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  תקציר

 מידת אוה, אחד הגורמים המשמעותיים שמשפיעים על שינוי עמדות? כיצד משתנות עמדות כלפי רגשות

 ,Rosenberg) (המידה בה אובייקט העמדה משרת מטרה של הנבדק(ל אובייקט העמדה האינסטרומנטליות ש

משפיעה על עמדות  רגש אינסטרומנטליב כיצד חשיפה להתנסותון בחל מטרתו של מחקר זה הייתה). 1960

  .של האדם כלפי אותו הרגש אימפליציטיות

שהעריכה את עמדתם האימפליציטית כלפי ) IAT )Implicit Associations Testנבדקים ביצעו מטלת  108, לשם כך

האזינו ך המשחק הנבדקים לבמה. )עימותי או לא עימותי(לפני ואחרי ששיחקו במשחק מחשב ) כעס או שמחה(רגש 

השערות חלופיות בנוגע  שתיהחלק הראשון של המחקר הציע ). ניטראלירגש כעס או ( ותרגש ימוזיקה מעוררקטעי ל

תשתפר עבור מי  רגשהשערה אחת היא כי העמדה האימפליציטית כלפי : רגשותטיות כלפי ילשיפור עמדות אימפליצ

. כעס בסיטואציית עימות עבור מי שחוו, מקרה זהב. הרגששל  האינסטרומנטליתשחוו ישירות את ההשפעה 

 והקשר בל אסוציאטיבית חשיפה ותעקבבתשתפר  רגשהעמדה האימפליציטית כלפי ש תהייההשערה החלופית ה

דפוס , בחלקו הראשון של המחקר. לסיטואציית עימות עבור מי שנחשפו ,במקרה זה. אינסטרומנטלימתוגמל והרגש 

שיפרה את העמדות  ,ת עימותיסיטואציהתנסות ישירה בכעס בשמצאתי . ראשונהתמך בהשערה ה ,השיפור בעמדות

  .האימפליציטיות כלפי כעס

נבא השפעות התנהגותיות האימפליציטית כלפי רגש מור בעמדה נועד לבחון האם שיפ ,מחקרחלקו השני של ה

לבין , לשם כך נבחן הקשר בין  מידת השיפור בעמדה האימפליציטית של נבדקים כלפי כעס. וקוגניטיביות

והבנייתה של סיטואציה עמומה כמכעיסה ) העלאת זיכרונות מכעיסים(העדפותיהם לגירוי רגשי מעורר כעס 

קשרים בין מידת השיפור בעמדות  לא מצאתי מחקרבחלקו השני של ה"). ותייה לעוינמטלת ציפ"באמצעות (

  .מדדים ההתנהגותיים והקוגניטיביים שבחרתיאימפליציטיות כלפי כעס לבין ה

היו השפעות על עמדות , "כעס כתכונה"או ל, חלקו השלישי של המחקר בחן האם לניסיון הקודם במשחקי מחשב

  .לא נמצאו השפעות מסוג זה. אינסטרומנטליות של כעסכלפי כעס או על מידת ה

 .נידונות בהרחבה ,הממצאיםהמשמעות וההשלכות של 

Abstract 

How do attitudes toward emotions change? One of the significant factors affecting attitude change is 

the instrumentality of the attitude object (the degree to which the attitude object serves a person`s 

goals) (Rosenberg, 1960). The following study aims to examine how the exposure to an instrumental 

emotion influences one’s implicit attitude towards the emotion at hand. 
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For this purpose, 108 male students completed IAT (Implicit Association Test) that measured their 

implicit attitudes toward an emotion (anger or happiness), before and after they have played a 

computer game (confrontational or non-confrontational). While playing the game, the subjects listened 

to emotion inducing music (neutral or angry).  

The first part of the study presented two alternative hypotheses regarding the improvement of implicit 

attitudes toward emotions. The first hypothesis was that an implicit attitude toward an emotion would 

improve after an experience of the direct instrumentality of the emotion, in this case, playing the 

confrontational computer game while listening to anger inducing music. The alternative hypothesis 

was that an implicit attitude toward an emotion would improve after being exposed to a context in 

which the emotion is instrumental, in this case, playing a confrontational game. The pattern of 

improvement of the attitudes towards anger supported the first hypothesis. I found that the direct 

experience of anger during a confrontational situation, had improved the implicit attitudes toward 

anger. 

The second part of the study tested whether the improvement in the implicit attitude towards an 

emotion predicted behavioral and cognitive effects. This issue was tested by a comparison between the 

improvement of the implicit attitudes toward anger and the preferences for anger inducing stimuli 

(emotional memories preferences) and the degree of hostility in the construction of an ambiguous 

story. This experiment did not indicate any connections between the implicit attitude improvement and 

the cognitive and behavioral measures I chose. 

The third part of the study tested if previous experience with computer games or "trait anger" have 

influenced the implicit attitudes toward anger or the instrumentality of anger. In this study there were 

no connections indicating this kind of influence.  

The significance and implications of the results are further discussed. 

 



 

4 
 

  תוכן עניינים

  5  ........................................................................................................................................  מבוא

  5  .................................................................................................................................  הקדמה

  7  ...................................................................................................................  רגשות כלפי עמדות

  8  ........................................................................................................  רגשות של אינסטרומנטליות

  9  ..............................................................................................  כעס כלפי ועמדות אינסטרומנטליות

  10  ......................................................................................  אימפליציטיות עמדות שינוי - ראשון חלק

  14  .................................................................................והתנהגותיות קוגניטיביות השלכות -שני חלק

  15  ..............................................................................................  נוספים השפעה גורמי - שלישי חלק

  16  ..........................................................................................................  הנוכחי המחקר פרדיגמת

  19  .....................................................................................................................................  שיטה

  19  ...............................................................................................................................  נבדקים

  19  ...................................................................................................................................  כלים

  22  ...................................................................................................................................  הליך

  23  ...................................................................................................................................תוצאות

  23  ...................................................................................................................  מניפולציה בדיקת

  24  ......................................................................................  ימפליציטיותא עמדות נוישי: ראשון חלק

  25  ................................................................................  והתנהגותיות קוגניטיביות השלכות: שני חלק

  25  ..............................................................................................  נוספים השפעה גורמי: שלישי חלק

  26  ........................................................................................................................................  דיון

  31  .............................................................................................................................  ביבליוגרפיה

  37  .........................................................................................................................  וגרפים טבלאות

  40  ...................................................................................................................................  נספחים

 

    

  

      



 

5 
 

  מבוא

  הקדמה

 של העדפה העדר או בהעדפה ביטוי לידי שבאה ,מסוימת מהות של להערכה פסיכולוגיתהינה נטייה  עמדה

עמדות והערכות כלפי  אנו מגבשיםמראשית חיינו ). Eagly & Chaiken, 2007( העמדה אובייקט

, כגון תפיסההשפעה על תהליכים קוגניטיביים  ינולעמדות. ימם אנו באים במגעטים ותהליכים עאובייק

כגון ועל תהליכים התנהגותיים ) Fazio & Olson, 2003(קטגוריזציה וקבלת החלטות , מיקוד קשב

 ,Albarracin, Johnson, Zanna, & Kumkale(עוצמה ותדירות ההתנהגות , בחירות התנהגותיות, העדפות

או  אנשים שמעריכים בוטניםכפי ש .כולל רגשות, ל אובייקט או התנסותת מתפתחות כלפי כעמדו). 2005

או כעס באופן חיובי יותר או , עצב, מעריכים שמחהאנשים  גם ,כך, סיגריות באופן חיובי יותר או פחות

  .פחות

 והיבטים ,עצמי דיווח על שמבוססים גלויים כלומר היבטים, אקספליציטיים היבטים תוכולל עמדות

 ובודנהאוזן רונסקיאוג. עקיפים מדדים על שמבוססיםהיבטים סמויים  כלומר ,אימפליציטיים

Gawronski & Bodenhauzen, 2006)( ,לתהליכים אסוציאטיביים ערכה ההכלל  שחילק את מודל הציעו

ההבדלים  הסביר אתל המודל נועד. )'APE- Associative-Propositional Evaluation'(תהליכי שיוך לו

 עמדות, לשיטתם .טיותיאקספליצלעומת עמדות  טיותיאימפליצבתהליכים שבבסיס גיבושן של עמדות 

 שעמדות בעוד, ואוטומטיים אסוציאטיביים, רגשיים הליכיםת על מבוססות אימפליציטיות

 מידע של שיוך היקשי על שמבוססים מודעים והערכה שיפוט, ייחוס תהליכי מבטאות אקספליציטיות

שעל גביו עשויות  ,של הערכה אמוציונאלי טיות מהוות בסיסיעמדות אימפליצ, י המודל"עפ .רלוונטי

תהליכי השיוך יהיו תואמים ועקביים ולא במידה והמידע ו ,ציטיות תואמותילהתפתח עמדות אקספל

 ,Gawronski & Bodenhauzen(תהליכי השיוך בין אסוציאטיביים להתהליכים התיווצרנה סתירות בין 

2006( .  

התנסויות שלנו בעולם הת מובאופן בסיסי עמדות מושפע? מה מעצב את העמדות שלנו כלפי רגשות

ומעריכים הגשמת מטרות נחשבת מזה שנים רבות כגורם שמשפיע על האופן בו אנו קולטים . וממטרותינו

בתחומים  מחקרים. )Bruner & Goodman, 1947; Lewin, 1935; Rosenberg, 1960(את הסביבה 

קשורה להערכה חיובית של , אינסטרומנטליות של אובייקט העמדה כלפי מטרותהשונים מצאו כי 
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והן במדידות ) Fitzsimons, & Shah, 2008, למשל( ,הן במדידות אקספליציטיות, אובייקט העמדה

ין קשר בה את יקשתי לבחוןבבמחקר הנוכחי  .Ferguson & Bergh, 2004) ,למשל(אימפליציטיות 

   .עמדות אימפליציטיות כלפי רגשותלבין שיפור   ברגש אינסטרומנטליהתנסות 

מתגבשות על הן . אובייקטשלנו כלפי ה תהרגשיאת בסיס ההערכה  כאמור מהוות, עמדות אימפליציטיות

מחקרים בתחום ? משתנות טיותיעמדות אימפליצכיצד  .יםאוטומטיו מהירים הערכה סמך תהליכי

 ,Gawronski & Bodenhauzen( טיותיעמדות אימפליצ שני ערוצים מרכזיים של שינוימצאו הקישוריות 

 זמנישינוי א הו ,שניערוץ הה .של אסוציאציות חדשותלמידה שינוי מבני דרך א הו ראשוןערוץ הה). 2006

טיות יכיצד משתנות עמדות אימפליצבמטרה לבחון  ).Smith, 1996(קיימים  דפוסי קישוריותבהפעלה של 

  . שני הערוצים הללו בחנתי את, לפי רגשות אינסטרומנטלייםכ

  המחקר הנוכחי

חוויה בהקשר בו , בפרט. ציע כי עמדות כלפי רגשות משתנות כפונקציה של חוויה בעולםמ המחקר הנוכחי

לבחון רעיון זה בדקתי שני ערוצים אפשריים  ל מנתע. כלומר מועיל ומקדם מטרה, הרגש אינסטרומנטלי

האפשרות הראשונה היא למידה מהתנסות ישירה . עמדות אימפליציטיות כלפי רגש אינסטרומנטלילשינוי 

 ברגש אינסטרומנטלי והאפשרות השנייה היא התנסות בהקשר בו הרגש אינסטרומנטלי למטרת הנבדק

או שהתנסות , בדקתי האם התנסות בכעס בעת עימות שיפרה את העמדות כלפיו, בפרט. באותו הקשר

שתי האפשרויות יוצאות  .שיפרה את העמדות כלפיו, בה כעס אינסטרומנטלי ומתוגמל, ציית עימותבסיטוא

 & Tamir, Mitchell & Gross, 2008; Tamir(שכעס הינו רגש אינסטרומנטלי בעת עימות  מנקודת הנחה

Ford, 2012; Van Kleef, De Dreu, & Manstead, 2004.(  

החלק . לשיפור עמדות אימפליציטיות כלפי רגשות ברים חלופייםשני הסהחלק הראשון של המחקר בחן 

האם בחנתי  ,בפרט .האם שיפור עמדות כלפי רגשות השפיע על התנהגות וקוגניציההשני של המחקר בחן 

על הבנייתה של סיטואציה או  על הבחירה לחוות את הרגש כלפי רגש השפיעאימפליציטית שיפור עמדה 

ות על עמדחלקו השלישי של המחקר בחן שני גורמי השפעה נוספים  .עמומה כמעוררת את הרגש

, בפרט( המיומנות במטרה והגורמים הי .ות ועל אינסטרומנטליות של רגשותטיות כלפי רגשיאימפליצ

כעס ", בפרט(אישיותית  כתכונהאת הנבדק והמידה בה הרגש מאפיין   )ן קודם במשחקי מחשבוניסי

  .")כתכונה
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ופירטתי מנגנונים , י את הספרות הרלוונטית לתחום של עמדות כלפי רגשותבחלקים הבאים סקרת

  .תיאורטיים שתומכים בכל אחת מהאפשרויות שהצעתי לשינוי עמדות אימפליציטיות כלפי רגשות

  :רגשות כלפי עמדות

, אנשים כלפי עמדות ולשינוי לגיבוש ביחס נערכו רבים ומחקרים העמדות בתחום ענפה ספרות שישנה בעוד

 ההערכהאף על פי ש .בראשיתו עודנו רגשות כלפי עמדות של המחקר שתחום הרי, ורעיונות אובייקטים

הרי , )Izard, 1971; Tomkins, 1962(כבר לפני שנים יה הרגשית מהחוומהותי הרגש נתפסה כחלק  כלפי

ות בין תרבותיו א, )Sommers, 1984( תבין אישיו ותית רגשורגשות התמקדו עד כה בעיקר בהעדפ שמחקרי

)Eid & Diener, 2001; Elsworth, 1994; Tsai, Khuston & Fung, 2006(.  כלומר המחקרים הללו

כלומר נטיות  ,עד לאחרונה לא נחקרו עמדות ."?להרגיש איזה רגש היית מעדיף" ,התמקדו בשאלות כגון

 ההנחה כי הערך שאחת הסיבות לכך היא יתכן .כלפי רגשות ספציפיים, מלאות יותר של הערכה

)'Valence' (בעלי ערך חיובי כגון שימחה יהיו  רגשותש, כלומר. ב את העמדה כלפיהםשל הרגשות יכתי

