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Abstract
Introduction: Several behavioral and neuropsychological studies have shown that many
cognitive processes are influenced by spatial, motor, and physical characteristics. For example,
the relations between emotional valence of stimuli (positive vs. negative) and spatial dimensions
(up vs. down) have been approved by many experiments (e.g. happiness is up).
Aim: The aim of the present study was to investigate whether the movement of the head to the
left or right of the space could affect retrieval of Persian words with positive and negative
valence?
Method: The research method was experimental. For this purpose, 38 participants from the
population of Psychology Students of the University of Isfahan were selected by the public call
and convenience sampling for participation in the research. DMDX software was used to
evaluate the effect of movement on emotional memory. The results were then analyzed by
repeated measure design using SPSS 24 software.
Results: The results of the study indicated that the number of retrieved words with valence was
more than neutral ones. In addition, the interaction of valence and head movement was
significant (P<0.05).
Conclusion: In addition to reviewing embodied accounts we finally conclude that abstract
concepts such as positive and negative emotions might be under the influence of movement to
the left or right of the space.
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چکیده
مقدمه :مطالعات رفتاری و شواهد عصبشناختی نشان دادهاند بسیاری از پردازشهای شناختی تحت تأثیر ویژگیهای فضایی ،حرکتی
و بدنمند قرار میگیرند .از جمله اینکه پیوند بین ظرفیت هیجانی محرکها (مثبت و منفی) و ابعاد فضایی (باال و پایین) در بسیاری از
پژوهشها تائید شده است (مثل خوشحالی در موقعیت مکانی باال).
هدف :هدف از اجرای این مطالعه این بود که آیا حرکت سر به سمت راست یا چپ فضا میتواند بر بازیابی کلمات فارسی با ظرفیت
هیجانی مثبت و منفی اثر بگذارد؟
روش :روش پژوهش از نوع آزمایشی بود .به همین منظور با فراخوان عمومی شرکت در پژوهش و به صورت نمونهگیری در دسترس
 33شرکت کننده از جامعه دانشجویان روانشناسی دانشگاه اصفهان انتخاب شدند .در ادامه و برای ارزیابی تأثیر حرکت بر حافظه
هیجانی از نرم افزار  DMDXاستفاده شد .سپس نتایج بهدست آمده با استفاده از نرم افزار  SPSSنسخه  24و در قالب
اندازهگیریهای مکرر تحلیل شد.
یافتهها :نتایج نشان داد تعداد کلمات بازیابی شده دارای بار هیجانی از کلمات خنثی بیشتر بوده و همچنین اثر تعاملی ظرفیت هیجانی
کلمه و حرکت سر معنیدار شد (.)P<5/50
نتیجهگیری :ضمن مروری بر روایتهای شناخت بدنمند نتیجه گرفته شد که مفاهیم انتزاعی از جمله هیجانهای مثبت و منفی
میتوانند تحت تأثیر شرایط بدنمند از جمله حرکت به سمت فضای راست و چپ قرار بگیرند.
کلیدواژهها :حرکت سر ،هیجانها ،حافظه ،شناخت

