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Reaction Time in Creative Problem Solving and the Role of 
Emotion on it in one of the Military Universities Duty Staff

Abstract

Introduction: One of the most critical issues in military environments is the reaction 
time (RT) to creative problems solving (CPS) and making decisions in this regard. 
One of the factors influencing the reaction time is inducing negative and positive 
effects. Besides, the moderating role of problem-solving synchronous variables can 
overshadow the interactive effect on RT.

Objective: The present study aimed to to evaluate the effect of positive and negative 
affect priming on the RT of CPS.

Material and Method: The method used for the study incsluded a pre-test, post-
test experimental study on a control group; which was conducted in two stages 
within a four-day interval in 2019-20. All personnel working at military-medical 
universities participated in the study, from which 24 people were selected for an 
experimental study by convenience sampling method. After completing the feature’s 
problem-solving checklist and Remote Associates Test (RAT), in the second stage 
of the experiment, the research units were randomly divided into three groups of 
positive, negative, and neutral emotion induction. For data analysis, the mixed intra-
intergroup factor analysis was used. Finally, the data were analyzed using SPSS-26 
at a significance level of 0.05.

Results: In the present study, only the hypothesis of the difference between Reaction 
times to the CPS test of RAT in the pre-test and post-test stages was confirmed in 
the three groups of positive, negative and neutral induction (F = 3.58, α <0.05 and 
n =24).

Discussion and Conclusion: The results showed a significant difference between the 
RT to the CPS test of RAT in the pre and post-test stages in three groups of positive, 
negative, and neutral induction. Conclusions showed that emotional training could 
help RT to CPS. Thus, it is suggested that this training be placed on the agenda, 
especially in the military.

Keywords: Affective Priming, Creative Problem-Solving, Problem-Solving, 
Reaction time, Remote Association Test.
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مقاله پژوهشی

زمان واکنش در حل مسئله خالقانه و نقش هیجان بر آن 
در کارکنان وظیفه یک دانشگاه نظامی

تورج هاشمی1، شهرام واحدی2، نادیا سلطانی3، محمد حسن موحدی4، پیمان جهانداری5، *محمد محسن خدامی6

چكيده
مقدمه: یکی از مسائل مهم در محیط های نظامی، زمان واکنش در حل مسائل خالقانه و تصمیم گیری در مورد آن است. 
از عوامل تأثیرگذاری بر زمان واکنش، القای هیجان منفی و مثبت است. عالوه بر این، نقش تعدیل گر متغیرهای همگام 

حل مسئله می تواند اثر تعاملی هیجان بر زمان واکنش را تحت الشعاع خود قرار دهد.
هدف: این مطالعه با هدف ارزیابی تأثیر القای هیجان مثبت و منفی بر سرعت واکنش حل مسئله خالقانه انجام شده است.

موادوروشها: روش پژوهش حاضر، از نوع مطالعات آزمایشی پیش-پس آزمون همراه با گروه کنترل است که در دو مرحله 

و با فاصله چهار روز در سال 99-1398 انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمام کارکنان وظیفه یکی از دانشگاه های علوم 
پزشکی نظامی بود که از این بین 24 نفر برای انجام مطالعه آزمایشی به شکل در دسترس انتخاب شدند. واحدهای پژوهش 
پس از تکمیل سیاهه حل مسئله خصلتی و آزمون تداعی دور، در مرحله دوم آزمایش، به شکلی تصادفی در سه گروه القای 
هیجان مثبت، منفی و خنثی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل عاملی آمیخته درون-  بین گروهی 
استفاده شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 26 و در سطح معناداری 0/05 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافتهها: در این پژوهش، تنها فرضیه تفاوت زمان های پاسخ گویی به آزمون حل مسئله خالقانه تداعی های دور در مرحله 
گرفت  قرار  تائید  مورد  پژوهشی  نمونه  در  و خنثی،  منفی  مثبت،  هیجان  القای  گروه  در سه  و پس آزمون  پیش آزمون 

.)n=24 و α< 0/05 ،F= 3/58(
بحثونتيجهگيری: نتایج نشان داد که بین زمان پاسخگویی به آزمون حل مسئله خالقانه تداعی های دور در مرحله 

پیش آزمون و پس آزمون در سه گروه القای هیجان مثبت، منفی و خنثی تفاوتی معنادار وجود دارد. این نتیجه گیری نشان 
می دهد که با آموزش هیجانی می توان به سرعت واکنش در حل مسئله خالقانه کمک کرد. پیشنهاد می شود به خصوص 

