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  چكيده
قبلي بر عملكرد دانشجويان  ي مطالعهدر پژوهش حاضر، تاثير موسيقي، سروصدا و محيط 

رد آزمايش قرار گرفت. ي موهاي شناخت دختر درون گرا و برون گرا در آزمون
ي كارشناسي ارشد رشته علوم  نفر از دانشجويان دوره 60كنندگان پژوهش شامل  شركت

شخصيت آيزنگ  نامه پرسشتربيتي دانشگاه تربيت مدرس تهران بودند كه بر مبناي 
)EPQنفر) تشخيص داده شدند.  30گرا(نفر) و برون 30گرا() به عنوان افراد گروه درون

نفره تقسيم شدند.  10قبلي به سه گروه  ي مطالعهعضاي هر گروه بر اساس شرايط سپس ا
ها در محيط كامال كنترل شده از نظر صدا در سه مرحله سكوت،  آزمودني دوم، مرحله در

ها توسط آزمون  هاي شناختي موازي پاسخ دادند. يافته موسيقي و سر و صدا به آزمون
بين آزمودني مكرر و تحليل واريانس طرح  –زمودنيآماري تحليل واريانس طرح درون آ

بين آزمودني مكرر دو راهه تحليل گرديدند. نتايج حاكي از اين بود كه  –درون آزمودني
در شرايط پخش موسيقي عملكرد بهتري  گرايان بروندرون گرايان در موقعيت سكوت و 

يط وجود سروصدا در شرا گرايان برونداشتند. عملكرد هر دو گروه درون گرايان و 
هاي مورد مطالعه در شرايط سر و صدا  ضعيفتر از شرايط موسيقي و سكوت بود. گروه
قبلي تاثير معناداري بر عملكرد  ي مطالعهتفاوت معناداري با هم نداشتند. شرايط محيط 

هاي پژوهش شواهد مطلوبي نداشت. در مجموع يافته گرايان برونشناختي درون گرايان و 
 در گرايش به محركهاي محيطي، فراهم آورد.  گرايان بروناوت درون گرايان و در جهت تف

 ي قبلي.محيط مطالعه موسيقي، صدا، و سر گرايي، درون گرايي، برون هاي كليدي: واژه
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  مقدمه
ها، وزش باد از ميان  بسياري از مظاهر طبيعت، صداي آبشار، ريزش باران برروي آب

و چهار نعل اسب، هر يك نغمه موسيقي است.  انسان در  هاي درختان، چهچهه بلبل برگ
ميان اصوات به دنيا آمد و مباني موسيقي را از طبيعت آموخت. در سير تمدن خود نيز به 

. به تدريج كند مياصوات جديدي پي برد و دانست كه هر حركتي، كم و بيش صوتي ايجاد 
).  1347يت او تأثير دارند (حسني، متوجه شد كه صداهاي منظم در تنظيم كار و تهييج فعال

كه  باشد مي 2»موز«گرفته شده و مشتق از كلمه  1»موزيكا«لفظ موسيقي از واژه ي يوناني 
. كلمه موسيقي طبق گفته باشد ميالنوع، حافظ شعر و ادب و موسيقي يونان باستان  نام رب

تقد بودند كه هجري در ايران رايج شده و حكماي قديمي مع 3تاريخ شناسان از قرن 
  ). 1382موسيقي معلول صداهاي ناشي از تحرك و جنبش افالك است (نفري، 

در  پژوهشگرانامروزه موسيقي و تاثيرات نوروفيزيولوژيك آن مورد توجه بسياري از 
 سبب موسيقي آلمان، كونستانس دانشگاه در بر اساس پژوهشي .باشد ميسراسر دنيا 

گردد  مي نوروني بين هاي شيمياييانتقال دهنده خهچر تقويت و عصبي مسيرهاي نوسازي
هاي ) با تصويربرداري2011زايوتي( و داگر الرچر، ونوي، ساليپور، ).1996، بگلي(

ها هنگام گوش كردن به موزيك دريافتند كه موسيقي موجب رها شدن  مغناطيسي آزمودني
  . شود ميدوپامين در جسم مخطط 

 و طنين ريتم، سرعت، هارمونيكي، ساختار: ندمان آهنگ يك كلي الگوي معموال
 در ناگهاني . تغييراتشود مي مغز پردازش راست نيمكره يعني مسلط غير نيمكره در كيفيت،
 معموال مغز، مسلط نيمكره در آن هاي ترانه و اشعار و آهنگ صداي كوتاهي و بلندي
 اساسي فعاليت موسيقي به دادن گوش هنگام. شوند مي مشخص و پردازش، چپ نيمكره

 نيمكره مناطق تمام موسيقي، كلي پردازش و ،گيرد  مي صورت مغز گيجگاهي منطقه در
 عملكرد و موسيقي مؤسسه ).1386 جنسن،(كند مي فعال را مخچه همچنين و چپ راست،
 موزيك هاي محرك به كه است مغز قسمت مهمترين تاالموس داد، نشان) 2002(اعصاب