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه

پایین) را تحت تأثیر قرار میدهند (ساساکی،0

براساس روایتهای شناخت بدنمند در عصب پژوهی

سنو،1یاماندا 1و میورا )2592 ،و رهبران عرصه سیاست در

امروز ،کارکردهای شناختی از ویژگیها و تجارب

استفاده از کلمات با بار مثبت بیشتر از دست راست خود

فیزیکی بدن تأثیر میپذیرند .جورج لیکاف و جانسون در

استفاده میکنند (کاساسانتو 3و جاسمین .)2595 ،1ضمن

اثر مهم خود (لیکاف 9و جانسون )2553 ،به این موضوع

اینکه ،فعالیتهای حرکتی بدنمند نقشی کارکردی در

اشاره میکنند که وقتی مردم درباره ایدههای مثبت و

فرآیندهای شناختی ایفا میکنند (نیدنتال ،95بارسالو،99

منفی سخن میگویند معموالً از استعارههای فضایی بهره

وینکلمان ،92روثگروبر93و ریک2550 ،94؛ سیبلی 90و

میگیرند .از جمله اینکه کلمات با بار مثبت عاطفی با

اتنیر2553 ،91؛ ویلسون )2552 ،91و شناخت موضوعی

فضای باال و کلمات با بار منفی با فضای پایین پیوند

است که تحت تأثیر تجربههای حسی-حرکتی و تعامل با

خوردهاند (لیکاف و جانسون2553 ،؛ تِی .)2594 ،2پیوند

محیط قرار میگیرد (گلنبرگ ،93ویت 91و متکالفی،25

بین ظرفیت هیجانی 3و فضا در سنتهای دیرین فرهنگی

 .)2593کنشهای بدنمند میتوانند بر حافظه و یادآوری

نیز یافت میشود .از جمله اینکه بر اساس روایات

خاطرات افراد اثرگذار باشند .برای نمونه ،در مطالعهای

بهصورت استحبابی توصیه شده است که ورود به

کالسیک ریسکیند ( )9133نشان داده است وقتی مردم در

مکانهای آلوده با پای چپ و ورود به مسجد با پای

حال لبخند زدن یا در وضعیت صاف و نشسته هستند

راست صورت بگیرند .بر اساس برخی روایات هم رقیب

خاطرات مثبت گذشته را راحتتر یادآوری میکنند و

و عتید ،دو فرشته نویسنده اعمال انسان هستند که رقیب بر

برعکس با اخم و یا تصور بدنی خمیده خاطرات منفی

شانه راست اعمال نیک و عتید بر شانه چپ گناهان را

بیشتری به ذهنشان راه مییابند .این نوع اثرات در مورد

مینویسند .از طرف دیگر در زبان فارسی (و انگلیسی) از

مطابقت بین کنشهای حرکتی و ظرفیت هیجانی حامی

کلمه «راست» (که به معنی موقعیت فضایی راست نیز

این فرضیهاند که گویی حافظه هیجانی تحت تأثیر

هست) برای درست بودن سخن کسی استفاده میکنیم.

ویژگیهای بدنمند قرار میگیرد .بر اساس اصل

افزون بر این ،مطالعات تجربی امروز نشان دادهاند که

رمزگذاری انطباقی ،29هرچه قدر بافتی که در آن بازیابی

پیوندی هیجانی بین حاالت شناختی چهره و فضا وجود

5

دارد بهطوری که در مقایسه با چهرههای منفی ،چهرههایی
با بار هیجانی مثبت در سمت راست سریعتر بازشناسی
میشوند (هولمز و لورنسو ،)2599 ،4صداهای مثبت و
منفی ،ادراک محرکها در موقعیتهای عمودی (باال و
1

- Lakoff & Johnson
- Tey
3
- Valence
4
- Holmes & Lourenco
2
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- Yamada
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- Jasmin
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-Krauth-Gruber
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- Wilson
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- Witt
20
- Metcalfe
21
- Encoding specificity principle
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صورت میگیرد با بافتی که رمزگذاری در آن شکل

است .برای بررسی این موضوع رابطه بین کنش حرکتی

گرفته همپوشانی بیشتری داشته باشند ،بازیابی بیشتر تسهیل

افقی سر با بازیابی کلمات هیجانی بررسی شد .به این

میشود (مکدرمات 9و روئدیگر .)2593 ،2از جمله

ترتیب که از شرکتکنندگان خواسته شد فهرستی از

اینکه اگر فردی موقعیت بدنی مشابه با زمان تجربه یک

کلمات مثبت ،منفی و خنثی را به خاطر بسپارند .در مرحله

رویداد را حین بازیابی آن تقلید کند ،بازیابی حافظه

بازیابی از آنها خواسته شد تا سر خود را بهصورت

برایش تسهیل خواهد شد (دیکسترا ،3کاشاک ،4وان،0

تصادفی به سمت راست و چپ حرکت دهند .با توجه به

 .)2551کاساسانتو و دیکسترا ( )2595گام را از این هم

استعارههای فضایی راست و چپ برای محرکهای منفی

فراتر گذاشتند و صرفاً از شرکتکنندگان خواستند

و مثبت (راستگویی که کلمه «راست» را در خود دارد)