מחקר עכשווי אולם .  עמדה שלילית יהיו בעלי  ,שות בעלי ערך שלילי כגון פחדרגו, עמדה חיובית בעלי

 Harmon Jones, Harmon Jones, Amodio(' ונס ושות'הרמון גי "עשל עמדות כלפי רגשות שנערך בתחום 

& Gable, 2011( מחקרם . מצא שונות בין אישית משמעותית בעמדות כלפי רגשות דיסקרטיים ספציפיים

ולבחון את החוויה  ,עוררות וערך אספקטים שלקובלת של החוויה הרגשית מהציע להרחיב את הגדרתה המ

מדד  יצרוהם , ספציפייםת כלפי רגשות במטרה לבדוק עמדו. הסובייקטיבית של רגשות ספציפיים

לא "או  "אוהב"י מדידת המידה בה כל אחד "ע אקספליציטי שהתמקד בחוויה סובייקטיבית של כל רגש

למשל עבור עמדה כלפי פחד נבדקים נתבקשו לדרג עד כמה נכון עבורם (לחוות אספקטים של הרגש " אוהב

עמדות מובחנות כלפי חמישה רגשות מרכזיים נשים יש שלא מחקרם מצא .)"I like being scared": ההיגד

כלפי העמדות אילו ו, בממוצעהעמדה כלפי שימחה הייתה חיובית , כצפוי ).שמחה וכעס, גועל, עצב, פחד(

נמצאו הבדלים בין אישיים משמעותיים במידת  ,אך מעבר לכך .בממוצע תושלילייו היתר הרגשות 

עמדות כלפי רגשות ניבאו בחירה . רגשיים שורה של משתניםניבאו  אשר, החיוביות והשליליות של העמדות

להתבונן בגירוי  גברה ההעדפהכך , תייתה פחות שליליככל שהעמדה כלפי עצב ה(, בסיטואציה רגשית

כעס "דירוג של שאלון  כך עלה , יותר חיוביותכלפי כעס היו דות מעככל שה( רגשיות תכונות ,)מעציב

יותר  וצמה גבוההעבחיובית יותר כלפי שימחה ניבאה חוויה עמדה ( ,גובות רגשיותעוצמה של ת, )"כתכונה

עות גבוהה יותר מגירוי מעורר פי פחד ניבאו הימנעמדות שליליות יותר כל( והימנעות מרגשות) של שימחה

נכונות לחוות את ה מגבירה את, עמדה חיובית יותר כלפי רגש מסויםשעולה  םמחקרמ, לסיכום ).פחד
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ישנן ניתן להניח כי לעמדות כלפי רגשות , לפיכך. גבוהה יותר ובעוצמה גבוהה יותר ש המוערך בתדירותהרג

מעבר לחלוקה , רגשות רחיב את הבנת ההערכה כלפינועד לה, זהמחקר בתחום . השלכות על ויסות רגשות

  ".בלתי נעימים"ו" נעימים"או " שליליים"ו" חיוביים"המסורתית של רגשות ל

  רגשותשל  מנטליותאינסטרו

תפקידם המרכזי של רגשות הוא להכין את האדם לשינוי התנהגותי , מנקודת מבט אינסטרומנטלית

לרגשות ישנם תפקידים משמעותיים , בהיבט החברתי). Frijda, 1986(בהתאם לענייניו ולמטרותיו 

 & Frijda(ין אישיות ויסות תהליכים חברתיים והשפעה על אינטראקציות ב, עירור תגובה, בהעברת מידע

Mesquita, 1994 .( הגישה האינסטרומנטלית לויסות רגשות)Tamir, 2009 (שים מתמקדת ברגשות שאנ

אנשים רוצים לחוש , י הגישה האינסטרומנטלית לויסות רגשות"עפ. מיםמעדיפים להרגיש בהקשרים מסוי

אשר היה עליהם לשתף פעולה אנשים הראו העדפה כלפי שימחה כ, למשל. רגשות שיקדמו את מטרותיהם

 ,Tamir & Ford, in press; Tamir, Mitchell & Ford(והעדפה כלפי כעס כאשר היה עליהם להתעמת 

ציפיות , מחקרים קודמים מצאו העדפות של רגשות אינסטרומנטליים להקשר, עד כה ).2008

כלומר שיפור , ות בפועלואינסטרומנטליות של רגש, אקספליציטיות ביחס לאינסטרומנטליות של רגשות

השפעתה של התנסות ). Tamir & Ford, 2012(בביצוע תחת רגש מסוים בהקשר בו הוא אינסטרומנטלי 

האם יתרחש תהליך למידה של האינסטרומנטליות של . ברגש אינסטרומנטלי על ההערכה שלו טרם נבדקה

המחקר הנוכחי ?  כלפי הרגש כיצד ההתנסות בהקשרים שונים תשפיע על ההערכה האימפליציטית? הרגש

  .י תפעול של מטרות ורגשות"לענות על השאלות הללו ענועד 

 & Tsai, Miao, Seppala, Fung(. "רגש אידיאלי"מטרות בינאישיות לבין קשר בין  מצאקודם  מחקר

Yeung, 2007(. "1הוערך באמצעות דירוג שנע בין " רגש אידיאלי )להשל השא, )כל הזמן( 5-ל) לעולם לא :

מצאו כי ,  )2007(' טסאי ושות ."?בממוצע) רגש מסוים(עד כמה היית רוצה בצורה אידיאלית להרגיש "

בעלי עוררות  רצו מבחינה אידיאלית להרגיש רגשותהם , לאנשים הייתה מטרה להשפיע על הזולת כאשר

לעומת ). מוזיקה קטעי(ואף בחרו גירויים רגשיים בעלי עוררות גבוהה ) כמו שימחה והתלהבות(גבוהה 

רצו מבחינה אידיאלית הם , כאשר לאנשים הייתה מטרה להסתגל ולהתאים את עצמם לזולת, זאת

. ואף בחרו גירויים רגשיים בעלי עוררות נמוכה) כמו שלווה ורוגע(בעלי עוררות נמוכה  להרגיש רגשות

בהתאם , נסטרומנטלייםבמחקרם נמצאו העדפות של רגשות אידיאליים ושל גירויים רגשיים אי, כלומר

בשונה ממחקרה . ין מטרות לרגשותהמחקר הנוכחי נועד להרחיב את הקשר ב. למטרה בינאישית שתופעלה

המחקר הנוכחי התמקד בשינוי עמדות אימפליציטיות כלפי רגשות , "רגש אידיאלי"של טסאי שהתמקד ב
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מ "ע, תפעל את רגשות הנבדקיםהמחקר הנוכחי , בנוסף לתפעול מטרות בינאישיות, כמו כן. ספציפיים

  .השפיעה על ההערכה כלפיו, לבדוק כיצד החוויה של רגש בהקשרים שונים

  אינסטרומנטליות ועמדות כלפי כעס

הרגשות אחד מ מהווהכעס הינו רגש אוניברסאלי נפוץ ונגיש אשר . התמקד בעמדות כלפי כעס מחקר זה

כגון השפעות חברתיות , נחקר בהקשרים רביםרגש זה ). Averill, 1982; Ekman, 2003(הבסיסיים 

היבטים , )Fischer & Roseman, 2007; Van kleef, De dreu & Manstead, 2004(ובינאישיות 

אינסטרומנטליות , )Carver & Harmon-Jones, 2009; Harmon Jones, 2004(ומוטיבציונים  נוירולוגיים

). Tamir, et al., 2008; Tamir & Ford, 2012; Tamir, Ford & Gilliam, In Press(וויסות רגשות 

מצאו קשר בין היכולת לווסת כעס , )Tamir, 2009(גישה האינסטרומנטלית לויסות רגשות מחקרים ב

וכן ) Emotional Intelligence') (Ford & Tamir, 2012'(טלית לבין אינטליגנציה רגשית נבצורה אינסטרומ

). well being') (Tamir & Ford, In Press'(כעס לבין רווחה נפשית קשר בין ויסות אינסטרומנטלי של 

הינה , י בחינת השפעת עמדות כלפי כעס על ויסותו"הבנה מעמיקה יותר של ויסות כעס ע, לאור זאת

  .משמעותית

פקיד מרכזי בהגשמת מטרות במישור הבין אישי ממלא תכעס ? רגש אינסטרומנטלי ינומתי וכיצד כעס ה

כעס הינו רגש ). Frijda & Mesquita, 1994; Van Kleef, 2010(עימותים ויחסי כוחות בהקשר של 

 מוכנות עוררהציע כי כעס מ) Frijda, 2004(ה 'פריג. התנהגות אגרסיביתמוכנות ולנטייה כלפי שנקשר ל

)'Readiness' ( ברקוביץ . לפעולה אגרסיביתפיזיולוגית)Berkowitz, 2012 (סף הסכים והוסיף כי בנו

רעיונות , מבחינה קוגניטיבית. כלפי אלימות בשתי דרכים) 'Tendency'( נטייהכעס יוצר ' מוכנות'ל

ות תגובות מופעל, ומבחינה התנהגותית, שקשורים לכעס זמינים יותר בקלות ומקדמים ביטויי כעס

ב כועס לירי רבמחקרי משא ומתן נמצא כי ישנה נטייה לוות .של אימפולסים אגרסיביים אוטומטיות

שיריב כועס נתפס כקשוח יותר ובעל אמביציה  זאת מאחר. יריבים לא כועסיםמאשר מולדרוש ממנו פחות 

). Sinaceur & Tiedens, 2006; Van- Kleef, De Dreu & Manstead, 2004(כלפי מטרותיו  גבוהה יותר

 Lerner( כלפי סיכונים יותולאופטימ לוודאות, לתחושת שליטה ,כעס נקשר לנכונות לקחת סיכונים, כן כמו

& Keltner, 2001( ,סביר את תרומתו לסיטואציית עימותתכונות שעשויות לה.  
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בחרו כפי שעולה משורת ניסויים בהם אנשים , מתי כעס משרת אותםניתן להניח כי אנשים לומדים  

 ,Ford & Tamir, 2012; Tamir, Mitchell & Gross(  במטרה לקדם מטרת עימות גירויים מעוררי כעס

2008; Tamir & Ford, In Press( . כן נמצא כי מי שבחר לכעוס לפני עימות ציפה שכעס יהיה כמו

 כעס שיפר את הביצוע במשחק מחשב אשר מדמה, ואכן. )Tamir & Ford, 2012(אינסטרומנטלי למשימה 

רגש אינסטרומנטלי  לכעס בתור אתייחס ,לפיכך). Tamir, Mitchell & Gross, 2008(עימות  סיטואציית

  .בסיטואציית עימות מסוג זה

מובחנות טיות יאקספליצעמדות  ,כאמורמצאו נ כלפי כעס בתחום העמדות שנערך עד כההמחקר  מבחינת

עמדות אלו התבססו על  .Harmon- Jones, Harmon- Jones, Amodio & Gable, 2011)( כלפי כעס

עד , ת מביטוי כעסושנובעוהכוח ת האנרגיה ואת תחוש הנבדק אוהב עד כמה היגדים שמדדו של דירוגים 

את ההרגשה בעת כעס עד כמה הנבדק אוהב , את התחושה בעת צעקה על מישהו אחר הנבדק אוהבכמה 

ההיבט  -של עמדות כלפי כעס היבט אחרלבחון המחקר הנוכחי מבקש . ואת ההרגשה בעת זעם

  . בהערכת כעס טייהאימפליצ

  ת אימפליציטיותשינוי עמדו -חלק ראשון

סמויים שמתרחשים בהעדר מודעות , אוטומטיים, תהליכים אימפליציטיים הם תהליכים מנטאליים

הם מנחים חלק ניכר מההתנהגות , על אף שאינם גלויים לעין). Amodio & Ratner, 2011(וכוונה 

מחקרן של ). Greenwald & Banaji, 1995(בפרט כשמדובר בתגובות מיידיות וספונטניות , החברתית שלנו

עמדות אימפליציטיות התפתח במטרה לתת מענה לסתירות בין עמדות אקספליציטיות לבין תגובות 

מאחר ). Devine, 1989(החל במקור בתחום של סטריאוטיפים ודעות קדומות  המחקר. התנהגותיות

תית החלו לפתח חוקרי קוגניציה חבר, והתגלה פער בין מה שאנשים דיווחו על עצמם לבין התנהגותם

בעשורים האחרונים מדדים עקיפים וסמויים שנועדו למדוד היבטים אחרים של הערכה באמצעות חיבורים 

ביניהם מבחן , לשם כך פותחו מספר כלים). Banjai, 2001(אסוציאטיביים ספונטניים בזיכרון 

 & IAT-Implicit Association Test"(, )Greenwald, McGhee"(האסוציאציות האימפליציטיות 

Schwarts, 1998 ( פריימינג של הערכה'או טכניקת' )"Evaluative Priming Technique"( ,)Fazio, 

Sanbonmatsu, Powell & Kardes, 1986( עמדות אימפליציטיות שנמדדו באמצעות כלים אלו . ועוד

, למשל(גבוהה יותר  נמצאו בעלות יכולת לניבוי התנהגות לא פחותה מעמדות אקספליציטיות ולעתים אף

Ayres, Conner, Prestwich & Smith , 2012; Ziegert & Hanges, 2005 .( יתרון זה עשוי לנבוע מטיבן
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של המדידות העקיפות אשר מאפשר לעקוף את הצורך של האדם לבצע אינטרוספקציה מודעת ולעקוף את 

מחקר זה בחר ). Schnabel, Banse & Asendorpf, 2006(היענותו להטיות חברתיות ולדרישות הנסיין 

אלימות מאחר וכעס נתפס בצורה חברתית כרגש בעל השלכות  טיות כלפי כעסיחקור עמדות אימפליצל

של גאורנסקי ) APE(שיוכית -בהתאם למודל ההערכה האסוציאטיבית. )Buss, 1961( ומסוכנות

לבין מידע חברתי עשויים  כאשר ישנה סתירה בין הערכה רגשית אסוציאטיבית, )2006(ובודנהאוזן 

ניתן לשער שמי שחש רגשות חיוביים . טיותיטיות לאקספליצילהיווצר פערים בין עמדות אימפליצ

ציטית  בשל הטיה מודעת או לא מודעת יאסוציאטיביים כלפי כעס לא בהכרח יבטא אותם בעמדה אקספל