در نیروهای نظامی این آموزش در دستور کار قرار گیرد.
کلماتکليدی: آزمون تداعی های دور، القای هیجان، حل  مسئله، حل  مسئله خالقانه، زمان واکنش.
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مقدمه
از  که  است  موضوعی  انسان ها  هیجانی  و  شناختی  کارکردهای 
جلب  خود  به  را  مختلف  حوزه های  در  روانشناسان  نظر  دیرباز 

کرده است. در این بین، حل مسئله یکی از اصلی ترین کارکردهای 
شناختی است که در جریان روان درمانی و در جریان زندگی بشری 
مورد بحث قرار می گیرد. عوامل مختلفی بر روی حل مسئله و 

1399/4/6مجله علوم مراقبتی نظامی   ■  سال هفتم  ■  شماره 4  ■  زمستان  1399  ■  شماره مسلسل 26   ■  صفحات  360-351 تاریخ دریافت:  
1399/6/17 تاریخ پذیرش:  
1399/12/25 تاریخ انتشار:  
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فاکتورهای آن تأثیر گذارند )1(. عالوه بر این بیان اینکه هیجان 
مثبت در حل مسئله ی ساده تأثیرگذار است، گفته می شود که 
هیجان های مثبت و منفی می تواند بر انتخاب استراتژی های حل 

مسئله پیچیده مؤثر باشد )2(.
عالوه بر انتخاب استراتژی های حل مسئله و کیفیت انجام مسائل، 
به  شناختی  کارکردهای  در  مهم،  موضوعی  می تواند  هم  زمان 
باشد. زمان حل مسائل روزمره در  خصوص کارکرد حل مسئله 
افراد سنین مختلف، متفاوت است )3(. همچنین افراد در حالت 
فشار زمانی، حل مسائل را در زمان بیشتری انجام می دهند )4(؛ 
اما عوامل مختلفی می تواند بر سرعت حل مسئله تأثیرگذار باشد. 
که  واکنش  در سرعت  سیال  تأثیرگذاری هوش  مثال  عنوان  به 
حتی  عالوه  به   .)5( است  مسئله  حل  سرعت  مؤلفه  اصلی ترین 
محرومیت کوتاه  مدت از خواب، می تواند اثری منفی بر سرعت 

واکنش داشته باشد )6(.
حل مسئله خالقانه، دارای هفت مرحله ارزیابی وضعیت، کاوش 
در چشم انداز، تدوین چالش ها، کاوش ایده ها، تدوین راه حل ها، 
کاوش در پذیرش و موارد دیگر تدوین برنامه است و هر مرحله 
از آن شامل مهارت های شناختی و عاطفی خاصی است )7(. حل 
نیز  هست،  مسئله  حل  از  جداگانه  مفهومی  که  خالقانه  مسئله 
تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. مثاًل رفتارهای حمایتی 
و  دانش  گذاشتن  اشتراک  به  باعث  می تواند  سازمان  یک  رهبر 
افزایش ظرفیت حل مسئله خالق در کارکنان شود )8(. همچنین 
فعالیت های یادگیری، منابع یادگیری، تعادل یادگیری و غیره بر 
افزایش حل مسئله خالقانه تأثیرگذار است )9(؛ اما همان گونه 
که هیجانات بر حل مسئله تأثیرگذار است، نشان داده شده است 

که عاطفه بر حل مسئله خالقانه نیز مؤثر است )10(.
اما آیا هیجانات بر سرعت واکنش در حل مسئله خالق نیز تأثیرگذار 
است؟ تحقیق حاضر به بررسی این موضوع خواهد پرداخت. مطالعه 
حاضر، در محیطی نظامی انجام شده است که اهمیت حل مسئله 
تبیین  با   (Wessinger) وسینگر  ویلیام  باالست.  آن  در  خالقانه 
نوعی مفهوم سازی از حل  مسئله خالقانه، بر آموزش راهکارها و 
نیروی دریایی  مدل های تصمیم گیری و حل  مسئله خالقانه در 
تأکید می کند )11(. همچنین نشان داده شده است که خالقیت 
رهبران نظامی در حل مسائل، باعث خالقیت در نیروهای نظامی 

تحت امر آن ها می شود )12(.
مطالعات زیادی بر تأثیر زمان به طور کلی در حل مسئله و به 
شکل اختصاصی تر در حل مسئله خالقانه انجام نشده است. شرر 
(Scherer) و همکاران )13( زمان حل مسائل پیچیده را در جامعه 

2000 نفری از دانش آموزان پایه نهم فنالندی مورد بررسی قرار 
داده اند و به این نتیجه رسیده اند که زمان طوالنی تر باعث می شود 
که توانایی حل مسائل پیچیده باالتر برود و هر چه کیفیت حل 
مسئله سخت تر باشد، زمان کندتر است و زمان حل مسئله با کیفیت 
مسئله متفاوت است. درباره تأثیرگذاری هیجان بر کیفیت حل 
مسئله خالقانه، مطالعاتی انجام شده است )14، 15(. اما فقدان 
بر زمان و سرعت  القای هیجان  تأثیرگذاری  مطالعات در زمینه 
پژوهشگران  تا  است  باعث شده  واکنش در حل مسئله خالقانه 
این تحقیق، به پیگیری آن به خصوص در حوزه نظامی بپردازند.