حرکت های بدنی به سمت باال و پایین انجام دهند و

و نیز وجود این موضوع در سنت فرهنگی و دینی ایرانیان

خاطراتشان را بازیابی کنند .شرکتکنندگان وقتی

(فرشتههای رقیب و عتید و توصیههای دینی مبنی بر انجام

حرکت بازو به سمت پایین داشتند خاطرات سرگذشتی

اعمال خوب با اندامهای راست) ،فرض مطالعه این بود

منفی را سریعتر بازیابی میکردند .اثر مذکور برای

که با حرکت سر به سمت راست بیشتر کلماتی که دارای

خاطرات مثبت و حرکت بازو به سمت باال نیز مشاهده شد

بار مثبت هستند بازیابی میشوند و با حرکت سر به سمت

(کاساسانتو و دیکسترا .)2595 ،کاساسانتو و بروین

چپ کلماتی که دارای بار منفی هستند بیشتر بازیابی

( )2591در مطالعه اخیر خود نشان دادهاند که این موضوع

خواهند شد.

در مرحله رمزگردانی حافظه نیز صدق میکند و
کنشهای حرکتی یادگیری کلمات ساده را تحت تأثیر
قرار میدهد.
درمجموع گویی هیجانها نهتنها از طریق کنشهای
حرکتی ابراز میشوند بلکه کنشهای حرکتی میتوانند بر
رمزگردانی و بازیابی محرکهای هیجانی دارای بار مثبت
و منفی نیز اثرگذار باشند .با توجه به مطالعاتی که مختصراً
در اینجا مرور شدند ،هدف از مطالعه حاضر بررسی
بازنمایی محرکهای هیجانی مثبت و منفی در فضاهای
به ترتیب راست و چپ و تعیین نقش این بازنمایی در
بازیابی کلمات فارسی با ظرفیت مثبت ،منفی و خنثی بوده
1

- McDermott
- Roediger
3
- Dijkstra
4
- Kaschak
5
- Zwaan
2

روش
مطالعه حاضر از نوع آزمایشی و جامعه مورد مطالعه شامل
کلیه دانشجویان مؤنث رشته روانشناسی دانشگاه اصفهان
بود که  33نفر از آنها به روش نمونهگیری در دسترس و
در رده سنی  25تا  23سال ( )M=23/3 ،SD =2/19برای
شرکت در مطالعه انتخاب شدند .معیارهای ورود به
پژوهش شامل راستدست بودن ،عدم ابتال به بیماریهای
نورولوژیک ،بینایی طبیعی ،عدم مصرف داروهای مؤثر
بر سیستم عصبی و عدم ابتال به اختالالت حرکتی به ویژه
در اندام فوقانی بود .هیچ یک از شرکتکنندگان نسبت
به هدف آزمایش اطالعی نداشتند .دو نفر از
شرکتکنندگان به دلیل عملکرد پایین در رابطه با بازیابی
کلمات از تحلیل نهایی حذف شدند.
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تحلیل آماری مطالعه معطوف به تعداد کلمات بازیابی

انجام دهند بهطوری که هر حرکت سر سه ثانیه و با نظمی

شده بود .فرض اصلی مطالعه این بود که وقتی جهت

مشخص صورت بگیرد .به این ترتیب که قبل از اجرای

حرکت سر و ظرفیت هیجانی (مثل راست ،مثبت) کلمات

آزمایش اصلی قادر باشند بهصورتی تصادفی و با سرعتی

باهم همخوانی داشته باشند عملکرد بازیابی حافظه بهتر از

که در مرحله آموزش فراگرفته بودند ،سر خود را به

حالت ناهمخوان (مثل راست ،منفی) است .برای انجام این

جهات چپ و راست حرکت دهند .سپس ،از

تحلیل از روش واریانس در اندازهگیریهای مکرر توسط

شرکتکنندگان خواسته شد که کلمات را به خاطر

نرمافزار  SPSSنسخه  24استفاده شد.

