـ شالهورن ،وال

تاثیر هیجان شادي و غم بر تصمیمگیري کودکان بپردازد و

استورم ،وايت و لوسیانا.) 2113 ،

دريابد که آيا اثر اين دو نوع هیجان بر تصمیمگیري کودکان

همچنین پژوهشهايی که به بررسی رابطه بین استرس و

آن گونه که شواهد تحقیقاتی در حوزه روانشناسی هیجان

تصمیمگیري پرداختهاند ،به نتايج متفاوتی دست يافتهاند.

نشان میدهد ،متفاوت است و يا بر اساس شواهد

برخی از پژوهشها نشان دادهاند که استرس حاد ،رفتارهاي

عصب شناختی ،عواطف گوناگون اثرات مشابهی بر فرايندهاي

خوگیرانه را افزايش و همزمان فعالیتهاي هدفمدار را

شناختی بر جاي میگذارند.

کاهش میدهد (شواب و ولف ) 2111 ،و اين امر منجر به

نحوه تصمیم گیري کودک و اينکه چه عواملی بر روي آن

اخال ل در ظرفیت تصمیمگیري سودمند میشود (شیلدز ،الم،

اثر میگذارد از جمله سواالت چالش برانگیزي است که در

ترينور و يونلیناس .) 2111 ،درحالیکه نتايج برخی ديگر از

حوزه رشد شناختی مطرح است (الگاتوتا و همکاران.) 2111 ،

پژوهشها حاکی از آن است که ممکن است استرس حاد

تصمیمگیري جنبهاي مهم از سازگاري اجتماعی کودکان

ظرفیت تصمیم گیري را افزايش دهد .به اين داليل که اول،

محسوب میشود که در پژوهشها مغفول واقع شده است.

استرس ،عاطفه منفی تولید میکند و عاطفه منفی سبک

سازگاري با تغییرات سريع و بعضا غیرقابلپیش بینی که در

تحلیلی پردازش اطالعات را افزايش میدهد (مونز و موکی ،1

جوامع امروزي رخ میدهد ،نیازمند برخورداري از مهارت

1

2
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دوکیو ،تورال و اگزانتلیستا (  ،) 2113بیان میکنند که

 .) 2111دوم ،استرس حاد از طريق بهبود بازداري ،ظرفیت

هیجان و تصمیمگیري

نقش مهمی ايفاء میکند (شیلدز و همکاران ) 2111 ،و منجر

ترتیب هم مردان و هم زنان در موقعیتهاي مبهم و

به محیط اجتماعی مثبت و پايگاه اقتصادي ـ اجتماعی باالتر

خطرناک ،از میزان ريسکپذيريشان کاسته نشد و تفاوت

میشود (پارکر و فیش هاف .) 2114 ،ازاينرو الزم است

معناداري مشاهده نگرديد .رايتر (  ) 2113نیز در مطالعهاي به

پرورش اين مهارت از اوا ن کودکی آغاز و در پژوهشها به

مقايسه طول زمان تصمیم گیري زنان و مردان در دو موقعیت

عوامل اثرگذار بر آن توجه گردد .در اين راستا ،هدف پژوهش

آشنا و ناآشنا پرداخت .يافتههاي اين مطالعه حاکی از آن بود

حاضر بررسی نقش هیجان در تصمیمگیري کودکان است و

که در شرايط ناآشنا تفاوتی در طول زمان تصمیمگیري

به دنبال آن است که دريابد آيا هیجانهاي مثبت و منفی در

مردان وزنان وجود ندارد .درحالیکه در شرايط آشنا مردان

راهبردهاي تصمیمگیري و طول مدت تصمیمگیري ،اثرات

سريعتر از زنان تصمیمگیري میکنند .با توجه به شواهد

متفاوتی ايجاد میکنند؟

تحقیقاتی متفاوت در خصوص رابطه جنسیت و تصمیمگیري،

همچنین برخی پژوهشهاي انجام شده در خصوص
تفاوتهاي جنسیتی در تصمیمگیري ،بیانگر آن است که

اين پژوهش اثر هیجان بر تصمیمگیري را با توجه به جنسیت
مورد مطالعه قرار داده است.