با توجه به اثرگذاری هیجان ها بر کیفیت حل مسئله خالقانه و 
با بررسی این موضوع که هیجان ها می توانند بر زمان واکنش و 
سرعت حل مسئله خالقانه تأثیرگذار هستند، می توان فرضیه های 

ذیل را صورت بندی کرد:
مؤثر  پاسخ گویی حل مسئله خالقانه  زمان  بر  القای هیجان  ـ 

است. )فرضیه اول(
تعاملی  اثر  مسئله خصلتی  حل  )همگام(  کنترل  متغیرهای  ـ 
را  به حل مسئله خالقانه  پاسخ گویی  بر زمان  القای هیجان 

تعدیل می کند )فرضیه دوم(.
بنا بر فرضیه ها و سؤال فوق در این پژوهش سعی شد از روش 
القای هیجان )مثبت و منفی( که نوعی قرار دادن ذهنی افراد در 
موقعیت هیجانی است بر سرعت حل سؤاالت خالقانه آزمون تداعی 
از تست های  (Remote Association Task) به عنوان یکی  دور 

سنجش حل مسئله خالقانه است، استفاده شود.

موادوروشها
مطالعه حاضر از نوع مطالعات تجربی )طرح پیش آزمون-پس آزمون 
با گروه کنترل( است که بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه 
کوکران در آن 24 )24( و )40( نفر برای سه گروه آزمون )8 نفر 
برای هیجان منفی، 8 نفر برای هیجان مثبت و 8 نفر به عنوان 

گروه کنترل( در نظر گرفته شدند.
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جامعه پژوهش حاضر کارکنان وظیفه آجا و نمونه برای دو گروه 
آزمون و کنترل نیز کارکنان وظیفه دانشگاه علوم پزشکی بودند. در 
این مطالعه از شیوه نمونه گیری در دسترس استفاده شد. تخصیص 
شرکت کنندگان در هر کدام از گروه ها با کد )1: هیجان مثبت، 2: 
هیجان منفی و 3: هیجان خنثی-کنترل( به صورت تصادفی در 
انجام شد. معیارهای ورود شرکت کنندگان به پژوهش  دسترس 
شامل: جزء کارکنان وظیفه )مدرک دیپلم به باال( بودن و عدم 
داشتن مشکالت بالینی خاص همچون خستگی و حضور در دو 
مرحله آزمون RAT از دیگر معیارها بود. محقق محتوای اصلی 
پژوهش را با شرکت کنندگان در میان نگذاشت تا روایی درونی 
آزمون حفظ شود. افرادی از آزمون کنار گذاشته می شدند )معیار 
یا  از آزمایش داشتند و  خروج( که عدم رضایت در هر قسمتی 
قسمتی از اطالعات را تکمیل نکرده بودند؛ همچنین افرادی که 
از روند آزمایش به نحوی مطلع شده بودند، از آزمون خارج شدند.

در ابتدا محققان این پژوهش پرسشنامه جمعیت شناختی شامل 
جنسیت، سن، آخرین مدرک تحصیلی، قومیت، وضعیت اقتصادی 
برای  را  زیر  ابزارهای  و همچنین  نمودند  پر  را  تأهل  و وضعیت 
جمع آوری داده های مورد نظر در پژوهش مورد استفاده قرار دادند:
 Remote دور؛  )تداعی های  خالقانه  مسئله  حل  آزمون   .1
(Association Task که توسط اسکندری و حلمی )سازنده اصلی( 

در سال 1395 بومی سازی شد )16(.
این آزمون کامپیوتری 30 سؤال است که در هر سؤال 3 کلمه 
نظم  فهم  و  شده  ارائه  کلمه   3 از  باید  آزدمونی ها  دارد.  وجود 
کلی کلمات، کلمه چهارم را تشخیص دهند. شرکت کنندگان بر 
اساس اینکه کلمه چهارم را درست حدس بزنند، امتیاز خواهند 
گرفت. این آزمون از نظر زمانی دو مرحله دارد: مرحله اول که 
30 ثانیه طول می کشد و در آن شرکت کنندگان وقت دارند که 
کلمه درست را حدس بزنند و مرحله دوم که درستی و نادرستی 
کلمه حدس زده شده توسط سیستم در 30 ثانیه تعیین می شود 
)16(. در یکی از مطالعات ایرانی انجام  شده ضریب آلفای 0/82 
نمایش دهنده همسانی درونی مطلوب بین سؤال ها گزارش شده 
همبستگی   ،(RAT) دور  تداعی  آزمون  اعتبار  بررسی  در  است. 
 (The Torrance Test آزمون به آزمون با آزمون خالقیت تورنس
(of Creative Thinking بررسی شد و تمامی سؤال ها بر اساس 