بسپارند (مرحله رمزگردانی) .مشابه تکلیف توبیاس لوئچر
و همکارانش ( )2553در مرحله یادآوری آزاد (بازیابی)

ابزار

از افراد خواستیم ،سر خود را بهصورت تصادفی به یکی

نرمافزار  :Dmdxکلمات انتخابی از هنجار هیجانی

از جهتهای چپ و راست حرکت (در زاویه حدود 35

کلمات فارسی به صورتی تصادفی توسط نرمافزار

درجه) دهند و با هر بار انجام این کار کلمهای از لیست

( Dmdxفارستر و فارستر( )2553 ،بر روی لپتاپ لنوو،
مدل

،G510

صفحهنمایش

90/1

اینچ)

ارائهشده را بازیابی کنند (شکل  .)9آزمایشگر حین

به

یادآوری کلمات مداخلهای در اجرای تکلیف نداشت.

شرکتکنندگان ارائه شدند .هر کلمه به مدت  0ثانیه

جهت حرکت تصادفی سر (راست یا چپ) و کلمات

ارائه شد و فاصله بین محرکها نیز  5/0ثانیه بود .در

گفته شده شرکتکننده توسط آزمایشگر به ترتیب روی

مرحله بعد ،به شرکتکنندگان آموزش داده شد تا

کاغذ ثبت شدند.

حرکت افقی سر را با سرعتی متناسب (سه ثانیه یکبار با
شنیدن صدای مترونوم نصبشده روی گوشی موبایل)

ب

الف

شکل  1مراحل رمزگردانی و بازیابی تکلیف.
الف) در مرحله رمزگردانی کلیه کلمات لیست هرکدام به مدت  0ثانیه روی صفحه نمایش ظاهر شد .ب) در مرحله بازیابی از شرکتکننده خواسته شد با حرکت
تصادفی سر به سمت راست و چپ کلمات را بازیابی کند.
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تکلیف شرکتکنندگان رمزگذاری و بازیابی فهرستی از

شرکتکننده در مطالعه برابر با  23/3و انحراف معیار نیز

کلمات بود .بهاین ترتیب که  35کلمه شامل  95کلمه

 2/19بود .کمترین سن مشاهده شده برابر با  25و بیشترین

دارای ظرفیت مثبت (انگیختگی> ،3خوشایندی>95 ،)4

سن  23سال بود .تحلیل آماری مطالعه معطوف به کلمات

کلمه با ظرفیت منفی (انگیختگی> ،3خوشایندی< )2و

بازیابی شده بود .مطابق با نتایج مطالعات قبلی این انتظار

 95کلمه خنثی (انگیختگی نزدیک به  ،4نزدیک به  )4از

وجود داشت که شرکتکنندگان در شرایط همخوان

فهرست هنجارشده بارهیجانی کلمات فارسی (رجوع

(مثل واژه مثبت ،حرکت سر به سمت راست) در مقایسه با

کنید به نظری و همکاران )9312 ،انتخاب شدند .در

شرایط ناهمخوان (مثل واژه منفی ،حرکت سر به سمت

مطالعه مذکور کلمات دارای خوشایندی و انگیختگی 4

راست) عملکرد بهتری در فرآیند بازیابی کلمات داشته

خنثی تلقی شدهاند (مثل اجاق) .کلمات خنثی بهمنظور

باشند .در روند تحلیل از روش واریانس اندازهگیریهای

جلوگیری از کشف فرضیه توسط شرکتکنندگان و

مکرر استفاده شد .کلیه مقادیر  p<5/50معنادار در نظر

بررسی وجود اثر واقعی جهت حرکت سر در تکلیف

گرفته شدند .نتایج این تحلیل نشان داد از میان  35کلمه

گنجانده شدند .از نظر طول کلمه ،کلمات انتخابشده

ارائهشده کلیه شرکتکنندگان بهطور میانگین  93/9کلمه

مثبت ( )M=4/0 ،SD =.34و منفی (،SD =5/14

را بازیابی کردند .بهطور میانگین تعداد کلمات مثبت

 )M=4/3تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند (= 5/112

( )M=2/45 ،SD =9/11و منفی (،SD =9/01

 .) t= -5/402, pکلیه کلمات بهکار رفته در این مطالعه

 )M=2/23یادآوری شده در مقایسه با تعداد کلمات

در ضمیمه  9آمدهاند.