של ההטיות הללו ואת השפעתה  למזער את השפעותיהן אפשרשימוש במדידה אימפליציטית . בדיווח עצמי

  . של רציה חברתית

שני הסברים  הציעמחקר הנוכחי ה. טרם נחקרו שינויים בעמדות אימפליציטיות כלפי רגשות, עד כה

את התהליכים , החלק הבא מציג את שתי האפשרויות. חלופיים לשינוי עמדות אימפליציטיות כלפי רגש

  .אחת מהן ן ואת ההיבטים הקוגניטיביים של כלבמרכזש

התנסות ישירה ברגש אינסטרומנטלי תשפר את העמדה , י אפשרות זו"עפ .למידה ישירה -אפשרות ראשונה

מידת האינסטרומנטליות של הרגש תהווה חיזוק חיובי שיוצמד לרגש בתהליך . האימפליציטית כלפיו

סיטואציית עימות הניבוי שנובע מאפשרות זו הוא כי התנסות בכעס אינסטרומנטלי ב, בהתאם. למידה

" כעס"י יצירת קישורים חדשים חזקים ומהירים יותר בין "ע ,תשפר את העמדה האימפליציטית כלפי כעס

ככל שכעס  שניתן לשער כי כך, האינסטרומנטליות של כעס מהווה חיזוק חיובי, זה רציונלי "עפ". טוב"ל

העמדה האימפליציטית  ,בהתאם. ותרכך החיזוק החיובי שיוצמד לכעס יהיה חזק י, יהיה אינסטרומנטלי

מחקר פיילוט שנערך ". טוב"ל" כעס"כי ייווצר קשר אסוציאטיבי חזק ומהיר יותר בין  תשתפר יותר

. תמך באפשרות זו, N=42(i(במטרה לבדוק את הקשר בין אינסטרומנטליות של כעס לבין עמדות כלפי כעס 

בעת משחק , אחר האזנה למוזיקה מעוררת כעסבמחקר נמצא שיפור בעמדות אימפליציטיות כלפי כעס ל

ככל שכעס שיפר את  ;השפעה של מידת האינסטרומנטלית על השיפור בעמדות הנמצא, כמו כן. עימות

  .כך השתפרה העמדה האימפליציטית כלפי כעס, הביצוע במשחק עימות

הערכה 'הליך של הוא ת, טיות דרך רכישת אסוציאציות חדשותיהתהליך המרכזי לשינוי עמדות אימפליצ

בעשורים האחרונים ) Evaluative Conditioning') .(Gawronski & Bodenhauzen, 2006'. ('מותנית

: ראה, בנושאלמטא אנליזה (לשינוי עמדות  'הערכה מותנית'מחקרים רבים התמקדו בערוץ של 

Hofmann, De Houwer, Perugini, Baeyens, & Crombez, 2010 .(ינוי בהערכת התהליך מתייחס לש
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 De) (חיובי או שלילי(בעל ערך רגשי בינו לבין גירוי נוסף , )מודע או לא מודע(גירוי שנובע מצימוד 

Houwer, 2007.( במסגרת . התניה אופרנטיתדרך ישירה למידה של הוא תהליך  תהליך הערכה מותנית

אציה רגשית חיובית או אסוצי(מותנה בלתי לגירוי ) אובייקט העמדה(מוצמד גירוי מותנה הלמידה 

י צימודים ישירים "תקיים עתהליך הערכה מותנית יכול לה ).Jones, Fazio, & Olson, 2009( .)שלילית

). Olson & Fazio, 2001, למשל( "רע"או  "טוב"המילים בין אובייקט העמדה לבין מילות הערכה כגון 

מקרה מיוחד של , למשל. כגון תחושה טובה ,עקיףאו שלילי  גירוי חיובי עם צימודדרך אחרת היא  יצירת 

כגירוי בעל בממוצע שנחווה " עצמי"הערכה מותנית הוא קישור אסוציאטיבי בין אובייקט העמדה לבין ה

במחקר זה ההשערה , באופן דומה .) Gawronski, Bodenhausen, & Becker, 2007( ערך רגשי חיובי

תהווה חיזוק חיובי  ,כעסהצאה מהאינסטרומנטליות של הראשונה היא כי התחושה החיובית שתיווצר כתו

קשר בין הציעו , )Verwijmeren et al., 2012('  מרן ושות'ורויג, לאחרונה. כעסתחושת השיוצמד ל

מכיוון שמטרות מגבירות תפיסה . לבין תהליך הערכה מותנית, אינסטרומנטליות של אובייקט העמדה

, ימודים בין גירוי רלוונטי למטרה לבין אפקט חיובי או שליליהצ, ושליפה של מידע שרלוונטי כלפיהן

ר צימוד גירוי רלוונטי למטרה יצש הם אכן מצאו. עשויים להירכש בקלות רבה יותר ובעוצמה גבוהה יותר

  . "הערכה מותנית"חזק יותר ואפקט גדול יותר של 

 & Multiple Memory Systems Model")  (Amodio"(מודל הזיכרון הרב מערכתי , קוגניטיבית מבחינה

Ratner, 2011( ,צימודים חוזרים בין נלמדות בעקבות חדשות אסוציאציות אינסטרומנטליות  כי מציע

. בקורטקס הפרה פרונטאלי השמאלי עותבאופן עצמאי ונפרד מהמוד, חיזוק חיוביבין ל ,פעילות או גירוי

בעקבות שינויים מודעים או לא מודעים  במהירותנרכשות ) מקדמות מטרה(נטליות תגובות אינסטרומ

  . התאם למטרהבאזור זה בפידבק שמתקבל ב

מידת האינסטרומנטליות של כעס תחווה כתחושה , לשינוי עמדות אימפליציטיות זה הסבר י"עפ ,לסיכום

ובהתאם העמדה כלפיו  ,חיובי יגברהחיזוק הלבין  הצימוד בין כעס, ככל שכעס ישרת את המטרה. חיובית

הנובעת ההשערה , לפיכך. 'טוב'ל' כעס'יותר בין  יםומהיר יםחזק יםאסוציאטיבי םיקשר וווצריכי י פרתשת

טית כלפי כעס תשתפר עבור נבדקים שיתנסו בכעס בהקשר יכי העמדה האימפליצ היאמהסבר זה 

טית יליצפת מידת השיפור בעמדה האימדת האינסטרומנטליות של כעס תנבא אוכי מי ,אינסטרומנטלי

הערכתו כלפי כעס תהיה חיובית יותר כך , בהתנסותככל שכעס יעזור לאדם , או במילים אחרות .כלפיו

  .לאחר ההתנסות
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הקשר בו הרגש חשיפה לי אפשרות זו "עפ .הקשר אינסטרומנטליחשיפה אסוציאטיבית ל - אפשרות שנייה

 לי שנעורר את הרגשאף מב, אינסטרומנטלי למטרת הנבדק תשפר את העמדות האימפליציטיות כלפיו

הקשורה באופן , הניבוי שנובע מאפשרות זו הוא כי התנסות בסיטואציית עימות, בהתאם. בצורה ישירה

השיפור , י רציונל זה"עפ. תביא לשיפור העמדות האימפליציטיות כלפי כעס,אסוציאטיבי ליעילות כל כעס

עורר תמטרה של עימות ה. לפי כעסי שינוי בנגישות של מידע אסוציאטיבי חיובי כ"בעמדות יוסבר ע

  ).'טוב' עירור זיכרונות בהם כעס היה, למשל(' טוב'-כעס ל'חיבורים קודמים בין 

. מטרהטיות כלפי רגשות מתמקד בהקשר אינסטרומנטלי ליצההסבר האפשרי השני לשיפור עמדות אימפלי

הראו כיצד הפעלת  )Ferguson, 2008; Moore, Ferguson & Chartrand; 2011(מחקרים קודמים 

. מטרות משפרת את העמדות האימפליציטיות כלפי גירויים שהינם רלוונטיים להגשמת המטרה שהופעלה

מוכנות 'הציעה כי המטרה מעוררת מנגנון אימפליציטי ופונקציונאלי של ) Ferguson, 2008(פרגוסון 

ה את הזמינות והנגישות של מידע המטרה מגביר, לפי מנגנון זה). 'Evaliuative Readiness'(  'הערכתית

באופן . כך שמעריכים אותם בצורה יותר חיובית, חיובי וזיכרונות חיוביים כלפי גירויים שמשרתים אותה

 .זה האדם מונחה להגביר את בחירותיו ההתנהגותיות באובייקטים ופעילויות שמקדמות את מטרותיו

 לאחר עירור, כך למשל. ם כלפי מגוון מטרותמתקיי "המוכנות ההערכתית"תהליך  פרגוסון הראתה כי

עמדות  השתפרו 'הרזיה'מטרה של לאחר עירור ו, עמדות כלפי ספרים השתפרו 'הצלחה אקדמית'מטרה של 

  . )Ferguson, 2008( כלפי מכון כושר

מודלים של ' הציעו, )Ferguson & Wojnowicz, 2011(' נוביץ'פרגוסון ווג, ה קוגניטיביתמבחינ

" זרימה"מ להסביר את ה"ע, )'Multiple Interacting Systems Models'( 'יה בין ריבוי מערכותאינטראקצ

)'Fluidity'( מטרות אסטרטגיות עכשוויות . יטיותעמדות אימפליצבין ל והגמישות בין מטרות אסטרטגיות

נספטים שמאתרים קו ,מוחיים זוריםיה גבוהה לתת אנטאליים מהיררכמיצוגים יגורמות להשלכות של 

ויוצרים  בהתאם למטרהשל המידע והזיכרונות קטגוריזציה את ה שניםרלוונטיים למטרה ובאופן זה מ

  .שמקדמת אותההערכה אימפליציטית 

זיכרונות חיוביים מידע וגביר את הזמינות והנגישות של ההקשר של מטרת עימות י, ערוץ זהי "עפ, לסיכום

זיכרון בפעם בה כעסתי על מרצה והוא  ,למשל(בהקשר אדפטיבי  זיכרונות של כעסמידע וכלומר , כלפי כעס

 שהתנסוטית כלפי כעס תשתפר עבור נבדקים יכי העמדה האימפליצנבא לפיכך נ). העלה לי את הציון
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רגש אינסטרומנטלי להגשמת  כעס הינובהקשר בו  שמתנסהמי  ,או במילים אחרות .עימותבסיטואציית 

  . ובית יותרורה חיך כעס בציערי ,מטרותיו

  השלכות קוגניטיביות והתנהגותיות -חלק שני

מצאו כי העמדה ) Harmon- Jones, Harmon- Jones, Amodio & Gable, 2011(' ונס ושות'הרמון ג

. באה את הנטייה לגשת או להימנע מסיטואציות המעוררות את הרגשיכלפי רגשות נהאקספליציטית 

כך נעשה ניסיון משמעותי יותר להימנע , ס היא שלילית יותרהם מצאו כי ככל שהעמדה כלפי כע, בפרט

ציטיות יבעוד שמחקרם עסק בעמדות אקספל. המעוררים כעס) תמונות(מחשיפה לגירויים ויזואליים 

  .קוגניציה והתנהגות רלוונטיים'המחקר הנוכחי בוחן את הקשר בין עמדות אימפליציטיות כלפי כעס לבין 

בתגובה לאיומים ולחיזוקים , מ להגיב במהירות"ה אוטומטית הינה הכרחית עהיכולת להעריך גירוי בצור

טיות מספקות מידע רלוונטי במהירות ללא מאמץ יעמדות אימפליצ). Ferguson & Zayas, 2009(בסביבה 

 םייתנהגותה הקשר בין משתניםמסקירת . לגבי תגובות התנהגותיות הולמות לסביבה החברתית, מודע

עולה כי מידת החיוביות של העמדה אימפליציטית כלפי אובייקט או פעילות  ,טיותיפליצעמדות אימ לבין

 ;Fazio & Olson, 2003(צפויה להגביר את הנטייה לגשת ולבחור באובייקט העמדה או בפעילות 

Greenwald, Poehlman, Uhlmann & Banaji, 2009   .(  

. טיות כלפי רגשות ספציפיים טרם נחקרויליצשל עמדות אימפ ההתנהגותיות והקוגניטיביותההשלכות 

שרלוונטיות לויסות עצמי נמצאו בעלות  טיותיקודמים עמדות אימפליצמחקרים ב, מבחינה התנהגותית

נמצא כי עמדות אימפליציטיות כלפי חרדתיות ניבאו התנהגות חרדתית , כך למשל. ערך ניבוי התנהגותי

)Schnabel, Banse & Asendorpf, 2006( ,דות אימפליציטיות כלפי אגרסיביות ניבאו התנהגות עמ

ועמדות אימפליציטיות כלפי ) Richetin, Richarsdson & Mason, 2010(אגרסיבית בתגובה להתגרות 

את מספר העבירות האלימות של שחקני הוקי במשחק ניבאו ) Talk( 'שיחה'לעומת  ,)Fight(' מאבק'

)Banse & Fischer, 2002.(   

באופן שיתבטא  ,סוכעלכלפי כעס יגביר את הנטייה להעדיף  טיותיכי שיפור עמדות אימפליצ יתשער, לפיכך

כלומר , כעס בסיטואציה אינסטרומנטליתבפרט העדפת גירוי מעורר . בבחירה של גירויים מעוררי כעס

לאו שאלון ימהנבדקים , לאחר מדידות העמדות האימפליציטיות, מ לבדוק זאת"ע. סיטואציית עימות

מעורר כעס לפני  נועד להעריך העדפה לגירויאשר , )Tamir & Ford, 2012(זיכרונות  העדפה ובחירה של
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 יטית כלפי כעס תשתפרכי ככל שהעמדה האימפליצ תישער .עימותשאינה  נוספתמטלה  מטלת עימות או

   .לפני מטלת עימות נוספת, זיכרונות מעוררי כעס כך תגבר ההעדפה של, לאחר העימות

את היכולת לתת פשר לסביבה בצורה מיידית וללא מאמץ  משרתתהערכה אוטומטית , ינה קוגניטיביתמבח

)Ferguson & Zayas, 2009 .(בעלות השפעה על תהליכי קבלת  טיות נמצאויין היתר עמדות אימפליצב

 & Greenwald, Poehlman, Uhlmann & Banaji, 2009; Richetin(גיבוש רושם ו שיוך, החלטות

Richardson, 2008.(  העוינות יגביר את מידת  כי שיפור עמדות אימפליציטיות כלפי כעס תישער ,לפיכך