  . دهد مي نشان حساسيت
 توسط كه مثبت واكنش ايجاد شنونده و در انگيزه افزايش برايتواند  مي سيقيمو
 موسيقي از روانشناسي ).2004، مولر آلتن( رود كار به ،شود مي ميسر ليمبيك پاداش سيستم

متعدد، تاثير  هاي پژوهش ،)1380 محمدي، زاده( كرده است استفاده مؤثر ابزاري به عنوان
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فرايند حل مسئله، درك مشكالت شنيداري و ديداري،  رياضيات، موسيقي زمينه بر يادگيري
 ) و تكاليف2002؛ هاالم، پرايس و كاتسارو، 2003گيري (هيركاوا و اوهيرا، فرايند تصميم

قرار  توجه ) را مورد2008مطلب ( هارمون،  درك و هوشي هاي آزمون همچون پيچيده
 موجب و )2004، شلنبرگ( دارد ارتباط هوشي بهره افزايش با موسيقي اند. يادگيريداده
 اولين). 1996 و جففري، گاردينر، كنالز،( شود مي دانشگاه در افراد تحصيلي عملكرد بهبود
 قرار آزمايش مورد كالس محيط در كمكي ابزار عنوان به موسيقي 1930سال  در بار

 پيش كودك 12 توجه كه داد نشان) 2003(  راب). 2005سيگمن، و كريستين(گرفت
 جلسات از باالتر معناداري طور به موسيقي جلسات طي در توجه، نقائص به مبتال دبستاني

 روش دو مقايسه به ،)1386(تبريزي و دالور ،برجعلي ،عشايري استكي،. است بوده بازي
 عصبي مدارهاي مجدد سازماندهي به توجه با موسيقي آموزش و مغز نيمكره دو آموزش

پرداختند. نتايج مطالعه آن ها  دختر آموزان دانش نارسايي بحسا عاليم كاهش در مغز
 نوروني مدارهاي مجدد دهيسازمان توانمي ياد شده هاي روش از استفاده با داد كه نشان
 حوزه روانشناسي. داد كاهش را نارسايي حساب به مربوط عاليم و آورد وجود به مغز در

 و خاص كارهاي در پردازش و مركزت توجه، بر موسيقي تاثير چگونگي شناختي، به
 در فردي هاي مطالعه تفاوت به مند عالقه شخصيت، تئوري پردازهاي پردازد ومختلف مي

 در) 1997برادلي، و فارنهام(شناختي عملكرد و) 2010 جانك،(موسيقي از پذيري تاثير
  باشند. مي محيط
ي از جمله عوامل شخصيتي مثل درون گرايي، برون گرايي و هيجان خواههاي  ويژگي 

هاي انگيزشي، هيجاني و عملكردي هستند(مارشال تبيين كننده تفاوتهاي فردي در زمينه
بود كه ميزان تحريك پذيري مغز افراد  باور اين )، بر1990). آيزنگ (264ص،  1383ريو، 

برون گرا و درون گرا با هم متفاوت است. درون گراها آستانه تحريك پذيري بهينه 
محرك زيادي ندارند. اما برون ي دارند، بنابراين براي پرداختن به كاري نياز به تر پايين
 ها با آستانه تحريك بهينه باالتر، در پي شرايط تحريك كننده بيشتري هستند. او اين گرا

 و ارثي جنبه هم دانست كه آن ها عصبي زيستي عملكرد در تفاوت از ها را ناشي تفاوت
 بر چنين تخمي، يك هاي قلو دو درمورد مطالعه چندين از نتايج. محيطي دارد ي جنبه هم
، پالمين ؛1999، كاسپي( كند مي بازي مهمتري در مقايسه با محيط نقش وراثت كه آيد مي

ساز  دستگاه فعالگرايان براي برانگيختن  برون ).1386 جان، و پِروين از نقل به ،1994
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گرايان به علت  د نياز دارند. در درونهاي بيروني شدي خود به محرك اي صعودي شبكه
به محرك هاي  اي صعودي دستگاه فعال ساز شبكهزياد،  تحريك تحمل عدم حساسيت و

يكنواختي را نسبتا خوب  گرايان ). درون271، ص 2001، بيروني ماليم نياز دارد (مارشال
. كنند ميعمل  گرايان برونهاي گوش به زنگي بهتر از  و بنابراين در تكليف كنند ميتحمل 
حوصلگي دچار ضعف  هاي كم تحريك به خاطر كسالت و بي در تكليف گرايان برون

 سالن كتابخانه هاي مركزي اغلب، قسمت ). آن ها1991شوند (الرسن و كتالر،  عملكرد مي
 سرو پر محيط و كنند مي مطالعه انتخاب را به علت وجود محرك هاي بيروني بيشتر، براي