خنثی ( )M=9/20 ،SD =9/19بیشتر بودند (جدول .)9
این موضوع نشان میدهد کلمات دارای بار هیجانی بهتر

یافتهها

بهخاطرسپرده میشوند و بازیابی آنها در مقایسه با

تعداد کل افراد مورد مطالعه  33نفر از دانشجویان دختر

کلمات خنثی سادهتر صورت میگیرد.

رشته روانشناسی بود که دو نفر از آنها به دلیل عملکرد
پایین از نتایج نهایی حذف شدند .میانگین سن افراد

جدول  1میانگین و انحراف معیار کلمات بازیابیشده با بار هیجانی
بار هیجانی

میانگین

انحراف معیار

کلمات مثبت

2/4

9/11

کلمات منفی

2/23

9/01

کلمات خنثی

9/20

9/19

در تحلیل آماری با روش واریانس در اندازهگیریهای

(راست ،چپ) بهعنوان عوامل درون فردی و میانگین

مکرر ظرفیت هیجانی کلمه (مثبت ،منفی) و حرکت سر

تعداد کلمات بازیابی شده بهعنوان متغیر وابسته در نظر
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گرفته شدند .بر اساس آزمون گرینهاوس گیسر و با توجه

( .)F)9/30همچنین در مورد اثر اصلی حرکت سر

به نتایج مندرج در جدول  2اثر اصلی ظرفیت هیجانی

معناداری مشاهده نشد (.)F)9/30( =5/31، P=5/115

کلمات به تنهایی معنادار نبود (=5/129 ، P=5/344
جدول  2تحلیل واریانس در اندازهگیریهای مکرر برای کلمات بازیابیشده
عامل

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره f

سطح معنیداری

بارهیجانی

9/555

9

9/555

5/129

5/344

خطا

33/555

30

9/531

حرکت سر

5/999

9

5/999

خطا

44/331

30

9/233

حرکت سر Xبارهیجانی مثبت و منفی

953/319

9

953/319

خطا

933/131

30

3/393

5/531
21/515

5/115
5/555

همراستا با فرضیه اصلی مطالعه ،اثر تعاملی ظرفیت هیجانی

در حین حرکت به سمت راست بهطور میانگین تعداد 3/2

کلمه و حرکت سر معنادار بود (=21/51، P=5/555

کلمه مثبت ( )M=3/2 ،SD =9/35را در مقایسه با

( .)F)9/30مقایسه اثر حرکت سر بر بازیابی کلمات با

حرکت به سمت چپ با تعداد میانگین  9/0کلمه مثبت

ظرفیت هیجانی مثبت و منفی تفاوت معناداری را بین

( )M=9/0 ،SD =5/1بازیابی کردند .این موضوع نشان

حرکت به سمت راست و چپ سر نشان داد بهطوری که

میدهد حرکت سر به سمت راست و چپ میتواند بر

شرکتکنندگان در حین حرکت به سمت چپ بهطور

بازیابی بار هیجانی همخوان با حرکت تأثیرگذار باشد.

میانگین تعداد  3/9کلمه منفی ( )M=3/9 ،SD =9/43را

نمودار میانگین تعداد کلمات بازیابیشده (مثبت و منفی)

در مقایسه با حرکت به سمت راست و میانگین  9/3کلمه

درحرکتهای چپ و راست سر در شکل  2قابلمشاهده

منفی ( )M=9/3 ،SD =9/51بازیابی کردند .در مقابل

است.

شکل  2میانگین تعداد کلمات بازیابیشده با ظرفیت مثبت و منفی در حرکت سر به سمت چپ و راست
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بحث

همکاران2593 ،؛ ریملی 3و همکاران2599 ،؛ شاروت 4و

هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی تأثیر حرکت افقی

یونلیناس.)2553 ،0

سر بر بازیابی کلمات دارای بار هیجانی مثبت و منفی بود.