שנועדה לשקף תהליכי  "מטלת ציפייה לעוינות"ש בומעשה שינ מ לבחון זאת"ע. בהבניית סיטואציה עמומה

לים כיצד הנבדק התבקש להש). Bushman & Anderson, 2001( שיוך והערכה של סיטואציות, שיפוט

 , המחשבות והרגשות שהנבדק השלים ,י בדיקת ההתנהגות"ע. מגיבה לסיטואציה עמומהדמות בסיפור 

   .עמומה למחשבות ולרגשות בסיטואציה, להתנהגות באיזו מידה הנבדק נתן פשר עוין בחנתי

  גורמי השפעה נוספים - חלק שלישי

רציתי לבדוק בנוסף לגורם , כלפי רגשות מאחר ומדובר במחקר ראשוני בתחום העמדות האימפליציטיות

האם ישנה השפעה לגורמים נוספים על העמדה , אינסטרומנטליות של הרגש -המרכזי שמחקר הנוכחי הציע

במידה וישנה בשפעה כזו ניתן לבחון האם . הראשונית או או על שינוי העמדה האימפליצתטית כפי רגש

  .טליות של רגש או הקשר לבין שינוי עמדות כלפי רגשהיא ממתנת או מתווכת את הקשר בין אינסטרומנ

אחד הגורמים המשמעותיים שהשפיעו על הערכה  כי מצאה) Ferguson, 2008(פרגוסון : מיומנות במטלה

נבדקים , כך למשל. מטרהמידת המיומנות של נבדקים ב חיובית של אובייקטים רלונטיים למטרה הוא

הראו שיפור ניכר יותר בהערכת ) מיומנים יותר ביכולת אקדמית ,כלומר(גבוהים יותר  SITבעלי ציוני 

בחרתי לבחון האם מיומנותם של הנבדקים , לפיכך. ונטיים למטרת הישגיות אקדמיתויקטים רליאוב

 .טיות כלפי כעסיאו על העמדות האימפליצ, במשחקי מחשב השפיעה על מידת האינסטרומנטליות של כעס

בשלושת , בשבועכמה שעות שיחקו משחקי מחשב בממוצע "ב על שאלה לשם כך הנבדקים התבקשו להשי

  .במסגרת שאלון הפרטים הדמוגרפי" ?החודשים האחרונים

באופן כללי אפיין כלומר המידה בה כעס , "עס כתכונהכ"במחקרים קודמים נמצא קשר בין  :כעס כתכונה

 & Harmon Jones, Harmon Jones, Amodio(לבין עמדות אקספליציטיות כלפי כעס , את ההתנהגות

Gable, 2011.( עמדות אימפליצטיות ראשוניות כלפי כעס או קשר ל קשר נושלכן מעניין לבדוק האם י

שאינו נקשר  או שמא מדובר בסוג שונה של הערכה, למידת השיפור בעמדות אימפליציטיות כלפי כעס
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,Ford (רת לחיזוקים ויזואליים נקשר לתשומת לב מוגב" כעס כתכונה"כמו כן  .לתכונה התנהגותית

Tamir, Gagnon, Taylor, & Brunye, 2012 .(בהנחה שמידת האינסטרומנטליות מהווה חיזוק חיובי ,

על מידת האינסטרומנטלית או על השיפור בעמדות " כעס כתכונה"מעניין לבדוק אם תהיה השפעה ל

  .האימפליציטיות כלפי כעס

  פרדיגמת המחקר הנוכחי

  יטיותשינוי עמדות אימפליצ: חלק ראשון

במטרה להבין כיצד . טיות כלפי רגשותיהמחקר הנוכחי הינו מחקר ראשוני בתחום שינוי עמדות אימפליצ

השוואה בשינוי של עמדות נערכה  טית כלפיויאינסטרומנטליות של רגש משפיעה על העמדה האימפליצ

טיות כלפי יבוצה נמדדו עמדות אימפליצעבור כל ק .1כמוצג בטבלה , אימפליציטיות בקרב ארבע קבוצות

בו שיחקו תוך , )עימותי או לא עימותי(לפני ואחרי שהנבדקים שיחקו במשחק מחשב , )כעס או שמחה(רגש 

כל קבוצה חולקה לשני סוגי סדר האזנה לקטעי ). כעס או ניטראלי(כדי האזנה למוזיקה מעוררת רגש 

  .2כמוצג בטבלה , במשחק את ההשתפרות בעקבות אימון המוזיקה כדי לאזן

נועדה לבחון האם יש שיפור בעמדות אימפליציטיות כלפי רגש אינסטרומנטלי לאחר אינדוקציה , 1קבוצה 

הנבדקים בקבוצה זו האזינו למוזיקה מכעיסה במהלך משחק , לשם כך. של הרגש בהקשר אינסטרומנטלי

צפוי שיפור , לפי ההסבר הראשון .כלפי כעס לפני ואחרי המשחק IATומלאו מטלת , שמטרתו עימות

 לפי גם. התנסות ישירה ברגש אינסטרומנטליבעמדות כלפי כעס בקרב קבוצה זו כיוון שהנבדקים חוו 

צפוי שיפור בעמדות כלפי כעס בקרב קבוצה זו מכיוון שהנבדקים נחשפו להקשר , ההסבר השני

  .אינסטרומנטלי של כעס

מדות אימפליציטיות כלפי רגש לאחר אינדוקציה של הרגש נועדה לבחון האם יש שיפור בע, 2קבוצה 

הנבדקים בקבוצה זו האזינו למוזיקה מכעיסה במהלך משחק , לשם כך. בהקשר לא אינסטרומנטלי

לא . כלפי כעס לפני ואחרי המשחק IATומלאו מטלת , אלא איסוף אובייקטים, שמטרתו אינה עימות

ר הראשון לא צפוי שיפור בעמדה האימפליציטית כלפי כעס לפי ההסב. ציפיתי כי כעס יקדם מטרת איסוף

גם לפי ההסבר השני לא צפוי שיפור בעמדות . מכיוון שהנבדקים לא התנסו בכעס בהקשר אינסטרומנטלי

אפשרות  בדוקנועדה לקבוצה זו . כלפי כעס מכיוון שהנבדקים לא נחשפו להקשר בו כעס אינסטרומנטלי

ללא קשר לאינסטרומנטליות , משפר את העמדה האימפליציטית כלפי כעסכלפי כעס פעמיים  IATשביצוע 
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רציתי לבדוק אם השיפור בעמדות  י שלילת אפשרות זו"ע. נסטרומנטליישירה או הקשר אי

  .האימפליציטיות הוא ספציפי לאינסטרומנטליות של הרגש

לאחר אינדוקציה של , וררנונועדה לבחון האם יש שיפור בעמדות אימפליציטיות כלפי רגש שלא ע, 3קבוצה 

הנבדקים בקבוצה זו האזינו למוזיקה מכעיסה במהלך משחק שמטרתו , לשם כך. רגש אינסטרומנטלי

בחרתי בשמחה מכיוון שמצד אחד היא דומה  .כלפי שמחה לפני ואחרי המשחק IATומלאו מטלת , עימות

 ,Harmon Jones, Harmon Jones, Amodio & Gable( להתקרבות לכעס מבחינת עוררות ומוטיבציה

לפי ההסבר הראשון לא צפוי ). Tamir & Ford, 2012(אך מצד שני לא מצופה לקדם מטרת עימות ). 2011

לפי ההסבר השני לא . מכיוון שהנבדקים לא התנסו בשמחה אינסטרומנטלית, שיפור בעמדות כלפי שמחה

קבוצה . הקשר בו שמחה אינסטרומנטליתמכיוון שהנבדקים לא נחשפו ל, צפוי שיפור בעמדות כלפי שמחה

אפשרות שהתנסות ברגש אינסטרומנטלי משפרת עמדות אימפליציטיות כלפי רגשות  בדוקזו נועדה ל

אקסקלוסיבי  הוא י שלילת אפשרות זו רציתי לבדוק אם השיפור בעמדות האימפליציטיות"ע. אחרים

  . לרגש האינסטרומנטלי

ללא , בהקשר אינסטרומנטלי ר בעמדות אימפליציטיות כלפי רגשונועדה לבחון האם יש שיפ, 4קבוצה 

לשם כך הנבדקים בקבוצה זו האזינו למוזיקה ניטראלית במהלך משחק שמטרתו . אינדוקציה של רגש

לפי ההסבר הראשון לא צפוי שיפור בעמדות . לפני ואחרי המשחק, כלפי כעס IATעימות ומלאו מטלת 

, י ההסבר השני"עפ, לעומת זאת. תנסו ברגש בהקשר אינסטרומנטליכלפי כעס מכיוון שהנבדקים לא ה

  .צפוי שיפור בעמדות כלפי כעס מכיוון שהנבדקים נחשפו להקשר בו כעס אינסטרומנטלי

 העמדות האימפליציטיות כלפי רגש של כל אחת מהקבוצות נמדדו לפני ואחרי המטלה ,כאמור

יצרתי מדד של שיפור עמדות אימפליציטיות , תלאחר המדידו. והאינדוקציה הרגשית של כל קבוצה

לבין העמדה ) שנמדדה אחרי המטלה(שהתבסס על ההפרש בין העמדה האימפליציטית השנייה 

  ).שנמדדה לפני המטלה(האימפליציטית הראשונית 

שיפרה את עמדתם האימפליציטית כלפי , מ לבדוק האם התנסות ישירה באינסטרומנטליות של כעס"ע

לעומת השיפור בעמדות  1ת השיפור בעמדה האימפליציטית כלפי כעס בקרב קבוצה כעס בדקתי א

וכי , יהיה מובהק 1ההסבר הראשון ניבא שהשיפור בקבוצה . האימפליציטיות כלפי רגשות בשאר הקבוצות

ישירות רגש  שלא חוו 2-4הוא יהיה משמעותי יותר מהשיפור בעמדות אימפליציטיות בקרב קבוצות 
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תנבא את  1כעס בקבוצה  מידת האינסטרומנטליות שלההסבר הראשון ניבא כי , כמו כן. יאינסטרומנטל

  .מידת השיפור בעמדות כלפי כעס בקרב קבוצה זו

מ לבדוק האם התנסות בהקשר אינסטרומנטלי של כעס שיפרה את עמדתם האימפליציטית של נבדקים "ע

, כעס בקרב נבדקים ששיחקו משחק עימות בדקתי את השיפור בעמדות האימפליציטיות כלפי, כלפי כעס

לעומת השיפור בעמדה האימפליציטית כלפי כעס ללא הקשר עימות ולעומת השיפור בעמדה כלפי שימחה 

 יהיה מובהק ומשמעותי יותר מהשיפור, 4-ו 1ההסבר השני ניבא כי השיפור בקבוצות . לאחר הקשר עימות

  . 3- ו 2בקבוצות 

  וקוגניטיביות השלכות התנהגותיות :חלק שני

  ,יע על קוגניציה והתנהגויות מיידייםטיות כלפי רגש השפישינוי מיידי בעמדות אימפליצ מ לבדוק אם"ע

לבין המידה בה נבדקים העדיפו , נבדקו הקשרים בין מידת השיפור בעמדות האימפליציטיות כלפי כעס

 ,Tamir(העדפת זיכרונות רגשיים  לשם כך הנבדקים מלאו שאלון. לפני משחק נוסף זיכרונות מעוררי כעס

Mitchell & Gross, 2008 ( בהם דרגו איזה זיכרונות היו מעדיפים לכתוב במידה וישחקו פעם נוספת

המידה בה נבדקים טיות כלפי כעס לבין ינבדק הקשר בין שיפור בעמדות אימפליצ, כמו כן. במשחק המחשב

 & Bushman(לאו מטלת ציפייה לעוינות הנבדקים מ, לשם כך .סיטואציה עמומה כעוינתפירשו 

Anderson, 2001( ,שנועדה לבדוק באיזה מידה הם מפרשים סיטואציה עמומה כעוינת.  

  ה נוספיםגורמי השפע: חלק שלישי

הנבדקים התבקשו להשיב בשאלון פרטים דמוגרפי על , את ההשפעה של גורמים נוספיםבמטרה לבדוק 

מספר ". שעות? ____ ק במחשב בשבוע בחודשים האחרוניםבממוצע כמה שעות אתה משח : "השאלה

אשר השפעתם על מידת האינסטרומנטליות , השעות הממוצע נועד לייצג ניסיון קודם ומיומנות במשימה

  .כלפי כעס נבדקה תטיוישל כעס בעימות ועל עמדות אימפליצ

הנבדקים , יטיבייםוהמדדים ההתנהגותיים והקוגנ, IAT -מדידות ה, לאחר משחק המחשב, כמו כן

מ "זאת ע). Spielberger, Jacobs, Russell, & Crane, 1983" (כעס כתכונה"התבקשו לענות על שאלון 

הציון הממוצע בשאלון לבין מידת האינסטרומנטליות של כעס ולבין עמדות  ןלבדוק האם היה קשר בי

  .טיות כלפי כעסיאימפליצ
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  שיטה

  נבדקים

תנדבו להשתתף המהאוניברסיטה העברית בירושלים ) Mage=25.2, בנים בלבד, N=108(משתתפים 

  .ח"ש 30תמורה כספית של עבור או , בניסוי בתמורה לחתימה עבור שעות השתתפות בניסויים

  כלים

י מיון ושיוך קטגוריאלי "ת כלפי רגשות עינועדה להעריך עמדה אימפליציטש מטלה: רגש IAT מטלת

)Greenwald, Nosek & Banaji, 2003 .(טוב"כל נבדק התבקש למיין ל, במסגרת המטלה הממוחשבת "

שאת העמדה האימפליציטית כלפיו ביקשתי  ,מונחים ניטראליים ומונחים שקשורים לרגש "רע"או 

', כעס'כללה את המונחים ' כעס'הקטגוריה . חמישה פריטים כל קטגוריה כללה. כעס או שימחה -להעריך

', עליזות', 'אושר', 'שמחה'כללה את המונחים ' שמחה'הקטגוריה . 'מהח'-ו' עוינות','עצבנות', 'זעם'

 הבלוק  .3מוצג בטבלה כ, ניסויים בלוקים שבעה עברו  הנבדקים, עבור כל רגש .'חדווה'- ו' עליצות'

והרביעי השלישי  יםבבלוק. בנתונים אלה לא נעשה שימוש בניתוח. לאימון שימשו והחמישי השני, הראשון