دختران انتخابهاي مفیدتري نسبت به پسران دارند (سکل،
 . ) 2118گارن(  ،) 2115براي بررسی تفاوت جنسیتی در

روش

تصمیمگیري ،گروهی از کودکان  3تا  1ساله را مورد آزمايش
قرار داد .وي پس از بررسیهاي انجام شده اذعان نمود که

جامعه آماري ،نمونه و روش اجراي پژوهش :روش

بین پسران و دختران به لحاظ الگوي تصمیمگیري تفاوت

پژوهش از نوع تمام آزمايشی با جايگزينی تصادفی و

معناداري وجود دارد و اين تفاوت به نفع دختران است .باس،

پس آزمون است .در اين طرح آزمودنیها در سه گروه

هامبورگ و ويسر (  ) 2113در يک مطالعه به بررسی

جايگزين شدند که عبارتاند از گروه هیجان شادي ،گروه

تفاوتهاي جنسیتی بین زنان و مردان در موقعیتهاي

هیجان غم و گروه کنترل .جامعه آماري پژوهش حاضر ،شامل

تصمیمگیري از منظر علوم عصبشناختی پرداختند .اين

کودکان گروه سنی  4تا  1سال مهدکودکهاي شهر شیراز

آزمايش با استفاده از تکالیف شرطبندي انجام گرفت .نتايج

بود .روش نمونه گیري به اين ترتیب بود که از بین

حاکی از آن بود که زنان به نسبت مردان نسبت به موقعیت

مهدکودکهاي شهر شیراز سه مهدکودک که معرف جامعه

باخت حساسیت بیشتري دارند و اين تفاوت ناشی از عملکرد

شهري شیراز هستند ،انتخاب و از هر مهدکودک نیز  18نفر

قشر لب فرونتال است .بنابراين برخی از تفاوتها در بین زنان

به طور تصادفی از کالس کودکان  4تا  1ساله انتخاب شدند.

و مردان ريشهي زيستی دارند(روبر و ترانل .) 2112 ،اما با

بهطورکلی  45نفر آزمودنی به نحو تصادفی در سه گروه

وجود اين ،نتايج برخی از تحقیقات نشانگر عدم وجود تفاوت

هیجان شادي ،غم و کنترل جايگزين شدند .به نحوي که در

جنسیتی است (دايموند ،بايلی ،ويلنر و پري .) 2111 ،براي

هر گروه  18نفر و با تعداد مساوي از دختران و پسران قرار

مثال ساترر ،کاسیک و ترانل (  ،) 2114بر روي میزان خطر

گرفتند.

کردن افراد آسیبديدهي مغزي در موقعیتهاي مبهم و

روش اجرا در اين مطالعه به صورت انفرادي براي کودکان

خطرناک تصمیم گیري پژوهشی انجام دادند .نتايج ،تفاوت

انجام گرفت تا هیجان آنها تحت تاثیر ديگر کودکان قرار

معناداري را در بین زنان و مردان نشان نداد .مغز هر دو گروه

نگیرد .بدين نحو که پس از آشنايی اولیه با کودک ،بسته به
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تصمیم گیري است .مهارتی که در موفقیت زندگی روزمره

مردان و زنان در قسمت لب پیشانی دچار آسیب بود .به اين

سپاهیان و شیخاالسالمی

اينکه شرکت کننده در کدام گروه آزمايشی قرار گرفت،

راهبردهاي تصمیمگیري  ) DMST( 2که بهوسیله هاوز و

انیمیشن کوتاهی به وي نشان داده میشد .الزم به ذکر است

همکاران (  ) 2113ساخته شده است ،مواجه میگرديد.

کودکانی در اين آزمايش شرکت داشتند ،که تا به حال
گروه آزمايشی هیجان شادي ،انیمیشن کوتاه (PRESTO,