نتایج همچنین نشان داد اثر تعاملی ظرفیت هیجانی کلمه و

در واقع ،در این مطالعه رابطه بین کنشهای حرکتی در

حرکت سر معنادار است .افزون بر شواهد تجربی مبنی بر

محور افقی و یادآوری کلمات مورد مطالعه قرار گرفت

رابطه بین موقعیت فضایی عمودی (باال و پایین) و ظرفیت

بهطوری که از شرکتکنندگان خواسته شد در حین

هیجانی (مثبت و منفی) ،در مطالعات مختلف پیوند

بازیابی تصادفاً سر خود را به سمت راست و چپ حرکت

قدرتمندی هم بین ظرفیت هیجانی و فضای افقی (راست

دهند .فرض مطالعه این بود که شرکتکنندگان حین

و چپ) مشاهده شده است (کاساسانتو و جاسمین2595 ،؛

حرکت به سمت راست تعداد کلمات مثبت و حین

هولمز 1و لورنسو .)2599 ،1این یافته مطابق با نتایج

حرکت به سمت چپ تعداد کلمات منفی بیشتری را

مطالعاتی است که نشان دادهاند کنشهایی که با سمت

بازیابی میکنند.

راست بدن انجام میشوند ،مثل انقباض ماهیچه دست

نتایج پژوهش حاکی از این بود که بهطور میانگین کلمات

راست یا سمت راست صورت ،با هیجانهای مثبت

دارای بار هیجانی مثبت و منفی بهتر در حافظه کوتاهمدت

همبستگی دارند در حالی که همین کنشها در سمت

رمزگردانی میشوند و از همین رو بازیابی آنها در

چپ بدن با هیجانهای منفی همبستهاند (گیناتی.)2525 ،3

مقایسه با کلمات خنثی سادهتر است .کاتانئو 9و

 .)2525از طرف دیگر ،رابطه بین کنش حرکتی ارادی با

همکارانش ( )2594در مطالعهای از شرکتکنندگان

حافظه هیجانی نیز در چندین مطالعه بررسی شده است

خواستند خطوط دیداری افقی را در یک تکلیف به

(دیکسترا و همکاران .)2551 ،حرکتهای به سمت باال و

دونیمه تقسیمبندی کنند .در انتهای دوسر خطوط دیداری

پایین بر ظرفیت هیجانی خاطرات بازیابی شده افراد

تصاویری از چهرههای مثبت و منفی بهصورت تصادفی

اثرگذار است (کاساسانتو ،فوتاکوپولو 1و برودیتسکی،95

ارائه میشدند .نتایج حکایت از این داشتند که چهرههای

)2595؛ و این موضوع در رمزگردانی حافظه نیز نقش

مثبت در مقایسه با چهرههای منفی و خنثی ،موجب

دارد (کاساسانتو و دِبروین .)2591 ،99اگرچه در مطالعه

میشوند شرکتکنندگان در تکلیف دوبخشی میانه خط،

جاری حرکتهای مربوطه از نوع ارتباطی نبودند میتوان

بیشتر به سمت راست سوگیری داشته باشند .یافتههای

یافته های این مطالعه را همسو با مطالعاتی نیز دانست که

پژوهش جاری همچنین همراستا با مطالعاتی است که

بیانگر اثرات ژستهای حرکتی همزمان با گفتار هستند

نشان دادهاند بارهیجانی کلمات میتواند در تشکیل حافظه
و همچنین یادآوری آنها اثرگذار باشد (گومز 2و
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(گولدین-میدو 9و بیالک2595 ،2؛ گولدین-میدو،

میتوان یافتههای این نوع مطالعات را توضیح داد؛

.)2595

بنابراین ،به نظر میرسد هم ویژگیهای بدنمند و هم

پیوند مشابه «راست» با ظرفیت «مثبت» و «چپ» با ظرفیت

ویژگیهای زبانی در پیوند هیجان و فضا نقش داشته

«منفی» هیجان را میتوان در ویژگیهای زبانی

باشند ،لیکن هنوز سهم نسبی این دو مشخص نشده است.