) רהיטים(ואת המונחים הניטראליים ' רע'ק לשייך את המונחים של הרגש לקטגוריה היה על הנבד

כלומר היה על הנבדק לשייך את המונחים של – כיםהפו והיוהשביעי השישי  יםהבלוק. 'טוב' לקטגוריה

. חזרות  20 השלישי והשישי היו בבלוקים. ים לקטגוריה רעית המונחים הניטראלהרגש לקטגוריה טוב וא

, המסך במרכז טעות הודעת הופיעה, טעות עשה הנבדק כאשר. חזרות 40והשביעי היו  הרביעי יםוקבבל

בשלב ראשון , מ לחשב את ציון העמדה האימפליציטית כלפי הרגש"ע. לתקן את טעותותבקש והנבדק ה

) רע רגש או(  4זמני התגובה של בלוק בין ל) רגש או טוב( 7חושב ההפרש בין זמני התגובה של בלוק 

כל אחד ). רגש או רע( 3זמני התגובה של בלוק  בין ל) רגש או טוב( 6וההפרש בין זמני התגובה של בלוק 

לאחר מכן חושב הממוצע בין שני . מההפרשים חולק בסטיית התקן של שני הבלוקים הרלוונטיים

ה העמדה כלפי כך שככל שהציון גבו(רגש הטית כלפי יההפרשים וממוצע זה הוא ציון העמדה האימפליצ

שניות ותגובות  -מילי 400-הושמטו תגובות בעלות זמן תגובה הנמוך מ IAT-בהפקת ציוני ה. )הרגש חיובית

, במחקר הנוכחי ).Greenwald, Nosek & Banaji, 2003(מילי שניות  10,000 -בעלות זמן תגובה הגבוה מ

כלפי שמחה בפעם  IAT, השנייהכלפי כעס בפעם  IAT, כלפי כעס בפעם הראשונה IATעבור מדידות 

, 0.14-ו, 0.59, 0.63 , 0.66 :נמצאו ציוני אלפא קרונבך של, כלפי שמחה בפעם השנייה IAT-הראשונה ו

  .בהתאמה
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משחק יריות במחשב שנועד לדמות מצב עימות  - "UNREAL TOURNAMENT 2004"משחק מחשב 

)Tamir, Mitchell & Gross, 2008 .( כמה שיותר אויבים ולהימנע מהרג על מטרת השחקן היא להרוג

לאורך המשחק צצות . מדיתוהעכבר במסך שמדמה גרפיקה תלת מ השחקן נע באמצעות החצים. ידם

בידי השחקן כלי . במקומות לא קבועים במסך דמויות של אויבים אשר יורות לעבר השחקן ופוסלות אותו

כל נבדק . במטרה להרוג את אויביוו לירות במרכז המסך כוונת דרכה עלי. נשק שיורה בלחיצה על העכבר

ממספר  ופקציונו בכל סיבוב ה. בני חמש דקות כללו שלושה סיבוביםחק במשך חמש עשרה דקות שיש

  .האויבים שהרג במשך הסיבוב

 גרסה של משחק המחשב -UNREAL TOURNAMENT 2004"- Presents Mode"משחק מחשב 

"UNREAL TOURNAMENT 2004"  מטרה לשמש גירוי דומה ככל האפשר למשחק פותחה באשר

. שהשחקן צריך לאסוף ישנן אריזות מתנהמקום אויבים ויריות גרסת המתנות בב. ללא עימות, העימות

מלבד המטרה שאיננה עימות אלא איתור , משחק זהה בגרפיקה ובכל פרט לגרסה המקוריתהכלומר 

  .אסף בכל סיבובש מתנותממספר ה קופהנבדק ה ציונו של ).Tamir, et. al., 2011י "פותח ע. (ואיסוף

דירגו נבדקים את תגובתם הרגשית לקטעי , n=16(ii(בניסוי פיילוט שנערך  -מעוררי רגשות  קטעי מוזיקה

עבור רגשות שונים על בסיס שאלון מתורגם ") במידה רבה(" 9עד ") כלל לא(" 1 -מוזיקה בסולם שנע מ

, עת הקטעים שנבחרו לניסוידירוגי הרגש בארב). 2ראה נספח ( . Rottenberg, Ray & Gross, 2007:מ

  .4מוצגים בטבלה 

, שמחה, שדורגו כמעוררי רמות נמוכות של כעס קטעיםנבחרו שלושה , במטרה לא לעורר רגשות חזקים

 First", )דקות Radiohead" )2:10"בביצוע  "Treefingers"-היו שנבחרוהניטראליים הקטעים . עצב ופחד

"Thing  ,בביצוע "Four Tet" )1:19 דקות(, ו-"?"Can the Gwot Save Us  בביצועKaki King"" )2:20 

  .)דקות

נבחר קטע אחד שדורג כמעורר רמות גבוהות של כעס ורמות נמוכות של שמחה פחד , במטרה לעורר כעס

  ).דקות Sepultura" )3:17"בביצוע  "Refuse\ Resist"-המכעיס שנבחר היה הקטע. ועצב

במשחקי קודם על ניסיון  השאלון פרטים דמוגרפיים שכלל שאל -)1נספח ( שאלון פרטים דמוגרפיים

  .מחשב
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בזיכרונות לדרג עד כמה היה מעדיף להיזכר התבקש שאלון בו כל נבדק  - )3נספח ( זיכרונותבחירת שאלון 

במידה (= 7ועד ) כלל לא=( 1-מהדירוג התבצע בסולם שנע ). או רגש ניטראלי, כעס, שמחה(מעוררי רגשות 

רונות כיהז. בהם היה מעדיף להיזכר, הזיכרונות 6מבין  2התבקש כל נבדק לבחור , לאחר מכן). רבה מאוד

בשאלון נעשה שימוש לבחינת . "אי פריים"בסדר רנדומאלי עבור כל נבדק באמצעות תוכנת המחשב  הופיעו

  . )Tamir, Mitchell & Gross, 2008(במחקרים קודמים רגשיות ת העדפו

להשלים תבקש תאר תאונת דרכים ואחריו הקטע קצר שמכל נבדק קרא  -)4נספח ( מטלת ציפייה לעוינות

חמישה פריטים , פריטים שהדמות תגיד או תעשה 5הוא התבקש להשלים . כיצד הדמות המרכזית תתנהג

 לאחר השלמתה. ינותציפייה לעו המטלה נועדה לבחון. תרגיש שהדמות תחשוב וחמישה פרטים שהדמות

והרגשות  ,המחשבות ,קודדו את מידת הכעס שמבטאות ההתנהגויותמקודדים עיוורים למטרות הניסוי 

 ,Bushman & Anderson( .)9ראה נספח (, יןעו - 1או  ןלא עוי -0: קודד כ - כל פריט. השליםשכל נבדק 

  .0.49במחקר הנוכחי נמצאה אלפא קרונבך של ). 2001

הושמעו קטעי המוזיקה ששניות מתוך  40- ל ןאזיהכל נבדק  -)2נספח ( פי קטעי המוזיקהדירוג רגשות כל

י "למוסיקה ע הנבדקים של הרגשית התגובה את לבחון באמצעות שאלון שנועדתבקש לדרגם הבניסוי ו

 ,Rottenberg, Ray & Gross") ( במידה רבה(" 9עד ") כלל לא(" 1 -דירוג העוצמה של רגשות שונים מ

עבור , במחקר הנוכחי ).אי פריים(באמצעות תוכנת מחשב  רנדומאלישמעו בסדר הוקטעי המוזיקה . )2007

אלפא ור דירוג הפריטים הניטראליים נמצאה בע 0.81. של דירוג פריטי השמחה נמצאה אלפא קרונבך

  .900.עבור דירוגי פריטי הכעס נמצאה אלפא קרונבך של . 0 77.קרונבך  של

ד הבדלים בין אישיים ודלמ נועדשאלון ש - )6נספח ( )(The Trait Anger Scale –TAS -השאלון כעס כתכונ

הסולם ). Spielberger, Jacobs, Russell, & Crane, 1983(בתדירות ובעוצמה של חוויות כעס לאורך זמן 

 .)כמעט תמיד( 4עד ) כמעט אף פעם( 1- כולל עשרה היגדים אותם נבדקים מתבקשים לדרג בסולם שנע מ

-ל 0.81מהימנות פנימית של שאלון כעס כתכונה נעה בין . של כל התגובות ציון ממוצעי "ציונו מחושב ע

0.91 )Spielberger, 1988.( 0.81קרונבך של  אבמחקר הנוכחי נמצאה מהימנות פנימית אלפ.  

יסוי ולגבי ר שאלות לגבי תחושתם במהלך הנכל הנבדקים נתבקשו להשיב על מספ –) 7נספח ( שאלון משוב

  .מ לבדוק אם היו נבדקים שהיו ערים למטרת הניסוי "עמה הניסוי בדק לדעתם 
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  :הליך

חולקו  נבדקיםה .שתי מטלות בו זמניתשל לבדוק מה מנבא ביצוע היא כי מטרת הניסוי  נאמרלנבדקים 

שחק של האזנה לקטעי מוזיקה מעוררת רגש במהלך מ יםשני סדרלו קבוצות ארבעלבצורה רנדומאלית 

סוג , )כעס או שימחה(טיות שנמדדו ילפי סוג העמדות האימפליצהקבוצות חולקו . )1-2טבלאות ( המחשב

). או ניטראלית מכעיסה(סוג המוזיקה לה האזינו במהלך המשחק ) עימות או לא עימות(המשחק בו שיחקו 

כך ( מוזיקהטעי הקשל האזנה לסוגי סדר  2-ל הנחלק כל קבוצה. קבוצותלמציגה את החלוקה  2טבלה 

זאת ). בסיבוב השני של המשחק כעסאו קטע מעורר , בסיבוב הראשוןכעס קטע מעורר שהנבדקים האזינו ל

לאורך  בביצוע במשחק רשיפוכי צפוי להתרחש שמשמעו  "אימוןאפקט ה"את ולאזן לקחת בחשבון  מ"ע

בין הקטע בסדר ההאזנה פה נערכה החל ,כעסבה לא הושמע קטע מעורר  4קבוצה ב .כתוצאה מאימון זמן

לבין הקטע הניטראלי שהושמע "Radiohead")  בביצוע, "Treefingers"( לכל הקבוצות הניטראלי שהושמע

  .ההאזנה מציגה את שני סוגי סדר 3טבלה ). "Kaki Kingבביצוע  ,"?Can the Gwot Save Us"(רק בה 

שכלל שאלות לגבי ניסיון קודם במשחקי מחשב וממוצע שעות  שאלון דמוגרפיתחילה לא ימכל נבדק 

על  השפיע, במשחקי משחשב הניסיוןהאם מ לבדוק "ע )1 ראה נספח(משחק בשלושת החודשים האחרונים 

בהתאם  IATמטלת למלא הנבדקים  והתבקש , אחר כך. של הנבדק עמדותה לעאו  במשחק ביצועה

בהתאם  ,במשחק מחשב וחקישלאחר מכן  .למדוד זמני תגובהלנבדקים נאמר כי מטרת המטרה  .לקבוצתם

 )5 נספחראה (קריא את ההוראות למשחק הנסיין ה. םלקטעי מוזיקה בהתאם לקבוצת האזינוו לקבוצתם

מטרתן  .עבור כל הנבדקים ',אימון' הראשונות היודקות ה 5 .דקות 15משך את משחק המחשב שנ והפעיל

אלי ריטמוזיקה נאזינו לקטע ה במהלך האימון כל הנבדקים. המשחק עםראשונית ליצור היכרות הייתה 

)"First Thing", by Four Tet.( 5 לאחר . '2סיבוב ' האחרונות היודקות ה 5- ו '1סיבוב ' הבאות היודקות ה

 קבוצהבהתאם ל, '1סיבוב 'והחליף למוזיקה של , ב את תוצאות האימוןכת, נכנס לחדרהנסיין  'אימון'ה

 '2סיבוב 'ולהחליף למוזיקה של  1-נכנס לכתוב את תוצאות הסיבוב ההנסיין  ' 1סיבוב 'חר לא. ולסדר

 .ולסגור את המשחק 2נכנס לכתוב את תוצאות סיבוב הנסיין  '2סיבוב 'לאחר . ולסדר קבוצהבהתאם ל

מילא לפני רגש שהכלפי  -IATמטלת ה תבקש למלא פעם נוספת אתלאחר משחק המחשב כל נבדק ה

את  רנדומאליאמר לנבדקים כי בשלב הבא המחשב יגריל באופן נ ,IAT -המטלת לאחר מילוי  .המשחק

שחק כרונות ולאחר מכן לשחק שוב כמה שיותר טוב במימחציתם למלא שאלונים ואת מחציתם לכתוב ז

למקרה שיהיו  )3ראה נספח " (שאלון העדפת זיכרונות"תבקשו למלא כל הנבדקים ה. שיחקוהמחשב בו 

עבורם מצב של אפשרות הצגת הנושא כהגרלה נועדה ליצור  .מחשבהזיכרונות ומשחק הצה של בקבו
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במטרה לבחון את ההעדפות הרגשיות שלהם מבלי לחשוף את מטרת הניסוי ומבלי  ,שישחקו שוב מוחשית

להם כי הוגרלו לקבוצת לאו את העדפותיהם נאמר ישמלאחר . במחשב באמת לתת להם לשחק שוב

תבקשו הנבדקים ה לאחר מכן .)4ראה נספח ( "מטלת ציפייה לעוינות"תבקשו להשלים הם ה. השאלונים

עבור כל אחד  )2ראה נספח " (שאלון תגובה רגשית"ולהשלים ניסוי ארבעת קטעי המוזיקה מהלהאזין ל

המידה בה כעס אם הכדי לבדוק  )6ראה נספח " (שאלון כעס כתכונה"ילאו אחר כך הנבדקים מ .מהקטעים

ראה ( השיבו לשאלון משוב הניסוי הנבדקים  בסיום. ביצוע או לעמדותל קשורהפיין אותם כתכונה מא

  .מ לבדוק האם חשדו במטרת הניסוי"ע )7נספח 

  :תוצאות

  .מניתוח הממצאיםנבדק אחד חשד במטרת הניסוי והושמט 

  בדיקת מניפולציה

נערכה , ה לעורר כעס עוררה כעסמ לבדוק האם המוזיקה שנועד"ע: השפעה רגשית של קטעי המוזיקה