 داد نشان) 2011( فارنهام). 2010، ديكرز(دهند  مي براي مطالعه ترجيح را تر شلوغ و صدا
 نسبت تري ضعيف عملكرد منفي، عاطفي ارزش با زمينه موسيقي وضعيت در گراها برون كه
 وجود هنگام گراها درون ولي. دارند است، مثبت ارزش داراي زمينه موسيقي كه زماني به

) 2007( دونالد مك و كسيدي .دارند را بهتري ردعملك منفي، عاطفي ارزش با موسيقي
 با ويژگي و)  HA( منفي ي عاطفه و ويژگي برانگيختگي باال با موسيقي تاثير دو نوع

 عملكرد را برروي روزمره صداي و سر و)  LA( مثبت ي عاطفه و برانگيختگي پايين
 يادآوري، سريع رييادآو(شناختي  تكليف 5 در گرا درون و گرا برون آزمودني 45 شناختي

دادند كه  نشان ها مقايسه كردند. آن )استروپ و زماني و تاخيري يادآوري، آزاد
 موسيقي با مقايسه در باال برانگيختگي با موسيقي وجود شرايط در گرا هاي درون آزمودني

 تعاملي آن ها تاثير دارند. همچنين تري ضعيف عملكرد سكوت، شرايط و كم برانگيختگي با
 هستند شرايطي تاثير تحت بيشتر گراها برون كه، دادند نشان گرايي را بررسي كردند و برون
 هوِان و ايالس .باشد باال وجود داشته برانگيختگي صدا با و سر يا آن موسيقي در كه
  گوش دادن به موسيقي،  يا در هنگام تماشاي تلويزيون گرايانبرون كه دادند نشان) 2003(

 و فارنهام .است بهتر سكوت در گرايان درون عملكرد كه حالي در ،كنند مي  بهتر مطالعه
 و گرايانشناختي برون عملكرد را بر صدا موسيقي و سرو زمينه پس تاثير ،)2002( استرباك
 گراها عملكرددرون موسيقي موقعيت در كه دادند ها نشان مطالعه كردند. آن گرادرون

 تاثير هيجاني صداي سرو و موسيقي نين نشان دادند كهدارند. همچ تكاليف در تري ضعيف
 صداي از عبارت است صدا و سر .)2005 ايواناقا، كوبايسكي و كاواساكي،(دارند عكس

 مخلوطي صدا و سر علمي نظر از. كندمي ايجاد منفي عاطفي هايواكنش كه ايناخواسته
 معيني و مشخص ركيبت كه متناوب شدتهاي و ها موج طول با مختلف صوتهاي از است
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 صدا بين كه . آنچه)1376 پيشه، دل و سرشت حلم(هستند ناخوشايند گوش براي و نداشته
 در است. آن به انسان ذهنيت و احساس بين تفاوت كند مي ايجاد تفاوت صدا و سر و

 هاي حيطه به كه است پيچيده مجموعه يك صدا و سر به نسبت كلي واكنش مجموع
 هايي حوزه از . يكي)1379 طاهري،( شود مي مربوط صدا معرض در دافرا تجربيات مختلف

 اين از كه است شناختي عملكرد و شناخت ي حوزه گرديده، متاثر صدا و سر از كمابيش كه
 از نقل به 1998 ،3گلد لس( است برخوردار بااليي اهميت از مسئله حل ميان

 و استنسفيلد( كند مي تدخال پيچيده تكاليف عملكرد در صدا و سر .)1377گلچين،
 كارهاي در ناهماهنگي و مغزيهاي  فعاليت در دقت شدن كم سبب ،)2003، ماتيسون
 .)2004 استاتسن، و آگوستينوس، هوالندر، اليز، كمپن(گردد مي مطالب فهم و فكري
 تحصيلي عملكرد كنند مي تحصيل آهن راه يا فرودگاه نزديك مدارس در كه آموزاني دانش
 در و داشته كمتري تمركز تكاليف، انجام در دارند؛ آموزان دانش ساير به نسبت تري پايين

 از يكي  ).2008، اشميتر(كنند كسب مي تريپايين نمرات رياضيات و كردني حفظ دروس
 عملكرد و يادگيري هاي تفاوت پيرامون ها پژوهش در تحريك و برانگيختگي مهم هاي متغير
 باشد مي ها آزمودني عملكرد بر آن تاثير و سروصدا و موسيقي ،گرايان برون و گرايان درون

  كاسيدي ؛2008 لياپز، ؛2009 ؛ چامرو، اسوامي، ترادو و فارنهام،2011همكاران، و فارنهام(
 و پخش تناوب در موقعيت دبيرستاني به آموزان دانش از نفر .  سي)2007 دونالد، مك و