خرده  سایر  و  تورنس  آزمون  کلی  نمره های  با  معنایی  محتوای 
آزمون های آن مقایسه گشت و رابطه منفی و معنادار )نمرات بین 
0/23- و 0/53-( در این مقایسه مشاهده شد که نمایش دهنده ی 

روایی مناسب آزمون تداعی های دور است )16(.
نمره گذاری این آزمون به دو شکل است: 1. نمره گذاری بر اساس 
تعداد پاسخ های درست به هر سؤال و 2. مدت زمان کلی پاسخ گویی 
به سؤاالت؛ که هر چقدر زمان پاسخ گویی به سؤاالت بیشتر باشد 
عملکرد حل مسئله خالقانه بهتر است )16(. در این پژوهش از 

نمره گذاری به روش دوم استفاده شد.
2. سیاهه حل مسئله (The Problem-Solving Inventory) هپنر 

.)17( (Hapnner & Petersen) و پترسن
این سیاهه 35 سؤال دارد که در یک طیف لیکرتی 6 درجه ای 
از کاماًل موافقم تا کاماًل مخالفم تقسیم بندی شده است و خرده 
مقیاس های اعتماد به حل مسائل )اعتماد به خود در حل مسائل 
 ،11  ،10  ،5 سؤاالت  Problem-solving Confidence؛  فردی/ 
12، 19، 23، 24، 27، 33، 34 و 35(، سبک گرایش- اجتناب 
Approach- /بررسی سبک گرایش به حل مسائل یا اجتناب از آن(
Avoidance Style؛ سؤاالت 1، 2، 4، 6، 7، 8، 13، 15، 16، 17، 

18، 20، 21، 30، 28 و 31(، کنترل شخصی )احساس کنترل 
شخصی در حل مسائل/ Personal Control؛ سؤاالت 3، 14، 25، 
 Additional /26 و 32( و عبارات اضافی )با عنوان عبارات پوششی
Expression؛ 9، 22 و 29( مورد بررسی قرار می گیرد )سؤال های 

1، 2، 3، 4، 11، 13، 14، 15، 17، 21، 25، 26، 28، 32 و 34 
بار  اولین  سیاهه  این  می شوند(.  نمره گذاری  برعکس  صورت  به 
توسط رفعتی و با هدایت خسروی در سال 1375 ترجمه و در 
ایران استفاده شد )18(. حداقل نمره حل مسئله در این سیاهه، 
32 و حداکثر آن 192 است. 85 درصد ضریب آلفا برای خرده 
خرده  برای  درصد   84 مسئله،  در حل  نفس  به  اعتماد  مقیاس 
مقیاس گرایش یا اجتناب از فعالیت های حل مسئله و 72 درصد 
برای خرده مقیاس کنترل شخصی حین حل مسئله به دست آمد. 
به عالوه پایایی این پرسشنامه بر اساس دو بار اجرا در فاصله ی 

دو هفته بین 83 درصد تا 89 درصد گزارش شده است )19(.
3. مقیاس عاطفه مثبت و منفی واتسون (Watson) و همکاران

 (The Positive and این سنجه برای ارزیابی خلق مثبت و منفی
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(Negative Affect Schedule/ PANAS-P & PANAS-N افراد 

ساخته شده است. در این مقیاس که دارای 20 جمله است، عاطفه 
خلق مثبت و منفی )در دو مقیاس( اندازه گیری می شود. آزمودنی ها 
بر اساس لیکرت بسیار کم=1 تا بسیار زیاد=5، میزان تجربه خلق 
مثبت و منفی خود را )در دوره های مختلف زندگی( به شکل عددی 
تعیین می نمایند. نمرات باالتر از 10 تا نمره 50 در عاطفه مثبت، 
نشان دهنده تجربیات خلق مثبت و نمرات بین 10 تا 50 در عاطفه 
منفی، نشانه خلق منفی هستند. در مجموع دامنه نمرات بین 10 تا 
 PANAS-N 0/88 و PANAS-P 50 است. میزان همسانی درونی
0/87 گزارش شده است. پایایی آزمون به روش با آزمایی مجدد 
 0/71 PANAS-N 0/68 و PANAS-P با فاصله 8 هفته ای برای
بود؛ بنابراین اعتبار پرسشنامه در حد مطلوب این پرسش نامه ها با 
 (Beck Anxiety ابزارهای دیگری چون پرسشنامه ی افسردگی بک
نیز   )PANAS-N= 0/58 و   PANAS-P=-0/36(  Inventory)