تکلیف راهبردهاي تصمیمگیري :از تکلیف راهبردهاي

) 2008پخش شد .اين انیمیشن به همراه  5انیمیشن ديگر

تصمیمگیري (DMST؛ هاوز ،بست و استون ) 2113 ،به

براي  2نفر از متخصصان کودک پخش شد و از آنها خواسته

منظور اندازهگیري راهبردهاي تصمیمگیري استفاده شد .اين

شد از بین نمرهي  1تا نمرهي  ، 4هر يک از انیمیشنها را

تکلیف شامل انتخاب اسباب و وسايلی است که احتمال می -

رتبه بندي کنند .در میان  4انیمیشن کوتاه و شادي برانگیز

رود کودک عمال در زندگی واقعی براي برگزيدن آنها نیاز به

براي کودکان ،انیمیشن  PRESTO, 2008بیشترين رتبه

تصمیم گیري داشته باشد (جوکار و سپاسیان .) 1335 ،اين

را در ايجاد هیجان شادي داشت .میانگین میزان شادي اين

تکلیف برگرفته از نظريه کاليمن (  ) 1384است که

انیمیشن توسط گروه متخصصان  3 /24ارزيابی شد .دامنه

راهبردهاي تصمیم گیري را به دو سطح پردازش سطح پايین

نمرات بین نمرهي  2تا  4بود .در گروه آزمايشی هیجان غم،

يا همان راهبرد غیر جبرانی و پردازش سطح باال يا همان

انیمیشن کوتاه (THE LITTLE MATCH GIRL,

راهبرد جبرانی تقسیم میکند .اين تکلیف که توسط هاوز

) 2006پخش شد .اين انیمیشن به همراه  5انیمیشن ديگر

طراحی شده است ،بر روي کارت نقاشی شده و مصور است.

براي  2نفر از متخصصان کودک پخش شد و از آنها خواسته

در اين پژوهش به اين علت که اگر گزينههاي تصمیمگیري

شد از بین نمرهي  1تا نمرهي  ، 4هر يک از انیمیشنها را

به صورت کامال عینی و قابل مشاهده براي کودک فراهم شود

رتبه بندي کنند .در میان  4انیمیشن کوتاه و غمناک براي

و در ارتباط با دنیاي واقعی باشد ،سنجش دقیقتري از

کودکان ،انیمیشن THE LITTLE MATCH GIRL,

انتخابهاي کودک ممکن میشود (شیلدز و همکاران،

 2006بیشترين رتبه را در ايجاد هیجان غم داشت .میانگین

 ،) 2111ابزارها و وسايل تصمیمگیري کامال عینی و ملموس

میزان غم اين انیمیشن توسط گروه متخصصان  3 /81ارزيابی

تهیه شدند .آزمايشگر  3پیراهن را بر روي میز قرار میدهد و

شد .دامنه نمرات بین نمرهي  3تا  4بود .در گروه کنترل هیچ

به کودک میگويد" لطفا بگو کدام يک از موارد زير را براي

فیلمی پخش نمیشد .الزم به ذکر است که در پژوهشهاي

خودت نمیخواهی"  .آنها پسازآنکه به اندازه کافی به

مختلفی از پخش فیلم براي ايجاد هیجان استفاده شده است

اطالعات نگاه می کنند ،بايد به آزمايشگر بگويند کدام گزينه

(براي مثال،رابینسون و دماري2113 ،؛ مارکويین و همکاران،

را نمیخواهند .در ادامهي آزمايش ،بايد در نهايت اعالم کنند

 .) 2111در پايان براي مشخص کردن میزان تاثیرگذاري فیلم

که از نظر آنها بهترين گزينهي ا نتخابی کدام است (کدام

بر روي عواطف کودکان ،از فهرست عواطف مثبت و منفی،

يک از گزينههاي زير را براي خودت انتخاب میکنی؟) .به

فرم گسترشيافته ) PANAS-X( 1که واتسون و کالرک در

طور کل از  4تکلیف براي سنجش نحوه تصمیمگیري کودک

سال  1333براي اندازهگیري عواطف مثبت و منفی تهیه

استفاده شد ،که اين  4تکلیف شامل پیراهن ،عینک آفتابی،

کردهاند ،استفاده و هیجان شادي و غم آزمودنیها مورد

دمپايی ،شلوار و جوراب بود .مالکهاي تصمیمگیري عبارت

اندازهگیري قرار می گرفت .سپس بالفاصله کودک با تکلیف

بودند از رنگ ،اندازه و سالم بودن گزينهها .رنگ از مالکهاي

. Positive and Negative Affect Schedule - Expanded
)Form (PANAS- X
52
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انیمیشنهاي منتخب پژوهشگر را تماشا نکرده بودند .براي

ابزار سنجش

هیجان و تصمیمگیري

غیر مهم هست و کودک بايد بتواند برجستگی رنگ گزينهها

اساسی در اين موقعیت از تصمیمگیري است ،توجه کند .بر

که از جمله اطالعات غیر مهم محسوب میشود را ناديده

اين اساس کود ک قادر خواهد شد به حذف گزينهي غلط و

بگیرد و به اندازه و سالم بودن گزينه که از مالکهاي مهم و

ترجیح گزينهي صحیح دست يابد.