 هاي آزمون در ها گرفتند. نمره آن قرار درس كالس آرام زمينه در و موسيقي كالم قطع
 تعداد در اي عمده تغيير كه حالي در باالتر بود، موسيقي هنگام گوش دادن به  شناختي
 پژوهش اين. نيامد پيش موسيقي به كردن گوش از بعد و قبل آموزان دانش قلب ضربان
 تمركز كه شده باعث بلكه نداشته آموزان دانش روي بر تحريكي اثر موسيقي كه داد نشان
اظهار  )2004(  هاالند و هورست اشميت). 34 ص ،1386 جنسن،( يابد افزايش آنان كلي

 حافظه عملكرد بهبود با است ممكن رياضيات پيشرفت و موسيقي آموزش رابطه كردند كه
 نشان ،)2005( بامان .باشد مرتبط عددي هاي كميت انتزاعي بازنمايي افزايش و مدت كوتاه
 موجب ميكند، ايجاد محيط فركانس در تغييراتي ناگهاني طور به كه ربط بي صداهايداد، 

 موسيقي كه، اظهار كردند ،)2007( 4كورنولدي و شوند. مامرال، فيرفلد مي پرتي حواس
 كه شرايطي با مقايسه در را بزرگساالن فعال حافظه عملكرد توجهي قابل ميزان به كالسيك

 موسيقي تاثير) 2009( همكاران و چامرو. داد افزايش نبود، همفرا موسيقي نوع هيچ آن در
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 محيط(  مختلف شرايط در آموز دانش 77 شناختي عملكرد و خالقيت را بر گرايي برون و
مورد مطالعه قرار دادند،  )سكوت و صدا و سر مكالمه، و گفتار شنيداري، موسيقي با همراه

 بر شخصيت و زمينه شنيداري محرك بين داريمعنا تاثير نتيجه مطالعه آنان نشان داد كه
 عملكرد موسيقي با همراه خالقيت به مربوط تكليف در ولي وجود ندارد، شناختي عملكرد
 صداي سكوت، تاثير بررسي با ،)2009( بود. دمز ها گرا درون از بهتر بسيار گراها برون

 آموز دانش در مدت كوتاه حافظه و خواندن درك بر راك موسيقي و كوهستان در رودخانه
 شديد خيز و افت بدون موسيقي به مطالعه هنگام كه آموزاني دانش داد، نشان دبيرستاني

 افت با موسيقي يك به كه آموزاني دانش از باالتري امتياز متوسط طور به دادند، مي گوش
 با بررسي تاثير) 2010(  گرالد و استاسي . كردند كسب دادند، مي گوش شديد خيز و

 دادن گوش هنگام  دادند، نشان آموزان دانش مطلب درك بر آرام و مورد دلخواه يقيموس
 مي كاهش  ها آن شده، عملكرد و درك ها غزل و كلمات مجذوب ها آزمودني موسيقي، به

  يابد. 
صدايي  )  شرايط2009؛ لسل، 1997برادلي،  و ن (فارنهاماپژوهشگربه نظر برخي    
 محيط شرايط بررسي به) 2009( دارد.  لسل سزايي به تاثير دافرا عملكرد در قبلي محيط
 درمحيط را آموز دانش 47 است، او عملكرد پرداخته دلخواه موسيقي نوع اساس بر قبلي
 كرد، ولي تفاوت مطالعه موسيقي بدون و غيردلخواه موسيقي دلخواه، موسيقي با توام هاي

 پتاسنيك و استاق راستا، اين در رد.نياو دست به محيطي شرايط سه بين اين معناداري
 ي مطالعه عادت اساس بر زمينه موسيقي تاثير بررسي هدف با خود پژوهش در ،)1982(

 به عادت مداوم طور به كه افرادي عملكرد كه يافتند دست نتيجه اين به ها، آزمودني قبلي
 در داشتند، ريبهت عملكرد موسيقي با آزمايشي شرايط در فقط داشتند موسيقي با مطالعه
 بهتر ،كردند مي مطالعه سكوت معموال در كه افرادي در دريافت و درك فرايند كه حالي
 با همراه مطالعه قبلي محيط كه يگرايان برون كه دادند نشان نيز) 2003( هوِان و ايالس .بود

 كه حالي در داشتند، را بهتري عملكرد موسيقي شرايط در دادند مي ترجيح را تلويزيون
 در هم باز پرداختند، مي مطالعه به موسيقي با يا و شرايطي چنين در قبال كه گراياني درون
  داشتند. بهتري عملكرد سكوت شرايط

اما  است، بوده سوال مورد يادگيري قدرت تقويت در زمينه موسيقي تاثير همواره
 بر موسيقي تاثيرات درباره متناقضي بسيارهاي  يافته كه دهدمي نشان پژوهشي ادبيات
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 صدا، و سر جمله از متعدد عوامل زيرا .دارد وجود مختلف هاي موقعيت در افراد عملكرد
 روحيه تفاوت و يادگيري نوع شنونده، تجربه موسيقي، پخش زمان مدت موسيقي، نوع
 پيشينه بر مروري و با .دارد دخالت يادگيري بر موسيقي تاثير در موسيقي، پذيرش در افراد