של הקטע שנועד לעורר כעס ובין ממוצע דירוגי הכעס של הקטעים שנועדו לעורר דירוגי הכעס השוואה בין 

עבור הקטע שנועד לעורר כעס ) N=107(של כלל הנבדקים  דירוגי הכעסממוצע  .שה ניטראליתותח

"Refuse\ Resist"  בביצועSepultura"",  היהM=3.24, SD= 2.38 . קטעים הכעס של הממוצע דירוג

 Four"בביצוע , "Radiohead","First Thing" בביצוע   "Treefingers"  - שנועדו לעורר רגשות ניטראליים

Tet "ו-"?"Can the Gwot Save Us  בביצועKaki King"" , היהM=1.70, SD=1.1 . במבחןt מזווג 

שלושת כעס מאשר עורר יותר  אכן, נועד לעורר כעסשהקטע ש נמצא, דירוג הכעס ממוצעישהשווה בין 

  .M=1.54, t=6.73, p<.05ניטראליים שנועדו להיות  הקטעים

נערכה השוואה בין , מ לבדוק כיצד כעס השפיע על הביצוע במשחקי המחשב"ע :השפעת כעס על הביצוע

בכל , ניטראליתהביצוע במהלך ההאזנה למוזיקה מעוררת כעס לבין הביצוע במהלך האזנה למוזיקה 

לעומת ) M=17.3(במספר ההריגות במוזיקה מכעיסה לא מובהקת נמצאה מגמת שיפור  1בקבוצה . קבוצה

לא נמצאה השפעה על מספר  ,2בקבוצה  .M=15.08(, t=1.66, p=.10( מוזיקה ניטראליתמספר ההריגות ב

. M=21.55(, t=-.56, p=.58( לעומת מוזיקה ניטראלית )4M=20.7( המתנות שנאספו במוזיקה מכעיסה

לעומת מוזיקה ניטראלית ) M=15.96(לא נמצאה השפעה על מספר ההריגות במוזיקה מכעיסה , 3בקבוצה 

)M=16.54( ,t=-.53, p=.60.  
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נערכה השוואה בין , מ לבדוק כיצד השפיע סדר הסיבובים על הביצוע במשחקי המחשב"ע :השפעת הסדר

 -עימותאפקט אימון במשחק הנמצא  ,כצפוי. ים בסיבוב השניהביצועים בסיבוב הראשון לבין הביצוע

 ,M=2.78סיבוב הראשוןבאשר מספר ההריגות גות בסיבוב השני היה גדול יותר מכלומר מספר ההרי

t=4.33, p<.05 .נמצאה מגמת אימון לא מובהקת  ,המתנות איסוף במשחקM=1.85, t=1.30, p=.20 .

לקטעי  שני תנאי סדר האזנהל לאזן אותו הנבדקים חולקו מ"ועכאמור אפקט האימון נלקח בחשבון 

  .המוזיקה

   שיפור עמדות אימפליציטיות: 1חלק 

ה בשלב הראשון נערכ ,טיות כלפי רגשיחון את שני ההסברים החלופיים לשיפור עמדות אימפליצמ לב"ע

מציגה  5 טבלה  .t י מבחני"ע בקרב כל קבוצה ,שניה IAT-ה ציוןבין ראשון לה IAT -ציון ההשוואה בין 

שהשוו  tאת העמדות האימפליציטיות כלפי רגש של כל קבוצה לפני ואחרי משחק המחשב ואת מבחני 

 t=3.31, p<.05 באופן מובהק העמדה האימפליציטית כלפי כעס השתפרה 1בקבוצה  נמצא כי . ביניהן

M=.22,,.  בעמדה האימפליציטית כלפי כעסמובהק לא נמצא שינוי  2בקבוצה, t=.81, p=.42 , 3בקבוצה 

לא נמצא שינוי  4בקבוצה ו, t=.75, p=.46, כלפי שמחהבעמדה האימפליציטית מובהק לא נמצא שינוי 

בשלב הבא נערך  .)1כפי שניתן לראות בגרף ( t=1.00, p=.32טית כלפי כעס יבעמדה האימפליצמובהק 

למידת השיפור בעמדות  1צה קונטרסט שהשווה את מידת השיפור בעמדות אימפליציטיות של קבו

 גדול יותר באופן מובהק 1נמצא כי השיפור בקבוצה ). 2-4(אימפליציטיות כלפי רגשות בקרב יתר הקבוצות 

            .t=1.93, p=.05הקבוצות  בהשוואה לשאר

מ לבדוק את הקשר בין מידת האינסטרומנטליות של כעס בעימות לשיפור "ע :מידת האינסטרומנטליות

מציגה את המתאמים בין  6טבלה . 1טיות כלפי כעס נערך מתאם פירסון בקרב קבוצה יאימפליצ בעמדות

ההסבר הראשון לשיפור  לבשונה מההשערה ש. טיות לבין אינסטרומנטליות כעס בעימותיעמדות אימפליצ

בין מידת האינסטרומנטליות של כעס לבין השיפור בעמדות מובהק לא נמצא קשר , בעמדות

נמצא מתאם חיובי בין מידת האינסטרומנטליות , יחד עם זאת .r=-.13, p=.53, טיות כלפי כעסיהאימפליצ

 r=0.54, p<.01 ,)עימותהלפני עוד (כלפי כעס הראשונה טית ישל כעס בעימות לבין העמדה האימפליצ

  .r=.40, p<.05, ומתאם חיובי בין אינסטרומנטליות כלפי כעס לבין העמדה השנייה כלפי כעס
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 השלכות קוגניטיביות והתנהגותיות: שני חלק

טיות כלפי כעס לבין בחירה ימ לבדוק את הקשר בין שיפור בעמדות אימפליצ"ע: זיכרונות מכעיסים

העדפת  ציון לבין ,כלפי כעסיטיות נבדקו הקשרים בין השיפור בעמדות האימפליצ ,כעס ימעורר יםבגירוי

נות זיכרו העדפתציון . באמצעות מתאמי פירסון, מעוררי כעס כרונותיבחירה בזציון כרונות מעוררי כעס ויז

 בין דירוגי ההעדפה של כל נבדק עבור שני הזיכרונות מעוררי הכעסשנערך י ממוצע "הופק ע ,מעוררי כעס

ציון הבחירה בזיכרון מכעיס הופק ממספר הזיכרונות המכעיסים שהנבדק . "העדפת זיכרונות"בשאלון 

לא נמצאו קשרים , בשונה ממה שציפיתי. "כרונותישאלון העדפת ז"ב )2, או 0,1(בחר להיזכר בהם 

. בין שיפור בעמדות אימפליציטיות כלפי כעס לבין העדפה ובחירה בזיכרונות מעוררי כעסמובהקים 

  .6 מוצגים בטבלה המתאמים בין שיפור עמדות כלפי כעס לבין העדפה ובחירה בזיכרונות מעוררי כעס 

טיות כלפי כעס לבין עלייה יהקשר בין השיפור בעמדות האימפליצמ לבדוק את "ע :ציפייה לעוינות

לבין הציונים במטלת  טיות כלפי כעסיהשיפור בעמדות אימפליצנבדקו הקשרים בין  , בקוגניציות עוינות

י קידוד הפריטים "הציונים במטלת ציפייה לעוינות הופקו ע. ציפייה לעוינות באמצעות מתאמי פירסון

י "וציון כולל למטלה שנוצר ע) מחשבות ורגשות, מעשים(וינים שכל נבדק הציע בכל קטגוריה בנפרד הע

 יםלא נמצאו קשר, בשונה ממה שציפיתי). 9ראה נספח  ,קידודהלמפתח (סכימה של שלושת הקטגוריות 

. ינותטיות כלפי כעס לבין מידת העוינות במטלת ציפייה לעויבין שיפור בעמדות אימפליצ מובהקים

 " כולל"וציון " הרגיש"ציון , "חשב"ציון , "עשה \אמר"המתאמים בין השיפור בעמדה כלפי כעס לבין ציון 

  .6 מוצגים בטבלה

   גורמי השפעה נוספים: חלק שלישי

מ לבדוק את השפעת ממוצע השעות ששיחק הנבדק במחשב בחודשים האחרונים והשפעת המידה בה "ע

בדקתי את הקשר בין משתנים אלו לבין עמדות כלפי כעס , אישיותית כעס מאפיין את הנבדק כתכונה

  .באמצעות מתאמי פירסון, וביצוע במשחק מחשב

בין ממוצע שעות משחק במחשב בשלושת מובהקים לא נמצאו קשרים  :ממוצע שעות משחק במחשב 

 מים אהמת .ביצוע במשחק העימותה ואכלפי כעס  טיותיהאימפליצ עמדותההחודשים האחרונים לבין 

  .7 מוצגים בטבלה

עמדות הלבין " כעס כתכונה"בשאלון ממוצע הציון הבין מובהקים לא נמצאו קשרים  :כעס כתכונה

  .7מוצגים בטבלה  המתאמים . מחשבהביצוע במשחק ה ואטיות כלפי כעס יאימפליצה
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  :דיון

 טיותיאקספליצה מדותעהו בעל ערך שלילי, )Tamir, Mitchell & Ford, 2008(מהנה כעס הוא רגש לא 

על אך למרות ש). Harmon Jones, Harmon Jones, Amodio & Gable, 2011(בממוצע שליליות , כלפיו

שיכול לסייע למטרותינו כעס הינו רגש אינסטרומנטלי  ,שנעים לנו לחוותאיננו רגש כעס , פי רוב

, רגשות לא מהניםלחוש בעבר נמצא שאנשים העדיפו ). Tamir & Ford, 2012(בסיטואציית עימות 

התנסות ברגש בהקשר כי לה המחקר הנוכחי עמ .)Tamir, 2009(מטרתם קידמו את שהללו היו כ

לתהליכי הלמידה מידע זה יכול לפתוח פתח . כלפיוהאימפליציטית את העמדה  יפרהשאינסטרומנטלי 

  .ויסות רגשות אינסטרומנטלי שבבסיס

  שיפור עמדות אימפליצטיות כלפי כעס 

טיות כלפי רגשות יאפשרות מעניינת בנוגע לאופן בו עמדות אימפליצ מצאים העכשוויים מציעיםהמ

לאחר  טיות כלפי כעס השתפרויבמחקר נמצא שעמדות אימפיליצ. מתגבשות ומשתנות לאורך החיים

השיפור בעמדות היה ספציפי ואקסקלוסיבי להתנסות  .אינסטרומנטליבהקשר התנסות ישירה בכעס 

טית כלפי כעס לא השתפרה לאחר התנסות יהעמדה האימפליצש כפי שניתן ללמוד מכך, נטליתאינסטרומ

העמדה האימפליציטית כלפי שמחה לא השתפרה לאחר כך שמבכעס בהקשר שאינו אינסטרומנטלי ו

שמחקר זה  את ההסבר הראשון הממצאים הנוכחיים תואמים. התנסות בכעס בהקשר אינסטרומנטלי

טית של יהתרחשה למידה אימפליצ, אינסטרומנטליבהקשר במהלך ההתנסות בכעס  ,לפי הסבר זה. הציע

דרכו נלמדות אסוציאציות המנגנון העיקרי ש". טוב"בין ל" כעס"אסוציאציות ונוצרו קישורים חדשים בין 

 -כעס לגירוי בעל ערך רגשי -במקרה זה -בו מוצמד אובייקט העמדה ',הערכה מותנית'חדשות הוא תהליך 

דפוס השיפור שנמצא לא תואם את . ערך רגשי חיובי כתוצאה מההקשר האינסטרומנטלי - רה זהבמק

את שפר הקשר בו הרגש אינסטרומנטלי תחשיפה ל ההסבר השני לפי, .שמחקר זה הציע ההסבר השני

טיות כלפי כעס ילא נמצא שיפור בעמדות האימפליצבמחקר הנוכחי  .העמדות האימפליצטיות כלפי רגש

  .משחק עימות והאזינו למוזיקה ניטראליתבבדקים ששיחקו בקרב נ

 APE- Associative Propositional Evaluation'(שיוכית  - בהתאם למודל ההערכה האסוציאטיבית

Model'  ( של גאורנסקי ובודנהאוזן)Gawronski & Bodenhauzen, 2006( , עמדה אימפליציטית מהווה

כלפי כעס יש לעמדה אימפליציטית חשיבות מיוחדת מכיוון  במקרה של עמדה. בסיס רגשי של הערכה

עמדות אקספליציטיות יהיו תואמות לעמדות אימפליציטיות במקרים בהם הרגש הבסיסי , י המודל"שעפ
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בשל הדימוי החברתי . כלפי אובייקט העמדה תואם את המידע והדרישות החברתיות לגבי אובייקט העמדה

 ות מהעמדות ה שוננת כלפי כעס תהיואימפליציטי ותניתן לשער כי עמד, תהשלילי של כעס וקישורו לאלימו

, "טוב"ל" כעס"כלומר הקישור האסוציאטיבי בין , העובדה שעמדה אימפליציטית. ת כלפיווהאקספליציטי

, השתפרה באופן משמעותי רק עבור נבדקים שעבורם כעס התאים להקשר כלומר שירת את מטרתם

ציטיות כלפי רגשות נרכשות ומשתנות כפונקציה של התנסות ברגשות בהקשרים מציעה כי עמדות אימפלי

  .אינסטרומנטליים

למידה אימפליציטית נסמך על אשר , ל למידה ישירהההסבר הראשון שממצאי המחקר מגבים את , כאמור

שמאפשרת להפיק  , נטולת מאמץ, מהירה למידה מערכת נהלמידה אימפליציטית הי .על סמך התנסות

 & Frensch, לסקירה ראה(ולעתים אף ללא מודעות לתהליך הלמידה , פיקוח, דע מהסביבה ללא כוונהמי

Ru¨nger, 2003 .( למידה מסוג זה מאפשרת לתעדף גירויים בהתאם לרלוונטיות שלהם כלפי המשימה

)Van den Bos & Poletiek, 2010 .(ף כעס למידה אימפליציטית גרמה לנבדקים לתעד, כאמור, במקרה זה

אלו עשויים לשפוך אור על  אימפליצטים תהליכי למידה .בצורה גבוהה יותר כאשר הוא שרת את מטרתם