مالک های تصمیمگیری کودکان
گزینه
1

رنگ
آبی

اندازه
اندازه مناسب

سالمی
پاره و کثیف

2

صورتی

کوچک

سالم

3

سبز

اندازه مناسب

سالم

شیوه نمره گذاري اين تکلیف به اين نحو است که چنانچه

استفاده شد .ضرايب آلفاي کرونباخ براي هیجان شادي 1 /31

کودک بتواند گزينهي صحیح را انتخاب کند و ترجیح دهد،

و هیجان غم  1 /82به دست آمد که نشان از پايايی مناسب

نمره  1و درصورتیکه کودک نتواند مناسبترين گزينه را

اين پرسشنامه دارد .براي تعیین روايی  2نیز همبستگی هر

ترجیح دهد ،نمره صفر به وي تعلق میگیرد .نمره دوم مربوط

گويه با نمره کل هیجان مربوط به آن محاسبه شد .دامنه

به حذف گزينههاي غلط است .به ازاي اينکه کودک بتواند

ضرايب همبستگی براي هیجان شادي بین  1 /42تا  1 /21و

گزينهاي غلط را حذف کند ،نمره  1و در صورت عدم توانايی

براي هیجان غم بین  1 /21تا  1 /88قرار داشت .الزم به ذکر

نمره صفر به وي تعلق میگیرد .براي سنجش طول مدت

است که از اين پرسشنامه فقط به منظور بررسی وضعیت

تصمیمگیري از کرنومتر بر حسب دقیقه و ثانیه استفاده شد.

هیجانی دو گروه آزمايشی استفاده شده است.

فهرست عواطف مثبت و منفی ،فرم گسترش يافته :از
فهرست عواطف مثبت و منفی ،فرم گسترش يافته

یافتهها

(PANAS-X؛ واتسون و کالرک ) 1333 ،براي سنجش

اطالعات توصیفی متغیرهاي پژوهش شامل میانگین،

هیجان استفاده شد .اين پرسشنامه شامل سنجش  5هیجان

انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر نمرات در جدول 2

اصلی است که عبارتاند از :شادي ،غم ،ترس ،خشم .براي هر

گزارش شده است.

کدام از هیجانها ،آزمودنی بايد از نمره ( 1به ندرت احساس
میکنم) تا نمره ( 4بسیار زياد احساس میکنم) را عالمت
بزند .در اين پژوهش از خرده مقیاسهاي هیجان شادي و غم
و از  4حالت هیجانی براي هر خرده مقیاس استفاده شد.
براي نمرهگذاري هر گويه نیز از ( 1به ندرت احساس می -
کنم)( 2 ،بهطور متوسط احساس میکنم) و ( 3خیلی زياد
احساس می کنم) استفاده شد .براي تعیین پايايی  1خرده
مقیاسهاي هیجان شادي و غم از روش آلفاي کرونباخ
. reliability

1

. validity

2
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جدول 8

سپاهیان و شیخاالسالمی
جدول 3
میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و حداکثر نمره متغیرهای حذف گزینه غلط ،ترجیح گزینه صحیح و طول مدت تصمیمگیری
متغیرها
حذف گزينه غلط
ترجیح گزينه صحیح

3/12

1/22

1

4

طول مدت تصمیمگیري

55/11

13/34

15

113

به منظور اطمینان از آنکه در گروههاي آزمايش ،هیجان

نتايج نشان داد که آزمون  Mباکس معنادار نیست ( P=1 /85

مورد نظر ايجاد شده است ،میانگین هیجان شادي و غم در

و  .) Box's M= 11 /25بنابراين

دو گروه آزمايش به وسیله آزمون  tبراي گروههاي مستقل

واريانس -کوواريانس متغیرهاي وابسته در سطوح مختلف

مقايسه شدند .نتايج نشان داد در گروه شادي ،میانگین

متغیر هیجان و جنسیت وجود دارد و در نتیجه براي ارزيابی

هیجان شادي (  ) M= 3 /22 ، SE= 1 /32به نحو معناداري

اثرهاي چندمتغیري ،از آزمون المبداي ويلکز استفاده شد.