همبستگی دارد. در یک پژوهش دیگر این مقیاس دارای ضریب 
آلفای عاطفه منفی و مثبت به ترتیب 0/84 و 0/85 گزارش شده 
است. در تحقیق حاضر، هدف استفاده از این سنجه ارزیابی صحت 
دست کاری عمل آزمایشی (Manipulation Check) بود؛ به شکلی 
که برای ارزشیابی شدت قرار گرفتن شرکت کنندگان در موقعیت 

سرنخ دهی هیجانی از این مقیاس استفاده شد )20(.
4. تکلیف القای هیجان از طریق تکلیف سرنخ دهی هیجان استنفورد 
رایت و میشل (,Affective Priming, Wright & Mischel) )21(؛ 

.)22( (Erber & Wang Erber) برگرفته از مطالعه اربر و ونگ
در این تکلیف آزمودنی ها در گروه های هیجان مثبت )یادآوری و 
یادداشت اتفاق شادی بخش(، هیجان منفی )یادآوری و یادداشت 
رنج آور( و خنثی )نوشتن دستور آشپزی غذایی که فرد دیشب 
یک  گروه  هر  گرفتند.  قرار  کنترل  گروه  عنوان  به  بود(  خورده 
نسخه  سه  از  پژوهش  این  در  کردند.  ثبت  را  مکتوب  سناریوی 
به  تکالیف  این  که  شده  استفاده  هیجان ها  دهی  سرنخ  تکلیف 
شرکت کنندگان اجازه تصور در موقعیت واقعی را می دهد و انگار 
آن موقعیت را به شکلی واقعی تجربه می کنند؛ لذا، متغیر القای 

هیجان، یک متغیر طبقه ای است )23(.
این آزمایش در دو حالت آزمون و پس آزمون برگزار شد که در 
بخش اول شرکت کنندگان پس از قرار گرفتن در گروه های تصادفی 

آزمایشی و کنترل، به تکمیل پرسشنامه حل مسئله خصلتی دست 
می زدند و اطالعات جمعیت شناختی خود را پر می کردند. سپس 
 RAT برای 4 بار تالش شرکت کنندگان با شرایط محیط آزمون
و  به آن ها گفته می شد که در تست حافظه، دقت  آشنا شدند. 
سرعت شرکت دارند و به منظور ارزیابی این نکته که حافظه و 
قدرت تمرین در آزمایش مورد کنترل قرار گیرد، چهار روز بین دو 
مرحله فاصله می افتاد. سپس شرکت کنندگان زمان و روز حضور 
مجدد خودشان را تعیین کرده و قسمت اول آزمایش را به اتمام 
از شرکت کنندگان  آزمایش هر کدام  می رسانند. در مرحله دوم 
القای هیجان )سرنخ دهی هیجان( را تکمیل  می بایست تکلیف 
می کردند. آن ها به شکل تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. گروهی 
هیجان مثبت )کد 1(، گروهی هیجان منفی )کد 2( و گروهی 
هیجان خنثی )کد 3( را تجربه کردند. پژوهشگر از ارزیابی صحت 
دست کاری فعالیت آزمایشی برای اطمینان از قرار گرفتن گروه ها در 
موقعیت آزمایشی استفاده نمود. تمامی 24 آزمودنی شرکت کننده 
در آزمون در موقعیت هیجانی قرار گرفته بودند و نمراتی باالتر از 

10 در هیجان های منفی و مثبت داشتند.
بر اساس فرضیه ی اول و دوم آزمایش و عدم برقراری فرض کرویت 
(Mauchly’s Test of Sphericity) برای طرح های چندعاملی از 

روش آماری تحلیل عاملی آمیخته درون-  بین گروهی استفاده 
شد )از روش تحلیل و تجزیه کّمی و تجربی(؛ این متغیرها شامل 
متغیر مستقل بین گروهی القای هیجان )با دو سطح هیجان مثبت 
و هیجان منفی + گروه کنترل( و متغیر درون گروهی )دو مرحله 
از آزمون RAT( بودند و نیز اثر آن ها بر متغیر وابسته )مدت زمان 
مورد  RAT(؛  خالقانه  مسئله  آزمون حل  مرحله  دو  پاسخگویی 
اثرات متغیرهای  از  فوق  )7(. در کنار روش  قرار گرفت  بررسی 
همگام (Covariate) خرده مقیاس های پرسش نامه هپنر و پترسون 
(Hapnner & Petersen) چون اعتماد به حل مسائل، سبک گرایش- 

اجتناب و کنترل شخصی بر اثرات درون -بین گروهی استفاده شد. 
کد اخالق پژوهش حاضر IR.AJAUMS.REC.1399,067 بود.