 جداگانه طور به افراد عملكرد بر صدا سرو و موسيقي تاثير كه شود مي دهمشاه پژوهش
 .پرداختند ها آن مقايسه به ايران در اندكي مطالعات ولي است گرفته قرار بررسي مورد

 افراد شخصيت تيپ با آن تعامل و صدا نظر از متفاوت هاي زمينه تاثير ايران در همچنين
 بود اين حاضر پژوهش هدف نگرفته است. لذا قرار بررسي مورد شناختي عملكرد هنگام

 و درونگرا دختر جويان دانش عملكرد سكوت، و صدا سرو آرام، موسيقي زمينه سه در كه
 شود مي از طرف ديگر مشاهده  .دهد قرار بررسي مورد  شناختي هاي آزمون در را برونگرا

 محيط قبلي بر عملكرد افراد،كه مطالعات انجام شده در مورد تاثير تعاملي شرايط صدايي 
، و با توجه به نتايج متناقض در اين اند كردهتمركز  دلخواهانه و هاي ترجيحي بر محيط

 به فرد كه شرايطي ديگر عبارت به يا و افراد قبلي مطالعه محيط شرايط تاثير زمينه هنوز
 . و هنوزباشد مي مبهم شناختي عملكرد در پردازد، مي مطالعه به شرايط آن در معمول طور
 زندگي صدا و سر شرايط در ناچار به كه افرادي آيا كه است، باقي خود قوت به سوال اين
 و ترافيك) پر هاي جاده كنند ( مانند زندگي كنار مطالعه وضعيت آن در مجبورند و كنند مي
 وشگ اتاقي در خوابگاه ها)  هم موسيقي موسيقي تحميلي( مانند شنيدن به مطالعه هنگام يا

 مي قرار خود) زندگي محيط(  قبلي مطالعه محيط شرايط در وقتي آزمون هنگام دهند،
 نظر از دانشجويان قبلي محيط تعاملي تاثير ؟ بنابراين مطالعهكنند مي عمل چگونه گيرند،
 و سر و سكوت موسيقي، درشرايط آنان عملكرد با كننده تعديل متغير يك عنوان به صدا
 ديگر هدف جمله از گرا برون و گرا درون دختر دانشجويان اختيشن هاي آزمون بر صدا

  .باشد مي حاضر مطالعه

  با رويداشت به مطالب فوق پژوهش حاضر در پي پاسخگويي به سواالت زير بود:
هاي مختلف در زمينه گرايان برونتفاوت بين عملكرد شناختي درون گرايان و -1

  ت؟   صوتي(موسيقي، سكوت و سر وصدا) چگونه اس
نقش شرايط صوتي محيط مطالعه پيشين، به عنوان متغير تعديل كننده، در عملكرد -2

  گرا در شرايط مختلف صوتي آزمايش چگونه است؟ گرا و درونشناختي دو گروه برون
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  روش
  شركت كنندگان پژوهش

گرا  گرا و برون مطالعه حاضر يك پژوهش شبه آزمايشي بود كه طي آن دو گروه درون
شلوغ و   هاي شنيداري مطالعه در سكوت، مطالعه در محيط هاي مختلف (با زمينه زيرگروهبا 

مطالعه همراه با پخش موسيقي) در معرض سه شرايط آزمايشي (موسيقي، سكوت و سر و 
ارشد  كارشناسي دختر دانشجويان شامل كليه اين پژوهش آماري صدا) قرار گرفتند. جامعه

بود كه  با روش غربالگري، )  نفر 124(تهران   مدرس تربيت اهدانشگ تربيتي علوم ي رشته
نفر از افراد اين جامعه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. بدين نحو كه ابتدا  60تعداد 

براي تمامي افراد جامعه مورد مطالعه، بر اساس نقطه  آيزنگ پرسشنامه شخصيت اجراي با
 به بيشتر گرايش نفر با 84 )، تعداد13ه شده براي اين پرسشنامه (نمر برش تعيين

از اين افراد شدند. سپس  داده نفر) تشخيص 40گرايي ( برون و نفر) 44(گرايي  درون
خواسته شد تا از بين سه گزينه  ارائه شده، شرايط يا زمينه قبلي محيط مطالعه خود را از 

 كنار هاي خانه گي درصدا مانند زند سرو پر نظر صدا (همراه با موسيقي، سكوت و محيطي
دانشجويي) مشخص  هاي خوابگاه در يا شلوغ محالت كارخانجات، يا پرترافيك هاي جاده