بیش از گروه غم (  ) M= 4 /11، SE= 1 /32است ( 1 /1111

نتايج حاصل از آزمون المبداي ويلکز در خصوص اثر شرايط

= .) t= 5 /11 ،pهمچنین هیجان غم در گروه غم ( 1 /88

هیجانی ،جنسیت و تعامل هیجان و جنسیت در جدول شماره

= ) M= 4 ،SEبه نحو معناداري بیش از گروه شادي (1 /11

 3گزارش شده است .همانگونه که مشاهده میشود اثر

= ) M= 2 /11 ،SEبود ( .) t=2 /11 ، p= 1 /11

شرايط هیجانی و اثر تعام لی شرايط هیجانی و جنسیت بر

به منظور بررسی اثر هیجان و جنسیت بر راهبردهاي
تصمیمگیري (حذف گزينه غلط و ترجیح گزينه صحیح)
کودکان از تحلیل عاملی دو راهه  MANOVAاستفاده شد.

برابري ماتريسهاي

راهبردهاي تصمیم گیري معنادار نیست .اثر جنسیت بر
راهبردها معنادار است ( 8 /22 ، p= 1 /111 ، ή2 =1 /24
=( 52و .) F ) 2

جدول 3
نتایج آزمون المبدای ویلکز اثر متغیرهای مستقل بر راهبردهای تصمیمگیری
F
( 35و1/18)5

P
1/32

ή2
1/15

جنسیت

( 52و8/22)2

1/111

1/24

تعامل هیجان و جنسیت

( 35و1/83)5

1/41

1/13

متغیر
شرايط هیجانی

با استفاده از تحلیل واريانس تک متغیري ANOVA
اثرات هر يک از متغیرهاي مستقل بر راهبردهاي

گزينه صحیح معنادار نیست .اثر اصلی جنسیت بر هردو
2

راهبرد حذف گزينه غلط ( 1/83 ، p= 1 /11 ، ή =1 /12
2

تصمیمگیري مورد بررسی قرار داده شد (جدول  .) 5با توجه

=( 58و  ) F ) 1و ترجیح گزينه صحیح ( 1 /111 ، ή =1 /13

به يافتهها ،اثر اصلی شرايط هیجانی و اثر تعاملی شرايط

=58 (= 11 /23 ،pو  ) F ) 1معنادار است.

هیجانی و جنسیت بر راهبرد حذف گزينه غلط و ترجیح
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میانگین
4/35

انحراف استاندارد
2/33

حداقل نمره
1

حداکثر نمره
11

هیجان و تصمیمگیري

جدول 9
نتایج تحلیل واریانس ت
راهبردهایتصمیمگیری

ترجیح گزينه صحیح

شرايط هیجانی

df
2، 58

F
1/3

p
1/25

ή2
1/11

جنسیت
تعامل هیجان و جنسیت

1، 58
2، 58

1/83
1/33

1/11
1/32

1/12
1/15

شرايط هیجانی

2، 58

2/18

1/12

1/18

جنسیت

1، 58

11/23

1/111

1/13

تعامل هیجان و جنسیت

2، 58

1/22

1/58

1/12

عوامل

با مقايسه میانگینها (جدول  ) 4درمی يابیم که میانگین
نمرات پسران در حذف گزينه غلط ( M= 1/21، SD= 2 /54

میانگین نمرات دختران (به ترتیب M= 4 /12 ، SD= 1 /31
و  ) M= 2 /11 ، SD= 1 /31است.

) و ترجیح گزينه صحیح (  ) M= 3 /13 ، SD= 1 /32بیش از
جدول 2
میانگین و انحراف استاندارد راهبردهای تصمیم گیری با توجه به شرایط هیجانی و جنسیت
راهبردهای تصمیمگیری
حذف گزينه غلط

شرایط هیجانی
شادي

غم

کنترل

کل

ترجیح گزينه صحیح

شادي
غم

کنترل

کل

جنسیت
پسر

میانگین
2/12

انحراف استاندارد
2/11

دختر
کل

5/81
1/14

1/81
2/31

پسر

1/11

3/11

دختر

4/22

1/38

کل
پسر

4/11
1/11

2/42
2/12

دختر

4/44

2/25

کل

1/11

2/21

پسر
دختر

1/21
4/12

2/54
1/31

کل

4/35

2/33

پسر

3/41

1/13

دختر

2/31

1/51

کل

2/83

1/52

پسر

3/11

1/81

دختر

2/22

1/13

کل

2/35

1/21

پسر

3/88

1/32

دختر

3/31

1/22

کل

3/11

1/13

پسر

3/13

1/32

دختر

2/11

1/31

کل

3/12

1/22
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حذف گزينه غلط

متغیری راهبردهای تصمیم گیری با توجه به شرایط هیجانی و جنسیت

سپاهیان و شیخاالسالمی

به منظور بررسی اثر هیجان و جنسیت بر طول مدت

معنادار نیست .اما اثر اصلی شرايط هیجانی بر طول مدت

هیجانی :شادي ،غم و کنترل و جنسیت :پسر و دختر)