به شرکت کنندگان پژوهش اعالم شد که آن ها کاماًل برای حضور در 
آزمایش مختارند. در طی اجرا و انتشار نتایج، کلیه حقوق دانشگاه 
(Helsinki) و اصول کمیته اخالق  بر اساس هلسینکی  و نمونه 
(COPE) رعایت شد. عالوه  بر این در راستای رعایت نکات اخالقی 
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و محرمانه بودن پاسخ ها، به واحدهای پژوهش اطمینان داده شد 
به  تنها در جهت اهداف پژوهشی و دستیابی  آنان  که اطالعات 
افزایش کارکردهای هیجانی و حل  مسئله ای به کار  راهکارهای 
گرفته خواهد شد. لذا، از روش کدگذاری به جای ذکر نام و نشانی 
واحدهای پژوهش استفاده شد. همچنین به شرکت کنندگان این 
پژوهش اطمینان داده شد که نتایج این مطالعه فقط برای تهیه 
مقاله استفاده خواهد شد و لینک چاپ مقاله نیز برای آن ها ارسال 
خواهد شد. در پایان محقق ضمن پذیرایی و 10 دقیقه صرف زماِن 
گفت وگو برای همه ی شرکت کنندگان این پژوهش، کل محتوای 
آزمایش را به آن ها توضیح داد و نمرات آزمون RAT را برای آن ها 

تفسیر نمود.

یافتهها
اکثریت واحدهای پژوهش مجرد، دارای مدرک لیسانس، برخوردار 
از وضعیت اقتصادی متوسط بودند و در بازه سنی 18 الی 25 سال 

قرار داشتند )جدول 1(.

بر اساس آزمون فرضیه اول این آزمایش )جدول 2(، بین زمان  
 RAT خالقانه  مسئله  حل  آزمون  سؤاالت  به  پاسخ گویی  کلی 
دارد  وجود  معناداری  تفاوت  کنترل(  و  )آزمایش  گروه  سه  در 
میانگین های  تفاوت   .)n=24 و   α< 0/05  )0/01(  F=  3/58(
زمان های سه گروه )دو گروه آزمونی و گروه کنترل( در دو مرحله 

از آزمون RAT به صورت زیر است:
 :RAT اول  مرحله  زمان  میانگین  مثبت(؛  هیجان  )القای   1 کد 
451 میلی ثانیه/ میانگین زمان مرحله دوم RAT: 347 میلی ثانیه. 
 445 :RAT کد 2 )القای هیجان منفی(؛ میانگین زمان مرحله اول
میلی ثانیه.   414  :RAT دوم  مرحله  زمان  میانگین   / میلی ثانیه 
 :RAT کد 3 )هیجان خنثی؛ کنترل(؛ میانگین زمان مرحله اول
میلی ثانیه 487 / میانگین زمان مرحله دوم RAT: 294 میلی ثانیه. 
در  حالی  که در بررسی فرضیه دوم اثرات مشاهده  شده متغیرهای 
اثراتی  هپنر  پرسش نامه  اساس  بر  خصلتی  مسئله  حل  همگام 

تعدیل گر و معنادار گزارش نمی شوند )جدول 3(.
بحثونتيجهگيری

 انس یوار انحراف استاندارد نیانگیم حداکثر حداقل تعداد رهایمتغ 
 14/0 38/0 16/1 2 1 24 سن 
 04/1 02/1 54/2 5 2 24 یاقتصاد تیوضع
 89/2 70/1 87/3 7 1 24 ی ل یمدرک تحص نیآخر
 12/1 05/1 58/2 5 1 24 تیقوم

 43/0 65/0 20/1 4 1 24 تأهل  تیوضع
 

جدول1-شاخصهایتوصيفی؛اطالعاتجمعيتشناختیکليهواحدهایموردپژوهش

 انس یوار انحراف استاندارد نیانگیم حداکثر حداقل تعداد هایاس خرده مق
 30/0 55/0 61/2 73/3 73/1 24 به حل مسائل اعتماد

 18/0 42/0 12/3 00/4 31/2 24 اجتناب -شیگرا
 86/0 92/0 34/3 40/5 60/1 24 یفرد کنترل 

 

جدول2-شاخصهایتوصيفیمربوطبهخردهمقياسهایپرسشنامۀحلمسئلهخالقانه

 اندازه اثر معناداری  آماری  آزمون  پژوهش  اصلی هایفرضیه
 فرضیه اول؛ 

، RATخالقانه  حل مسئلهگویی به آزمون القای هیجان )مثبت، منفی و خنثی( بر زمان پاسخاثر 
 اثری معنادار است. 