در اين مرحله نيز با توجه به چندگانه بودن شرايط مطالعاتي قبلي برخي دانشجويان،  سازند.
الزم به ذكر گرا) تقليل يافت.  نفر برون 30گرا و  نفر درون 30نفر ( 60تعداد افراد نمونه به 

گرا و  هر يك از دو گروه درون قبلي مطالعه شنيداري يا زمينه شرايط اساس است كه بر
پر   مطالعه در سكوت، مطالعه در محيط  نفره با زمينه 10 گرا مشتمل بر سه زيرگروه برون

(براي مثال  نيز مشابه مطالعات در شد. سر وصدا و مطالعه همراه با پخش موسيقي مي
 براي ها زيرگروه در نمونه تعداد) 1997برادلي،  و فارنهام ؛ و2007دونالد،  مك و كسيدي
 داري معني به توجه با كه است شده انتخاب نفر10 قبلي، زمينه شنيداري تأثير بررسي
 تحليل انجام براي نمونه حجم) 1(آماري  توان مقدار ) وWilks' L= 55/0(ويكلز  المبداي
 .باشد مي كافي

  

  طرح پژوهش
 گرايان)، برگرايان و برونهمانگونه كه ذكر شد شركت كنندگان در هر دو گروه(درون

 نفره 10 هاي گروه سپس شدند، تفكيك نفره 10 هاي گروه قبلي مطالعه محيط شرايط اساس
  شدند. آزمايش وارد ترتيب به
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به  بصري و سمعي كالس در گوشي داشتن اختيار در با دانشجويان اول، مرحله در
 مدت دادند. انجام را شناختي آزمون به مربوط تكاليف همزمان و داده گوش سيقيمو

بود. موسيقي استفاده شده در اين  دقيقه 15 شد نواخته موسيقي كه مدتي نيز و آزمون
 با همراه كاليدرمن ريچارد پيانوي نوازي تك با كالم بدون كالسيك پژوهش، موسيقي

 القا را مطبويت و آرامش اميد، ماليم كه و انگيز يالخ اي قطعه بود. زهي سازهاي اركستر
  ).1380 فردوسي،( كند مي

آزمون همراه  شرايط ايجاد صدا ايجاد شد. براي سرو در مرحله دوم، شرايطي همراه با 
 ي گستره شامل كه شد، استفاده تهران شهر ترافيك شده ضبط صداي و سر از صدا، سرو با

 گرزين،( است بوده دسيبل 85 ميانگين و دسيبل 90 تا 80 شدت با ها فركانس از متفاوتي
 از شناختي آزمون به مربوط تكاليف انجام همزمان با دقيقه 15 مدت به ها آزمودني .)1385
  .دادند گوش آن به بصري سمعي كالس در گوشي طريق
 شرايط ايجاد سكوت اجرا شد. براي آزمون شناختي در شرايط در مرحله سوم : 

 همچنين شد، استفاده صدا ضد خاموش هدفون از و گشته خاموش ها يگوش سكوت
 از بيرون، ي محوطه و دانشجويان ساير صداي سرو از اعم مزاحم عوامل كليه كنترل جهت

 .گرديد اجرا بصري سمعي كالس، آزمون در كالس

  
  سنجش ابزار

 سال در آيزنگ : اين مقياس توسط)EPQآيزنگ ( گرايي برون -گرايي درون مقياس
اجراي  سال 16و براي افراد باالي باشد ميسوال  57شد. اين مقياس داراي  طراحي 1975
. به طول مي انجامد دقيقه 15 تا 10معموال  و ندارد، زماني اجراي آن محدوديت .شود مي

 و برونگرايي (ميزان E سنجي)، دروغ (ميزان L نمره گذاري آن بر اساس سه كليد
نمره بيشتر  . باشد ميسوال)  24 با ثباتي بي و ثباتي با (ميزان N ) و سوال 24گرايي با  درون

 آنچه از متفاوت را خود تالش داشته نشانگر آن است كه آزمودني L در زيرمقياس 5 از
 نژندي روان هاي حالت به گرايش معرف ،N در زيرمقياس  زياد ي نمره .دهد نشان هست

 عاطفي، تعادل و رفتاري استحكام ثبات، معرف كم، ي نمره و هيجاني هاي پاسخ و
بر اساس دستورالعمل آزمون و مطالعات . است آزمودني در آرامش و سرزندگي هاي حالت

؛ عبدلي، شمسي پور دهكردي، 1390انجام گرفته در ايران (شعباني بهار، بلفاني و اشكان،



 91و.... گرايان در سه موقعيت سكوت، موسيقي برون و گرايان شناختي درون عملكرد مقايسه

 و صفت معرف 13باشد كه نمرات باالي  مي نمره برش E ميزان در 13 )  نمره1388شمس،
 صفت دهنده مي باشد كه نشان E ،24 است، نمره حداكثر در مقياس برونگرايي هاي ويژگي