فرهنگهای مختلف نیز مشاهده کرد .اصطالحاتی مثل

یکی دیگر از راههای تبیین نتایج این مطالعه و مطالعات

«حرف راست» و «مرد راستکردار» ،ظرفیت هیجانی

مشابه از منظر سازوکارهای عصبی ،بررسی موضوع با

مثبت را با فضای راست پیوند میزنند و در مقابل در

روایت کالسیک دیویدسون در جانبی شدن هیجانهای

توصیهای اسالمی مثل اینکه «با پای چپ وارد مکانهای

مثبت و منفی است (کاساسانتو .)2551 ،بر اساس دیدگاه

آلوده شوید» چیزی منفی با فضای چپ مرتبط شده است.

دیویدسون درباره جانبیشدن رفتارهای نزدیکی و

ضمن اینکه ،ریشه کلمات انگلیسی  rightو  leftبه

اجتناب ،رفتارهای نزدیک شدن به اشیاء در نیمکره چپ

ترتیب به معنی «ماهر» و «شیطانی»  dexter-و sinister

و رفتارهای اجتناب از اشیاء در نیمکره راست به ویژه در

است .چنین الگوی مشابهی در فرهنگهای دیگر هم

نواحی پیشانی جانبی شدهاند (دیویدسون ،اکمان،0

دیده میشود (کیتا 3و اسگبی .)2559 ،4از این رو به نظر

سارون ،1سنولیس 1و فرایسن .)9115 ،3از همین رو به نظر

میرسد این ویژگی فرهنگی در بازنمایی کلمات مثبت و

نظر میرسد هیجانهای مثبت و رفتارهای نزدیک شدن

منفی نقشی ناخودآگاه ایفا کرده باشد.

به اشیاء با قشر پیشانی در نیمکره چپ که در اصل

در رابطه با تبیین دادههای این نوع مطالعات باید دو نوع

کنترلکننده دست راست است باهم ارتباط دارند .توضیح

تفسیر را در نظر گرفت :تفسیر شناخت بدنمند و

اینکه ،افراد راست دست از کودکی گرایش داشتهاند با

بدنمند،

دست غالب خود به اشیایی که مثبت قلمداد میکردهاند

شرکتکنندگان از آنجا کلمات مثبت را با سمت راست

نزدیک شوند .این مسئله میتواند ارتباط بین هیجانهای

پیوند میزنند که پیوندی حسی-حرکتی با ظرفیتهای

مثبت و رفتارهایی نزدیکی با دست غالب که تحت کنترل

هیجانی برقرار کردهاند .از منظر تفسیر زبانی،

نیمکره مقابل است را تا اندازهای تبیین کند.

تفسیرهای

زبانی.

از

منظر

شناخت

شرکتکنندگان به این دلیل چنین میکنند که
ویژگیهای زبانی چنین پیوندی را برقرار کرده است (مثل
راستگویی و فضای راست) و همین تجربه زبانی است
که این رابطه را در شبکه مفهومی شکل داده است .در
حال حاضر گویی با استفاده از هر دوی این روایتها

نتیجهگیری
در این مطالعه نشان داده شد ویژگی انضمامی حرکت در
فضا با حافظه انتزاعی هیجان از منظر کارکردی رابطه
دارند .این مسئله با استعارههای مورد استفاده در زبان
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فارسی همخوانی دارد .شرکتکنندگان این مطالعه حین

نویسندگان مقاله بدینوسیله از تمامی کسانی که در

حرکت به سمت راست کلمات مثبت بیشتری را نسبت به

اجرای این پژوهش همکاری داشتهاند بهویژه سرکار خانم

کلمات منفی بازیابی کردند .همچنین شرکتکنندگان در

زهرا مساح که در اجرای تکلیف مشارکت داشتند و

بازیابی کلمات منفی با حرکت سر به سمت چپ عملکرد

همچنین دانشجویان روانشناسی دانشگاه اصفهان کمال

بهتری از خود نشان دادند .نتایج حاصل حکایت از این

تشکر و قدردانی را دارند.

دارد که حرکت در فضا میتواند با اطالعات هیجانی و
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