Mixed 
ANOVA 049/0P= 

نسبتاً باال  
[24] 

28/0 
 

جدول3-یافتهآزمونفرضيهاولپژوهش
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مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر القای هیجان )مثبت، منفی و 
خنثی( بر زمان حل مسائل خالقانه آزمون تداعی دور (RAT) به 
عنوان یکی از آزمون های ارزیابی حل مسئله خالقانه، انجام شد. 
در رابطه با فرضیه اول، تفاوت زمان های پاسخ گویی به آزمون حل 
مسئله  خالقانه RAT در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در سه 
گروه القای هیجان مثبت )کد 1(، القای هیجان منفی )کد 2( و 
القای هیجان خنثی )کد 3( معنادار است. در حالی  که بر اساس 
فرضیه دوم این پژوهش، نقش تعدیلی متغیرهای همگام )اعتماد 
 ،)Problem-Solving Confidence /به خود در حل مسائل فردی
Approach-/ بررسی سبک گرایش به حل مسائل یا اجتناب از آن
Avoidance Style، کنترل شخصی )احساس کنترل شخصی در 

حل مسائل/Personal Control( و عبارات اضافی )با عنوان عبارات 
پوششی /Additional Expression( در اثر القای هیجان بر زمان 

حل  مسئله خالقانه آزمون RAT اثری معنادار نبود.
ِشفی  و  میکولینسر  تحقیق  نتایج  با  تحقیق  نتایج  کلی  طور  به 
(Mikulincer & Sheffi) )25( همسویی دارد. آن ها معتقدند که 

سبک دلبستگی و عواطف ناشی از آن در واکنش های شناختی 
افراد مؤثر است. در تحقیق آن ها 110 نفر از افراد شرکت کرده 
بودند که با استفاده از یادآوری خاطره و القای مثبت )خاطره شاد( 
و یا القای خنثی هیجان، حل مسئله خالقانه آن ها در تست از راه 
دور بررسی شد. نتایج از تأثیر القای هیجان بر روند حل مسئله 
خالقانه حکایت داشت. البته در این پژوهش، بیشتر کیفیت حل 
مسئله خالقانه و واکنش های شناختی مورد بررسی قرار گرفت. 
همچنین فاف (Phaf) و همکاران )26(. به نتایج مشابهی در باب 
سرعت دست یافتند. آن ها به این نتیجه رسیدند که محرک های 
مثبت و منفی می تواند در تسهیل حرکت و زمان واکنش فرد مؤثر 
باشد. آن ها این نتایج را از متاآنالیز 29 مطالعه دیگر به دست آورده 
بودند؛ اما این نتایج در بستر حل مسئله خالقانه به دست نیامده 
است و بیشتر بر محوریت هیجان در سرعت واکنش بررسی شده 
است. از کنار یکدیگر گذاشتن پژوهش های فوق می توان استنباط 
نمود که القای هیجان می تواند چه بر کیفیت حل مسئله و چه بر 
سرعت واکنش در آن مؤثر باشد. نتایج تحقیق حاضر کاماًل چنین 

موضوعی را تائید می نماید.
هیجانات  القای  تحقیق  اول  فرضیه  درباره  استدالل  باب  در  اما 

مثبت، مکانیزمی مخالف با افزایش غم در افسردگی طی می کند. 
در افسردگی کاهش سروتونین باعث اختالالت ناشی از افسردگی 
حرکتی  فعالیت  کاهش  بر  سروتونین  کاهش  و   )27( می شود 
تأثیرگذار است )28(؛ بنابراین در روندی برعکس القای هیجان 
سرعت  در  موضوع  این  و  شده  سروتونین  افزایش  باعث  مثبت، 
واکنش مؤثر است. به عالوه سروتونین در یادگیری و حافظه فعال 
قرار دارد  تأثیر حافظه  نقش دارد )29( و سرعت واکنش تحت 
)30(؛ بنابراین طبیعی است که فرد رشد قابل توجهی در افزایش 

سرعت حل مسئله خالقانه داشته باشد.
در مورد هیجان منفی نیز، القای هیجان منفی باعث باال آمدن 
عاطفه منفی شده و عاطفه منفی می تواند بر روند حافظه تأثیرگذار 
قرار  حافظه  تأثیر  تحت  واکنش  که سرعت  آنجا  از   .)31( باشد 
عاطفه  القای  که  گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین   )30( می گیرد 
منفی می تواند بر روند زمان واکنش (RT) در آزمون RAT مؤثر 
باشد. در تحقیق حاضر که محیط نظامی را مد نظر قرار داده است، 
نشان داده شده که در این محیط ها هیجان های منفی به خصوص 
تهدید و ترس می تواند بر کاهش کارکردهای هیجانی و شناختی 
دارد  حافظه  مکانیزم های  با  تعاملی  رابطه ای  که  توجه  جمله  از 
)32( تأثیر بگذارد )33( و چنین موضوعی با توجه به مطالعات 
ذکر شده که در آن رابطه حافظه با هیجان های مثبت و منفی 
مشخص شد، بر زمان واکنش در کارکردهای شناختی به خصوص 