=58 (= 3 /13 ،pو  .) F ) 2آزمون تعقیبی  LSDنشانگر آن

استفاده شد .در ابتدا آزمون لوين اجرا و با توجه به عدم

است که بین طول مدت تصمیمگیري کودکان گروه غم و

معناداري آن ( 58 (= 1 /83 ، p= 1 /12و  ،) F ) 4مفروضه

گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد (  .) p= 1 /12به اين

همگنی واريانسها تايید گرديد .با توجه به يافتههاي گزارش

معنا که میانگین زمان تصمیمگیري در گروه غم ( 23 /22

شده در جدول  1درمی يابیم که اثر اصلی جنسیت و اثر

= ) M= 38 /22 ،SDکمتر از میانگین گروه کنترل ( 21 /34

تعاملی شرايط هیجانی و جنسیت بر طول مدت تصمیمگیري

= ) M= 43 /88 ، SDاست (جدول .) 2

جدول 3
نتایج تحلیل واریانس طول مدت تصمیم گیری با توجه به شرایط هیجانی و جنسیت
Df

F

P

ή2

شرايط هیجانی

2، 58

3/13

1/14

1/11

جنسیت

1، 58

1/2

1/23

1/112

تعامل هیجان و جنسیت

2، 58

1/31

1/28

1/11

عوامل

جدول 6
میانگین و انحراف استاندارد طول مدت تصمیمگیری با توجه به شرایط هیجانی و جنسیت
شرایط هیجانی
شادي

غم

کنترل

کل

جنسیت
پسر

میانگین
51/41

انحراف استاندارد
5/13

دختر

52/21

15/21

کل

51/22

11/82

پسر
دختر

51/22
31 /22

31/12
13/22

کل

38/22

23/22

پسر

41/22

23/82

دختر
کل

42
43/88

18/43
21/34

پسر

53/31

22/84

دختر

54/21

12/23

کل

55/11

13/34

بحث

فعالیت عصبی در نواحی که براي پردازش شناختی سطوح

نتايج پژوهش حاضر نشان داد که هیجان شادي و غم اثر

باال ،مهم هستند ،تحتتاثیر قرار میگیرد (ملچر و همکاران،

معناداري بر راهبردهاي تصمیمگیري کودکان ندارد .در

 ) 2111و چون کودکان از رشد شناختی الزم جهت انجام

تبیین اين يافته میتوان گفت در طول پردازش هیجانی،

تصمیمگیري با استفاده از پردازشهاي سطح باال برخوردار
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تصمیمگیري کودکان از تحلیل واريانس  3در ( 2شرايط

تصمیمگیري کودکان معنادار است ( 1 /14 ، ή2 =1 /11

هیجان و تصمیمگیري

جبرانی که از راهبردهاي پردازش سطحی است ،استفاده

تحتتاثیر قرار میدهند .بنابراين ،الزم است تحقیقات وسیع -

میکنند (کاليمن ،) 1382 ،راهبردهاي تصمیمگیري آنها

تري و با مدنظر قرار دادن اين عوامل صورت گیرد تا بتوان به

تحتتاثیر هیجان قرار نگرفته است .تفسیر ديگري که در اين

ديد جامع و روشنی در خصوص رابطه شناخت و هیجان

خصوص میتوان ارائه نمود آن است که مرور مطالعاتی که در

دست يافت.

مورد رابطه هیجان و تصمیم گیري انجام شده نشانگر آن است

از سوي ديگر يافتهها نشان داد که هیجان غم تاثیر

که عوامل متعددي اثر هیجانها بر تصمیمگیري را کاهش

معناداري بر طول مدت تصمیمگیري کودکان دارد .به عبارت

میدهند .از جمله اين عوامل میتوان به تاخیر زمانی اشاره

ديگر کودکان در موقعیت غم در مقايسه با کودکان در گروه

نمود (لرنر و همکاران .) 2115 ،به اعتقاد لرنر و همکاران

کنترل در فرايند تصمیمگیري سرعت عمل بیشتري

(  ) 2115هیجانها زودگذر هستند و با گذشت زمان کوتاهی،

داشتهاند .در اين خصوص میتوان گفت که تجربه هیجان

اثرات آنها کاهش می يابد .با توجه به آنکه در پژوهش حاضر

منفی ،حافظه را يا نیرومندتر میکند و يا آن را

بعد از ايجاد هیجان در کودکان ،هیجانهاي آنها مورد

قابلدسترستر میسازد (اکانر و همکاران .) 2114 ،همانگونه

سنجش قرار گرفته و پسازآن کودکان با تکلیف تصمیمگیري

که ملچر و همکاران (  ) 2112نیز نشان دادند ،هیجان غم،

مواجه شدهاند ،ممکن است اثر تاخیر زمانی رخ داده باشد.