שמובילים לויסות רגשות  )Mauss & Gross, 2007(תהליכי ויסות רגשי סמויים ואוטומטיים 

   . )Tamir, 2009(בהתאם להקשר  ,ם מטרותשרתישמכלומר להעדפת רגשות , אינסטרומנטלי

  האינסטרומנטלית ושיפור עמדותמידת 

לא נמצא קשר , ההסבר הראשון לשינוי עמדות אימפליציטיות כלפי רגשותסגרת במ, בשונה ממה שציפיתי 

אפשרות . ת כלפי כעסובין מידת האינסטרומנטליות של כעס בעימות לבין השיפור בעמדות האימפליציטי

יתכן שעצם . ננה הגורם לשיפור העמדהאחת היא שהמידה בה הכעס שרת בפועל את מטרת הנבדק אי

קשר  ללא, החשיפה לתחושת הכעס בהקשר אינסטרומנטלי ומתגמל גורמת לשיפור עמדות כלפי כעס

בין מידת  שנמצא החיובי המובהק קשראפשרות אחרת היא שה. קידם את מטרת העימותהכעס למידה בה 

האפשרי  מידת השיפורהגבילה את כעס  כלפי נהלבין העמדה הראשו, האינסטרומנטליות של כעס בעימות

כלומר שמלכתחילה העמדות היו חיוביות והיה קשה לראות שיפור , "אפקט תקרה"עבור נבדקים אלו ב

. עמדותבשיפור בין מידת הקשר בין מידת האינסטרומנטליות ללא נמצא ש יתכן, כתוצאה מכך. בשל כך

מלכתחילה שכך  ,בעברזאת ככל הנראה למד  ,שרת את מטרותיוים מראים שמי שכעס יהממצאים העכשוו

העובדה שעל אף המתאם הראשוני בין אינסטרומנטליות , באופן זה. העריך כעס בצורה יותר חיוביתהוא 

מחזקת את , בעימות ההתנסות חל שיפור משמעותי בעמדות כלפי כעס לאחר, עמדות כלפי כעסבין ל

ס בקרב גבוהות יחסית כלפי כעראשוניות ו עמדות שמלכתחילה הי מרותזאת מכיוון של. ההסבר הראשון
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בקרב כלל הנבדקים שחוו כעס  בצורה ניכרתהשתפרה העמדה כלפי כעס  עדיין, יותר מי שכעס שירת אותו

ואת טית כלפי כעס ימ להעמיק את ההבנה של המנגנון דרכו משתפרת העמדה האימפליצ"ע. בעימות

יש צורך להמשיך ולחקור איזה רכיב בהערכה של , יך זההתפקיד שמידת האינסטרומנטליות ממלאת בתהל

לבדוק האם המידה מעניין למשל  .החשיפה לכעס בהקשר אינסטרומנטלי כעס השתפר בעקבות

בה כעס נחווה כרגש טית יהאימפליצבה כעס נחווה כרגש נעים השתפרה או האם המידה האימפליציטית 

  .יעיל השתפרה

  השלכות קוגניטיביות והתנהגותיות

לבין הבניית סיטואציה עמומה כלפי כעס טיות יהמחקר הנוכחי לא מצא קשר בין שיפור עמדות אימפליצ 

אפשרות אחת היא ששיפור עמדות . לפני עימות ו בחירה התנהגותית בזיכרונות מעוררי כעסאכעוינת 

כפי , יתכן. התנהגותיים וקוגניטיביים מהסוג שבחנתי םאימפליציטיות כלפי כעס איננו גורם לשינויי

שרכיב ההערכה הבסיסי , )Gawronski & Bodenhauzen, 2006(נסקי ובודנהאוזן הציעו ושגאור

אינו בא לידי ביטוי בהתנהגות , טיתיהחיובי יותר כתוצאה מהשיפור בעמדה האימפליצהאימפליציטי 

   .י כעסטי לגביאקספליצ מודעת גלויה בשל סתירות בינו לבין תהליכי יחוס ושיוך מידע חברתי

ציפייה "מהימנותה של מטלת ה .חזקיםאפשרות שנייה היא כי המדדים בהם בחרתי לא היו מספיק 

. מה שיכול להצביע על בעיה בפירוש הממצאים ובתוקפם, בקרב המדגם הנוכחי הייתה נמוכה "לעוינות

, מסיפור כיסוי כחלק. לא היה מספיק מוחשי" העדפת הזכרונות"יתכן כי האופן בו הוצג שאלון , כמו כן

יתכן כי . ואת חלקם למלא שאלונים מחשבכי המחשב יגריל את חלקם לשחק שוב במשחק  לנבדקים נאמר

אפשרות זו לא הייתה מספיק מציאותית עבורם ולא עוררה בהם מספיק מוטיבציה להצליח במשחק 

נבדקים העדיפו  מ הראה כי"מחקר שבחן העדפה של גירויים מעוררי כעס לפני סיטואציית מו. המחשב

יותר  ,)תגמול כספי עבור ביצוע טוב(גירויים מעוררי כעס לפני עימות כאשר התועלת המצופה הייתה גבוהה 

 & Tamir, Ford(בהעדר תגמול כספי על רמת הביצוע (מאשר כאשר התועלת המצופה הייתה נמוכה 

Gilliam, 2012.( א העדיפו גירויים מעוררי כעס הנבדקים ל, היא שבמחקר הנוכחי, תמיכה לאפשרות זאת

למרות שמחקרים קודמים מצאו אינדיקציות , לפני סיטואציית עימות יותר מאשר לפני סיטואציית איסוף

 ,Tamir(לעומת סיטואציה שאינה עימות , שמעידות על העדפת גיריים מכעיסים לפני סיטואציית עימות

Mitchell & Gross, 2008.( בניסוי " שאלון בחירת זיכרונות"שה שימוש בהאופן בו נעיתכן ש ,כלומר

  .מספיק מוטיבציה להצלחה בעימותבנבדקים הנוכחי לא עורר 
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לבין כלפי כעס טיות ישקשה לזהות קשרים מובהקים בין שיפור עמדות אימפליצ ,היאשלישית אפשרות 

. סוג המערךמשנגזר  ,שעמדתו כלפי כעס השתפרה ים וקוגניטיביים בשל גודל המדגםמשתנים התנהגותי

טיות כלפי יעמדות אימפליצ יתה לבחון כיצד משתנותהישל המחקר הנוכחי מכיוון שהמטרה המרכזית 

טיות יאימפליצבהקשר אינסטרומנטלי ורק בקרבה עמדות התנסתה בכעס ) N=27(רק קבוצה אחת  ,כעס

כדי , מספיק גדול השיפור בעמדה האימפליצטית לא היהשכמו כן יתכן  .באופן מובהק השתפרו כלפי כעס

יתכן ששינוי בעמדה האימפליציטית מוביל לשינויים , לבסוף. לגרום לשינוי מובהק בהתנהגות ובקוגניציה

  .אשר לא נמדדו בכלים הנוכחיים,  התנהגותיים וקוגניטיביים אחרים

  גורמי השפעה נוספים

העמדות דק במחשב לבין בין ממוצע מספר השעות ששיחק הנב מובהקים במחקר הנוכחי לא נמצאו קשרים

כמו . אינם קיימים ג זהומס יםקשר יתכן כי. במשחק המחשב וטיות שלו כלפי כעס או לביצועיימפליצהאי

מ "מסוג זה עיריות תה צריכה להיות יותר ספציפית ולבדוק ניסיון בסוג משחק יכן יתכן כי השאלה הי

  . הספציפי הזה נות בתחוםומלבדוק מי

 ,Harmon Jones, Harmon Jones" (כעס כתכונה"לפי כעס נמצאו קשורות לעמדות אקספליציטיות כ

Amodio & Gable, 2011 (לעומת זאת .ליכולת לדווח באופן גלוי על נטייה אישיותית לכעוס, כלומר ,

יתכן ". כעס כתכונה"ממוצע שאלון בין עמדות אימפליציטיות כלפי כעס לבין  לא נמצאו קשריםבמחקר זה 

 .קדום וראשוני יותר של הערכה, שעמדה אימפליציטית כלפי כעס מייצגת רכיב אחר הואשההסבר לכך 

הייתה קשורה לא , ולפיכך ,ומצבית הניסוי הייתה מיידית הלמידה שהתרחשה במהלךכלומר ייתכן כי 

  .למשתנה התנהגותי אישיותי

  עתידייםמגבלות המחקר הנוכחי וכיוונים 

מ "ע.  IAT -נמוכה שהתקבלה עבור מדד ה -המהימנות הבינונית אחת המגבלות של המחקר הנוכחי היא

  .ם מהימנים יותר למדידת עמדות כלפי רגשותישנו צורך לפתח כלים אימפליציטי, למנוע בעיה זו

במחקר נמצא שיפור משמעותי . זהו מחקר ראשוני בתחום שיפור עמדות אימפליציטיות כלפי רגשות 

צורך  נויש. קרב קבוצה שהתנסתה בכעס בסיטואציה אינסטרומנטליתטיות כלפי כעס ביבעמדות אימפליצ

הממצאים . שיפור עמדות אימפליציטיות כלפי רגשחקור מה הגורמים השונים שמשפיעים על להמשיך ול

כדי להבין לעומק ממה  .על שיפור העמדה מידת האינסטרומנטליות של הרגשמעלים שאלות לגבי השפעת 
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 לתועלתאימפליציטית ציפייה  כגון , של ההערכה יםרכיב ולבדוק לנסות לבודדכדאי נובע השיפור בעמדה 

  . בניסוי המשך ,האימפליציטית מהרגש הנאהמידת האו 

 .כעסשל  טיתיאקספליציטית על הערכה אימפליצ ת עימותבמחקר זה לא נמצאה השפעה של מטר

טית של אובייקטים כה אימפליציבמחקרים קודמים נמצא כי עירור מטרות אימפליציטיות השפיע על הער

ן שמידת יתכ. )Ferguson, 2008; Moore, Ferguson & Chartrand, 2011(אינסטרומנטליים 

במידה בה האובייקטים שנחקרו  עימות איננה חד משמעיתהאינסטרומנטליות של כעס בסיטואציית 

בפרדיגמה מבחינת אופן היה הבדל  ,כמו כן. שנחקרו שרתו את המטרות' מוכנות ההערכתית'במחקרי ה

בפרדיגמה דומה  לפרדיגמת , לבדוק האם עירור מטרה אימפליציטית, אם כן, ןמעניי. עירור המטרה

רגשות  יטית כלפיאימפליצההערכה את ה פרתש, )Ferguson, 2008(של פרגוסון ' מוכנות ההערכתית'ה

ניתן יהיה , טיתיה אימפליצעל הערכ של מטרה אימפליציטיתתימצא השפעה ובמידה  .םיאינסטרומנטלי

ים בתחום של השפעת טים ואקספליציטילהבין יותר לעומק את הדינאמיקה בין תהליכים אימפליצ

טיות יבהקשר של יחסי הגומלין בין עמדות אימפליצ .האינסטרומנטליות על עמדות כלפי רגשות

לאחר התנסות  בעמדות אקספליציטיות כלפי רגשות יםיכדאי גם לבדוק שינו, טיותילאקספליצ

  .אינסטרומנטליות

למשל מעניין לבדוק . כיוון אפשרי נוסף הוא הרחבת הפרדיגמה הנוכחית לרגשות אינסטרומנטליים נוספים

את השפעתה של מטלת הימנעות על עמדות אימפליציטיות כלפי פחד או את השפעתה של מטלת שיתוף  

  . פעולה על עמדות אימפליציטיות כלפי שמחה

טיות לשלילה לאחר התנסות ברגש שאינו ייין לבדוק האם ניתן לשנות עמדות אימפליצכמו כן מענ

עבור טית כלפי כעס תהיה שלילית יותר ילמשל האם העמדה האימפליצ .אינסטרומנטלי ואף פוגע במטרה

  .םכך שכעס יפגע בביצוע, איפוק ועדינות, שתצריך זהירות נבדקים שיחוו כעס בסיטואציה

מציעים כי בסיס ההערכה , טיות כלפי רגשותיפור עמדות אימפליציראשונים אלו לגבי שממצאים , לסיכום

. אינסטרומנטלי הקשרבצורה דינאמית ותלוית  ,הרגשי שלנו כלפי רגשותינו מתגבש ומתעצב לאורך החיים

שי תהליכי ויסות רג של השפעה ולשינויל, למידהל התנסות ברגש אינסטרומנטלי עשויה לפתוח פתח ,פיכךל

  .  האדםמטרותיו של כך שיהיו יותר אדפטיביים עבור 
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  :טבלאות וגרפים
  

   1טבלה 

  חלוקה לקבוצות

  סוג המוזיקה לה האזינו  סוג המשחק ששיחקו  העמדות האימפליציטיות שנמדדו  הקבוצה

  מכעיסה  עימות  כעס  1

  מכעיסה  לא עימות  כעס  2

  מכעיסה  עימות  שמחה  3

  ניטראלית  עימות  כעס  4

  

  2טבלה 

  סדרי האזנה למוזיקהל החלוק 

  2סיבוב   1סיבוב   אימון  הסדר

  מוזיקה ניטראלית  מוזיקה מעוררת כעס  מוזיקה ניטראלית  1סדר 

  מוזיקה מעוררת כעס  מוזיקה ניטראלית  מוזיקה ניטראלית  2סדר 

  םיהושמע קטע ניטראלי נוסף במקום מוזיקה מעוררת כעס והוחלף הסדר בין הקטעים הניטראלי 4בקבוצה * 

  3ה טבל

  IATבלוקים במטלת 

  תפקיד  צד שמאל  צד ימין  מספר הצעדים  מספר הבלוק

  אימון  רגש  ניטראלי  20  1

  אימון  טוב  רע  20  2

  מבחן  רגש/טוב  ניטראלי/רע  20  3

  מבחן  רגש/טוב  ניטראלי/רע  40  4

  אימון  ניטראלי  רגש  40  5

  מבחן  ניטראלי/טוב  רגש/רע  20  6

  מבחן  ניטראלי/טוב  רגש/רע  40  7
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   4בלה ט

 M (SD)): בסוגריים סטיית התקן(ממוצעי דירוג שאלון תגובה רגשית 

  פחד  שמחה  עצב  כעס הרגש \קטע המוזיקה

Treefingers  1.38 (.62)3.5 (2.07)3 (2.42) 2.12 (1.36)

First Thing1.25 (.58)1.69 (1.35)3.25 (2.02)1.31 (.79) 

Can the Gwot  1.13 (.34)3.94 (2.11)3.56 (2.25)1.44 (1.03)