حل مسئله مؤثر است.
نظر می رسد که متغیرهای همگام حل  به  باب فرضیه دوم،  در 
مسئله برای میانجیگری در اثر تعاملی القای هیجانی هیجان بر 
نقش   RAT آزمون  در  مسئله خالقانه  به حل  پاسخگویی  زمان 
معناداری ندارند. متغیرهای همگام مسئله بیشتر بر مهارت های 
سازگاری تأثیرگذار بوده اند. )به عنوان مثال )34(( و مهارت های 
سازگاری با چگونگی حل مسئله در ارتباط است )35(. به عالوه 
توجه، زمان و سرعت و میزان عملکرد حافظه را در حل مسئله 
مؤثر است و این مخالف آن است که تعامل القای هیجانات بر حل 

مسئله خالقانه تأثیرگذار است )1(.
به نظر می رسد کارکرد فرضیه ها در این پژوهش در محیط های 
نظامی از آن روست که سرعت تصمیم گیری در این محیط ها از 
اهمیت باالیی برخوردار است )36( و تصمیم گیری رابطه معناداری 
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این  در  مسئله  حل  سرعت  بنابراین  )37(؛  دارد  مسئله  حل  با 
محیط ها اهمیت باالیی پیدا می کند.

اگر چه این پژوهش اهمیت القای هیجان ها بر سرعت حل مسئله 
خالقانه را تائید نموده اما با محدودیت هایی روبروست. محدودیت 
عدم  دلیل  به  همچنین  است.  آن  نمونه گیری  در  پژوهش  اول 
نمودن  انتخاب  تصادفی  امکان  پژوهشگران،  گسترده  دسترسی 
شرکت کنندگان پژوهش فراهم نشد که این موضوع بر قدرت تعمیم 
 بخشی نتایج تأثیرگذار است؛ هر چند که تخصیص شرکت کنندگان 

به شکلی تصادفی رخ داد.
از آنجا که رابطه همیشه باید دوطرفه باشد و در آن چند نقش وجود 
دارد )36(، محدودیت دیگر این پژوهش در استفاده یک طرفه از 
رابطه نظامی )حل مسئله خالقانه در یک آزمون شناختی یک طرفه( 
در نمونه پژوهش است. به عالوه خود گزارش دهی هیجان ها خود 
می تواند نقیصه ای داشته باشد؛ شاید افراد درک درستی از هیجان ها 
نداشته باشند و یا هیجان های خود را به درستی گزارش نکنند که 

این موضوع می تواند محدودیت دیگری از پژوهش باشد.
گرفتن  نظر  در  با  مطالعه  این  پژوهشگران  منظور  همین  به 

محدودیت ها، پیشنهادهای زیر را مطرح می نماید:
واکنش حل  زمان  در  هیجان  مؤثر  نقش  به  پژوهش  این  در  ما 
مسئله خالقانه رسیدیم اما مشخص نشد که نقش هیجان مثبت 
و منفی چگونه در زمان واکنش مؤثر است و این موضوع پژوهشی 

جدید را پایه ریزی می کند.
این پژوهش در بستری نظامی انجام شده است اما تسری نتایج آن 
به نمونه های دیگر، به خصوص نمونه های سازمانی که در آن زمان 

واکنش حل مسئله با اهمیت است، نیاز به پژوهش های دیگری دارد.
پیشنهاد دیگر، استفاده از تکالیف چندگانه به منظور کسب اطالعات 
هیجانی با کیفیت بیشتر از شرکت کنندگان است. شاید آموزش 
هیجانی صحیح و معرفی و شناخت هیجانات و نشانه های آن ها، 
بتواند در صحت گزارش دهی هیجان ها نقش مؤثری ایفا کند. به 
همین منظور آموزش هیجانی می تواند در دستور کار سازمان های 
نظامی قرار گیرد و با فعال سازی آموزش های هیجانی، به خصوص 
هیجان های مثبت، به سرعت واکنش باالتر در حل مسئله خالقانه 
کمک نمود. در پایان محققان بر استفاده از متغیرهای جمعیت 
شناختی در تحقیق های بعدی تأکید دارند که می توانند عناصری 

تأثیرگذار بر اطالعات پژوهشی باشد.

تشكروقدردانی
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