کنت رل بر سطوح مختلف پردازش شناختی را گسترش می -

عالوه بر اين ،برخی ديگر از محققین بر اين عقیدهاند که

دهد که اين شامل کنترل توجه و کنترل حرکتی میشود .به

میزان تاثیر هیجان بر شناخت ،به عوامل متعددي مانند

اعتقاد اين محققین ،هیجان غم توجه انتخابی را بهبود می -

منبع خلق وخو ،مرتبط بودن هیجان با تکلیفی که در حال

بخشد و منجر به افزايش توجه به جنبههاي ارزشمند و مهم

انجام است و برجستگی هیجان وابسته است (مارکويین و

يک موقعیت و همچنین توجه فضايی میشود .اين نوع توجه،

همکاران .) 2111 ،تفاوتهاي فردي نیز از ديگر عواملی است

تعارضات محرک محور را کاهش میدهد (ملچر و همکاران،

که در ارتباط بین هیجان و شناخت اثرگذار است .براي مثال

 ) 2112و احتماال همراه با افزايش کنترل حرکتی سرعت

برخی از افراد از حساسیت بیشتري نسبت به محرکهاي

تصمیمگیري را افزايش میدهد .عالوه بر اين ،با توجه به

هیجانی برخوردارند و به همین دلیل در قضاوتها و تصمیم -

آن که هیجان غم منجر به دقت و تمرکز بیشتر در فعالیتهاي

گیريهاي خود ،از هیجان به عنوان منابع اطالعاتی استفاده

شناختی میشود (فیدلر ) 2111 ،و در جهتگیريهاي فکري

میکنند (گوم .) 2113 ،از ديگر تفاوتها میتوان به تفاوت

سیستماتیک و دقیق قابل مشاهده است (فیدلر ) 2111 ،و

سنی اشاره نمود  .عمدهي تحقیقاتی که نشانگر تاثیر هیجان

تصمیم گیري در پژوهش حاضر نیز مبتنی بر يک فرايند

بر تصمیم گیري هستند ،بر روي گروه بزرگساالن انجام شده

فکري سیستماتیک و معطوف به پاسخ صحیح بوده است ،اين

است ،درحالیکه تحقیق حاضر بر روي کودکان  4تا  1سال

يافته قابل انتظار است.

صورت گرفته است .کودکان و بزرگساالن نه تنها در تصمیم -

نتايج پژوهش حاضر نشانگر تاثیر جنسیت بر راهبردهاي

گیريها متفاوت از يکديگر هستند (ولر و همکاران،) 2114 ،

تصمیم گیري است .به نحوي که پسران در مقايسه با دختران،

بلکه ا ز رشد متفاوتی نیز در زمینه هیجان برخوردارند

هم در ترجیح گزينه صحیح و هم در حذف گزينه غلط،

(سیگلمن و رايدر .) 2112 ،لذا میتوان گفت احتماال هیجان

نمرات باالتري کسب کردهاند .اين يافته با نتايج برخی از

در تعامل با عوامل متعدد ديگري همچون ويژگیهاي

پژوهشهاي پیشین ناهمسو است .نتايج برخی پژوهشها
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نیستند (لوين و همکاران ) 2112 ،و بیشتر از راهبرد غیر

شخصیتی ،سنی و ويژگیهاي تکلیف ،فرايندهاي شناختی را
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پسران دارند (سکل .) 2118 ،طبق پژوهشه اي انجام گرفته