Refuse\ Resist  4.34 (2.25)1.38 (.62)2.56 (2.06)3.31 (1.89)

  

  

                                                                                                                     5טבלה 

ן העמדה לפני משחק המחשב לעמדה אחרי משחק שהשוו בי tומבחני   עמדות אימפליציטיות לפי קבוצותממוצעי 
  המחשב

- IAT1   IAT2    IAT  הקבוצה

  שיפור

T   df Sig. (2- 

tailled) 

 

 60.-  1קבוצה 

(.35) 

-.37 

(.48) 

.22 

(.33)  

3.3126  .oo1**   

 53.-  2קבוצה 

(.30) 

-.46 

(.30) 

.06 

(.37) 

.8126 .42   

 47.-  3קבוצה 

(.34) 

-.42 

(.28)  

.05 

(.43)  

.7523  .46   

 61.-  4קבוצה 

(.29) 

-.54 

(.27)  

.06 

(.34)  

1  28  .32   

 *p<0.05; **p<0.01  
  . )(SDסטיית התקן  -סוגריים
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  י משחק המחשבלפני ואחר, ממוצעי עמדות אימפליציטיות כלפי רגשות לפי קבוצות. 1גרף  

  

  

  

  

  6טבלה 

  מתאמים פשוטים בין שיפור עמדות אימפליציטיות כלפי כעס לבין משתנים התנהגותיים וקוגניטיביים

  ציפייה לעוינות -קוגניטיבי  זיכרונות מכעיסים-התנהגותי  

  ציון כולל  "חשב"ציון   "עשה"ציון   "אמר"ציון   בחירה  העדפה  

  IAT  .00  .01.06.03 .02 .05שיפור 

  

                                                                                                                    7טבלה  

טיות כלפי כעס ימדות אימפליצלבין ע, "כעס כתכונה"ממוצע , מתאמים פשוטים בין ממוצע שעות משחק מחשב
  רומנטליות כעס וביצוע כללי במשחקאינסט

 בצוע כללי אינסטרומנטליות כעס IATשיפור  IAT 1 IAT 2  משתנים

 1. 1.05.-07.-04. שעות משחק במחשב

 03.- 02.-18.04.  17.  כעס כתכונה
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  :נספחים

  שאלון פרטים דמוגרפיים -1נספח 

  _______מספר נבדק

  רטים דמוגרפייםשאלון פ

  _________:גיל .1

  נקבה/ זכר : מין .2

  __________:ארץ לידה .3

  ? __________ה בארץ/ה חי/כמה שנים את, אם ארץ לידתך אינה ישראל .4

  ____________: שפת אם .5

  _________:אחר/ ה /גרוש/ אה /נשוי/ ה /רווק: מצב משפחתי .6

  ______):במידה ויש(ילדים ' מס .7

  ):הקיפו בעיגול(השכלה  .8

  סודית י. א

  תיכונית . ב

  על תיכונית . ג

  במהלך לימודי תואר ראשון . ד

  תואר ראשון . ה

  במהלך לימודי תואר שני ומעלה. ו

  לא/כן? ת/ה עובד/האם את .10

  _________: אחר, נוצרי/מוסלמי/יהודי: דת .11

ם באיזו מידה אתה שומר על החוקי, )במידה רבה מאוד – 5; כלל וכלל לא – 1(מאחת עד חמש : דתיות .12

  ?________________והמצוות של הדת שלך

  ______________________.2_________________ . 1:חוגי לימוד .13

 ________: אחרת/ שלישית / שניה / ראשונה : שנת לימוד .14
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 לא/כן? ? האם אתה משחק משחקי מחשב .15

 ?______בן כמה היית כשהתחלת לשחק משחקי מחשב .16

 שעות? ____ משחק במחשב בשבוע בחודשים האחרוניםבממוצע כמה שעות אתה  .17

 

  )שירים רנדומאליהסדר  בה אי פרייםהועבר במחשב בתוכנת (שאלון תגובה רגשית למוזיקה  -2נספח 

אנא ציינו מה הייתה העוצמה החזקה ביותר  .השאלות הבאות נוגעות לתחושותיכם במהלך ההאזנה לקטע

והנבדק , בכל פעם מילת רגש הופיעהמכן לאחר (.ההאזנה שבה חשתם כל אחד מהרגשות הבאים במהלך

 9-ו" במידה מסיומת"-מוגדר כ 5, "בכלל לא"- מוגדר כ 1כאשר , 1-9בסולם  התבקש לדרג את תחושותיו 

  :להלן רשימת הרגשות .)"במידה רבה"-מוגדר כ

  ?עליזות  -חשת  בה ביותר הגבוהה העוצמה מה. 1

  ?פחד–ת מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חש. 2

  ?בלבול–תמה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת . 3

  ?התלהבות - מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת. 4

  ?ת/עצבני - מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת. 5

  ?רוגע–מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת . 6

  ?עצב–מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת . 7

  ?עניין–מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת . 8

  ?שמחה–מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת  .9

  ?מבוכה–מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת  .10

  ?בוז–מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת . 11

  ?הפתעה–מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת . 12

  ?כעס–מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת . 13
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  ?שעשוע–מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת . 14

  ?עוינות–עוצמה הגבוהה ביותר בה חשת מה ה. 15

  ?גאווה–מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת . 16

  ?חרדה–מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת . 17

  ?עגמומיות–מה העוצמה הגבוהה ביותר בה חשת. 18

  ?איך הרגשת במהלך האזנה לקטע. 19

  ?עשלך במהלך ההאזנה לקט) אקטיביות/ערנות(מה הייתה רמת העוררות . 20

  ?האם הקטע מצא חן בעיניך. 21

  ?האם שמעת קטע זה בעבר. 22

  

  )בתוכנת אי פריים במחשב בסדר פריטים רנדומאלי ועברה(כרונות ישאלון העדפת ז -3 נספח

אנא סמן באיזו מידה תהיה מעוניין להיזכר בכל אחת מהאפשרויות הבאות לפני שתשחק במשחק המחשב 

  :פעם נוספת

  

  ?יין להיזכר באירועמהעברשאינוקשורללימודיםבוכעסתעלמישהובאיזו מידה הנך מעונ .1

1 ---------------2 ---------------3 ---------------4 ---------------5 ---------------6 ---------------7  

  במידה רבה מאוד              כלל לא                                                                                                  

  

  ?באיזו מידה אתה מעוניין להיזכר באירועמהעברשאינוקשורללימודיםבוחשתשימחה .2

1 ---------------2 ---------------3 ---------------4 ---------------5 ---------------6 ---------------7  

  כלל לא  
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  במידה רבה מאוד                 

  ?וניין להיזכר באירועמהעברהקשורללימודיםבוחשתשימחהבאיזו מידה אתה מע .3

1 ---------------2 ---------------3 ---------------4 ---------------5 ---------------6 ---------------7  

  במידה רבה מאוד         כלל לא                                                                                                       

  

  ?באיזו מידה הנך מעוניין להיזכר באירועמהעברהקשורללימודיםבולאחשתרגשותחזקים .4

1 ---------------2 ---------------3 ---------------4 ---------------5 ---------------6 ---------------7  

  במידה רבה מאוד                                                          כלל לא                                                      

  

  ?באיזו מידה את מעוניין להיזכר באירועמהעברשאינוקשורללימודיםבולאחשתרגשותחזקים .5

1 ---------------2 ---------------3 ---------------4 ---------------5 ---------------6 ---------------7  

  במידה רבה מאוד                                                                                                              כלל לא  

  

  ?באיזו מידה הנך מעוניין להיזכר באירועמהעברהקשורללימודיםבוכעסתעלמישהו .6

1- ---------------2 ---------------3 ---------------4----------- ----5 ---------------6 ---------------7  

  בה מאודכלל לא                                                                                                                במידה ר

  :אנא רשום את מספרם של שני הזכרונות המועדפים עליך

  ______: זיכרון מספר: 1העדפה 

  _____: זיכרון מספר: 2העדפה 
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  מטלת ציפייה לעוינות -4נספח 

  ________מספר נבדק

  שאלון השלמה

הנהג במכונית . גיא היה בדרכו הביתה מעבודתו כשהיה עליו לבלום במהירות ברמזור כתום, ערב אחד

רם כשהוא גו, מאחר והתנגש במכוניתו של גיא מאחור, מאחוריו ודאי חשב שגיא  עומד לעבור את הרמזור

לאחר מכן פנה . גיא יצא ממכוניתו לבדוק את הנזק. למרבה המזל לא היו פציעות. נזק רב לשני כלי הרכב

  .לכיוון הרכב הנוסף

  :יחשוב וירגיש בהמשך הסיפור, יגיד\דברים אפשריים שגיא יעשה 5נא ציין ? מה יקרה בהמשך

  :יגיד\יעשה

1.___________________________________________________________________  

2.___________________________________________________________________  

3.___________________________________________________________________  

4.___________________________________________________________________  

5.___________________________________________________________________  

  

  :יחשוב

1.___________________________________________________________________  

2.___________________________________________________________________  

3.___________________________________________________________________  

4.___________________________________________________________________  

5.___________________________________________________________________  
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  :ירגיש

1.___________________________________________________________________  

2.___________________________________________________________________  

3.___________________________________________________________________  

4.___________________________________________________________________  

5.___________________________________________________________________  

  

  למשחק המחשבהוראות  -5נספח 

  ):5,1,3,4(הוראות לקבוצות ששיחקו במשחק עימות 

  אתה עומד לשחק במשחק מחשב ולהאזין למוזיקה באוזניות •

  אבקש שלא להוריד את האוזניות במהלך כל הניסוי ולא לגעת בנגן •

  במהלך המשחק אני אכנס לחדר ואחליף את קטעי המוזיקה שלהם תאזין •

  כמה שיותר שחקנים ולמות כמה שפחות פעמים מטרתך במשחק היא להרוג •

  בכל פעם שתיפסל אבקש שתמשיך לשחק מחדש בלחיצה על המקש השמאלי של העכבר •

  עליך לנוע באמצעות החצים שבמקלדת ובאמצעות הנעת העכבר •

 עליך לירות בלחיצה על המקש השמאלי של העכבר •

 י הגלל בעכבר"ניתן להחליף נשקים ע •

  ת דרכה עליך לירותבמרכז המסך תופיע כוונ •

 בהצלחה •

 

  ):2קבוצה ( בגרסת איסוףהוראות לקבוצות ששיחקו 

  אתה עומד לשחק במשחק מחשב ולהאזין למוזיקה באוזניות •
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  אבקש שלא להוריד את האוזניות במהלך כל הניסוי ולא לגעת בנגן •

  במהלך המשחק אני אכנס לחדר ואחליף את קטעי המוזיקה שלהם תאזין •

  מתנותמצוא ולאסוף כמה שיותר מטרתך במשחק היא ל •

  עליך לנוע באמצעות החצים שבמקלדת ובאמצעות הנעת העכבר •

 בהצלחה •

  

  שאלון כעס כתכונה -6נספח 

  שאלון כעס כתכונה

  השתמש בסולם הבא. ציין עד כמה כל אחד מהפריטים הבאים נכון לגביך באופן כללי

  

4 

 תמיד כמעט

3 

 קרובות לעיתים

2 

 רחוקות לעיתים

1 

 ף פעםא כמעט

  . אני מתעצבן בקלות .1

  . אני מתרתח במהירות .2

  . אני אדם חמום מח .3

  .אני מתעצבן מאוד כשמעבירים עלי ביקורת מול אחרים .4

  . אני חש זעם כאשר טעויות של אחרים מאיטות את הקצב שלי .5

  .אני מתרגז מאד כשאני עושה עבודה טובה ומקבל עליה הערכה לא טובה .6

  .אני יוצא מכליי .7

  .לא מכירים בעבודה טובה שעשיתיאני מתעצבן כש .8

  .אני אומר דברים נבזיים, כאשר אני כועס .9

 . מתחשק לי להרביץ למישהו, כשאני מתוסכל .10
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  שאלון משוב: 7נספח 

  

  ________מספר נבדק

  :שאלון משוב

  לא / כן ? האם ההוראות היו ברורות  .1

נשמח אם תפרטו במידת האפשר היכן ההוראות זקוקות להבהרה , אם לא

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

? לדעתך, מה בדק הניסוי .2

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

  ?כיצד חשת במהלך הניסוי  .3

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

  לא/ כן ? נהנית מהמטלות בניסוי האם .4

  ?אם כן מאילו

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

  לא/ כן ? האם היו מטלות שהיו מייגעות בעיינך .5

? אלו, אם כן

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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  לא/ כן ? האם השתעממת במהלך הניסוי  .6

  ? אילו מטלות אחראיות לתחושת השעמום, אם כן

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

  

  :קידוד מטלת ציפייה לעוינות: 8נספח 

  ). עוין=( 1או ) יןלא עו(= 0ודד בתור כל פריט מק

פריטים שקודדו כעוינים כללו אמירות בעלות אופי תוקפני מבחינת הטון  :יגיד \בקטגוריה יעשה

או מעשים שכוללים פגיעה בנהג השני ) האשמות, קללות(או מבחינת התוכן ") יצרח", "עקיצ"למשל (

  ").ישבור|" יבעט" "ידחף", "יכה", "ירביץ("או ברכבו 

איזה אידיוט הנהג ", למשל(פריטים שקודדו כעוינים כללו קללות כלפי הנהג השני  :בקטגוריה יחשוב

. מחשבות לרמות את הביטוח לא קודדו כעוינות. האשמות וכוונות לנקמה בנהג הפוגע, ")השני

  !")הייתי צריך להמשיך ברמזור", למשל(מחשבות שכללו האשמה עצמית לא קודדו כעוינות 

,  "תסכול", "לחץ", "עצבים", "זעם", "כעס: "הפריטים שקודדו כעוינים היו :בקטגוריה ירגיש

   ".מתח"

  

  

  

  

                                                             
i ר מאיה "ד סמינר למנחהוהוגש כעבודת " ויסות רגשות ב"במסגרת הקורס על ידי נערך הפיילוט מחקר

  .2011ספטמבר חודש תמיר ב
ii ר מאיה תמיר במהלך חודש נובמבר "בהנחיית ד 1622מחקר הפיילוט נערך במסגרת מעבדת ויסות רגשות

  .במטרה לבחון גירויים מעוררי רגשות 2011