 1975آيزنگ( .است صفت درونگرايي دهنده نشان 13 زير نمره و غالب است. برونگرايي
 از نقل به 1349براهني(، 86/0، 89/0، /.90) پايايي آزمون را 1379 ازخوش، از نقل به

) 1379 ازخوش، از نقل به 1377محمدي( و ندر 47/0، و 77/0، 69/0 )1379 ازخوش،
كردند. پايايي آزمون  گزارش L و E ،N هاي مقياس براي ترتيب به 56/0، و 78/0، 63/0

  به دست آمد. L و E ،N هاي مقياس براي ترتيب به 59/0و  71/0، 68/0در مطالعه حاضر 
ها،  ر سنجش عملكرد شناختي آزمودني: در مطالعه حاضر به منظوشناختيهاي  آزمون

ها زير مقياس  سوالي استفاده شد. اين آزمون 10از سه آزمون استعداد تحصيلي هم ارز 
كه در آزمون ورودي امتحانات  باشند هاي استعداد تحصيلي مي ندارند و از جمله آزمون

ي كه . از آنجايشود ميدكتري جهت سنجش استعداد تحصيلي شركت كنندگان استفاده 
ها قرار  مطالعه، سواالت را در اختيار ساير گروه مورد هاي گروه هاي امكان داشت آزمودني

دهند. لذا جهت كنترل اين امر از سه آزمون هم ارز (يك آزمون براي يك گروه) به جاي 
  يك آزمون استفاده شد. 

 اده شد.د صفر نمره نادرست هاي به پاسخ و 1 نمره درست هاي ها پاسخ در اين آزمون
 تكميل همانند، هاي واژه تحليلي، و منطقي هاي گزاره متن، تحليل آزمون شامل سواالت
 پاسخ براي ها آزمودني. باشد هندسي، مي اشكال و عددي هاي مجموعه تكميل جمالت،

 اساس بر حاضر پژوهش در ابزار اين پايايي. داشتند نياز زمان دقيقه 15 سواالت به گويي
  .به دست آمد 67/0 كرونباخ آلفاي

 
  ها يافته

 دانشجويان بررسي اثر تيپ شخصيتي جهت دستيابي به هدف اول پژوهش مبني بر
بر عملكرد شناختي آنان در شرايط موسيقي، سكوت و  گرايي) گرايي و برون دختر (درون

گروهي ـ بين گروهي) استفاده گرديد.  (درون 5سر وصدا، از روش تحليل واريانس مختلط
هاي  جراي اين تحليل، به منظور روشن شدن وضعيت عملكرد شناختي آزمودنيپيش از ا

گرا در مراحل مختلف اجراي آزمون (موسيقي، سكوت و سر وصدا)،  گرا و برون درون
ها به تفكيك گروه و مرحله محاسبه  هاي توصيفي مربوط به نمره عملكرد آزمودني شاخص

  ارائه شده است.  1شد كه نتايج آن در جدول 
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  ها در مراحل مختلف آزمايش هاي توصيفي مربوط به عملكرد شناختي گروه . شاخص1جدول 

  
گروهي)  نتايج آزمون تحليل واريانس مختلط براي بررسي اثر تيپ شخصيتي (عامل بين

  ارائه شده است.   2گروهي) در جدول  و مراحل اجراي آزمون (عامل درون
  

 .  نتايج تحليل واريانس مختلط بررسي اثر شخصيت و شرايط بر عملكرد شناختي2جدول 

عمجمو  منبع واريانس
 مجذورات

df 
ميانگين 
  مجذورات

 مقدار

F 

سطح 
  معناداري

گرايان واثر بين گروهي (درون
 گرايان) برون

672/0  1  672/0  145/0  70/0 

  64/4 58 99/268 خطاي بين گروهي
گروهي (شرايط اجراي اثر درون

  0001/0  75/47  99/192 2  744/315 آزمون)
  042/4 116 511/383 خطاي درون گروهي

 0001/0  81/23  216/96 2 41/157 شرايط آزمون)×ثر تعاملي (گروها

 
آمده است، اثر عامل بين گروهي (تيپ شخصيتي) بر  2گونه كه در جدول  همان

) نيست. به عبارت ديگر، به صورت F)1وP،14/0 )=58 = 0/ 70عملكرد شناختي معنادار (
گرا وجود ندارد.  گرا و برون درونكلي، تفاوت معناداري در زمينه عملكرد شناختي افراد 

 از حاكي 2 جدول در مندرج نتايج ديگر گروهي، درون هاي تفاوت بررسي در براين، عالوه
ها معنادار  شرايط اجراي آزمون بر عملكرد شناختي آزمودني گروهي درون اثر كه است آن

كرد شناختي عمل ديگر، عبارت است. به ). معنادارF)2وP،75/47 )=116 = 0/ 0001است (
 تواند متفاوت باشد. در واقع با عبور افراد در شرايط توأم با موسيقي، سكوت و شلوغي مي