بررسی تاثیر هیجان بر تصمیمگیري پرداخته است .درحالیکه

در زمینه تفاوتهاي جنسیتی ،دختران به دلیل رشد سريعتر

نتايج اين پژوهش بیانگر آن است که شرايط هیجانی بر انواع

نواحی مغزي که مربوط به اخذ تصمیم است در مقايسه با

راهبردهاي تصمیمگیري کودکان اثرگذار نیست ،اما

پسران تصمیمات مطلوبتري میگیرند (گارن.) 2115 ،

همانگونه که در يافتهها مشاهده شد ،هیجان غم سرعت

درحالیکه نتايج برخی ديگر از پژوهشها يا نشانگر عدم

تصمیم گیري را افزايش داده است ،البته اين تفاوت در مقايسه

وجود تفاوت جنسیتی است (دايموند و همکاران ) 2111 ،و يا

با گ روه کنترل که در شرايط هیجانی خنثی قرار داشتند ،خود

بیانگر آن است که شرايط تصمیمگیري بر انتخابهاي زنان و

را نمايان ساخته است .لذا ،بر اساس نتايج اين پژوهش ،دو

مردان بهگونه متفاوتی اعمال نفوذ میکند (رايتر.) 2113 ،

هیجان منفی و مثبت اثرات متفاوتی بر تصمیمگیري کودکان

الزم به ذکر است که اين پژوهش بر روي کودکان  4تا  1ساله

ندارند .اين يافته میتواند يا به دلیل سن کم آزمودنیهاي

انجام گرفته است و احتماال هنوز تفاوت در رشد زيستی

پژوهش باشد ،چرا که هنوز رشد هیجان ،تمايز و مديريت

دختران و پسران به حدي صورت نگرفته است که تصمیم -

آنها در کودکان به حدي نرسیده است که فرايندهاي

گیري آنان را تحت تاثیر قرار دهد .عالوه بر اين ،امروزه متون

شناختی آنان را به گونه متفاوتی تحت تاثیر قرار دهد و يا

روانشناسی بر اين امر تاکید دارند که تفاوتهاي جنسیتی

ممکن است تايید کننده رويکرد عصبشناختی به هیجان

صرفا حاصل تفاوتهاي زيستی نیستند ،بلکه عوامل اجتماعی

باشد مبنی بر آن که هیجان فارغ از ماهیت مثبت يا منفی

ـ فرهنگی در تعامل با عوامل زيستی تعیین کننده تفاوتهاي

بودن در فعالیتهاي شناختی اثرات يکسانی دارند (دنیس و

جنسیتی است .اگر نگويیم عوامل فرهنگی بیش از ،اما حداقل

چن.) 2112 ،

به اندازه عوامل زيستی در شکلگیري ويژگیهاي دختران و

با توجه به آنکه در پژوهش حاضر اثرات تفاوتهاي

پسران نقش دارند .از جمله عوامل فرهنگی اثرگذار بر

فردي مانند ويژگیهاي شخصیتی ،هوش هیجانی و  ...که

تصمیم گیري ،برخوردار بودن از فرصت انتخاب است .در اين

میتوانند رابطه بین هیجان و شناخت را تحت تاثیر قرار

راستا به نظر می رسد در همه جوامع پسران از آزادي و فرصت

دهند ،مورد توجه قرار نگرفته است ،پیشنهاد میشود در

بیشتري براي تصمیم گیري برخوردارند و والدين از پسران

تحقیقات آتی اين تفاوتها مدنظر قرار گیرند .همچنین با

بیشتر انتظار دارند که به صورت مستقل به تصمیمگیري

بررسی رابطه بین هیجان و شناخت در گروههاي سنی ديگر

بپردازند .درحالیکه دختران بیشتر ترغیب میشوند که پیرو و

میتوان در خصوص ماهیت تحولی اين رابطه اطالعاتی را به

تابع تصمیمات ديگران باشند (سیگلمن و رايدر .) 2112 ،اين

دست آورد .انجام پژوهش با هیجانهاي ديگر مانند هیجان

کلیشههاي جنسیتی در بافتهاي فرهنگی سنتی شديدتر

ترس و خشم میتواند ديدگاه جامعتري در خصوص ارتباط

ا ست .بنابراين در طول زمان ،برخوردهاي متفاوت و

بین هیجان و شناخت ايجاد کند .استفاده از روشهاي ديگر

فرصتهاي نابرابري که براي دختران و پسران فراهم میشود،

ايجاد هیجان نیز ،امکان تکرار پژوهش را با استفاده از

عمال از طريق فرضیه خودکامرواساز محقق شده و پسران در

روشهاي جديد فراهم میسازد.

فرايند تصمیمگیري بر دختران پیشی میگیرند.
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بیانگر آن است که دختران انتخابهاي مفیدتري نسبت به

پژوهش حاضر از اولین پژوهشهايی است که در ايران به
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