 هاشاخص
  ها گروه

  سكوت  سر و صدا موسيقي
M S.D M S.D  M S.D  

  n( 03/4 41/2 27/2 94/0  70/5 05/2=30گرايان ( درون
  n( 30/6 91/2 93/1 87/0  40/3 52/1=30گرايان ( برون

  n( 16/5 88/2 10/2 91/0  55/4 13/2=60كل (



 93و.... گرايان در سه موقعيت سكوت، موسيقي برون و گرايان شناختي درون عملكرد مقايسه

عملكرد شناختي هر دو  ميزان در معناداري تغييرات سوم، مرحله اول آزمايش به مرحله از
 حاضر، پژوهشي طرح در اينكه به توجه با آيد. گرا به وجود مي گرا و درون گروه برون

. نيست مشخص دقيق طور به عامل اثر اين دارد، وجود گروهي درون عامل سه تعداد
 در آمده بوجود هاي و مقايسه دو به دو تفاوت تر دقيق بررسي منظور به بنابراين
كه عملكرد نشان داد  تحليل اين نتايج. شد استفاده L.S.D تعقيبي آزمون از ها گروه درون

سر و صدا، به طور معناداري متفاوت از ديگر شرايط ها در شرايط  شناختي تمامي آزمودني
با شرايط  08/3ها در شرايط سر و صدا به مقدار  است. يعني عملكرد شناختي آزمودني

معنادار  >05/0Pها در سطح  و اين تفاوت با شرايط سكوت، متفاوت است 45/2موسيقي و 
دهد كه عملكرد  نشان مي 1 هاي مندرج در جدول تر، مراجعه به ميانگين به طور دقيق است.

ها در شرايط موسيقي و سپس سكوت، بهتر از شرايط توأم با سر و  شناختي كل آزمودني
 درون و گروهي عوامل بين تعاملي دهد كه اثر نشان مي 2هاي جدول  ديگر يافتهصدا است. 

). F)1وP،81/23 )=116  0001/0ها معنادار است( بر عملكرد شناختي آزمودني گروهي
به عبارت ديگر تأثير تيپ شخصيتي بر عملكرد شناختي دانشجويان، مستقل از شرايط 

تواند  عملكرد شناختي آنان نيست و با توجه به شرايط محيطي، تيپ شخصيتي افراد مي
ها را با  اين يافته 1مراجعه به نمودار تأثيرات متفاوتي بر عملكرد شناختي آنان داشته باشد. 

  سازد. يشتري منعكس ميوضوح ب
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دهد كه به طور كلي بين تيـپ شخصـيتي و شـرايط     نشان مي 1مشاهده خطوط نمودار 
محيطي اجراي آزمون تعامل معناداري وجود دارد. بدين نحو كه در شرايط محيطي توأم بـا  

گرا اسـت. بـالعكس در شـرايط     گرا بهتر از افراد درون وسيقي، عملكرد شناختي افراد برونم
گرا است. عالوه بر ايـن در   تر از افراد درون گرا ضعيف سكوت، عملكرد شناختي افراد برون

گـرا   گـرا و درون  اي بين افراد بـرون  شرايط محيطي توأم با سر و صدا، تفاوت قابل مالحظه
  وجود ندارد.

اثر تعاملي زمينه شنيداري محيط  هت دستيابي به هدف دوم پژوهش، مبني بر بررسيج
گروهي) و  شلوغي) و تيپ شخصيتي (به عنوان عوامل بين و سكوت مطالعه قبلي (موسيقي،

ــأثير  ــوان عامــل  ســكوت و صــدا ســرو آرام، موســيقي شــرايط اجــراي آزمــون (ت ــه عن ب
 تحليـل  شـناختي، از آزمـون   هـاي  ر آزمـون دانشـجويان دختـر د   عملكرد بر گروهي)، درون

هاي توصيفي مربـوط بـه    شد. پيش از اين تحليل، شاخص راهه استفاده دو مختلط واريانس
ها و مراحل اجـراي آزمـون، محاسـبه     ها به تفكيك زيرگروه نمره عملكرد شناختي آزمودني

  آمده است.  3شد كه نتايج آن در جدول 
  

  ها در مراحل مختلف آزمايش به عملكرد شناختي گروه هاي توصيفي مربوط . شاخص3جدول 

 
  

زمينه شنيداري 
  مطالعه قبلي

 هاشاخص
 هاگروه

  سكوت  سر و صدا موسيقي
M S.D M  S.D M  S.D  

  موسيقي
  n( 70/6 77/1 80/2  03/1 40/5  07/1=10گرايان (درون
  n( 80/8 03/1 90/1  99/0 70/2  06/1=10گرايان (برون

  n( 75/7 77/1 35/2  09/1 05/4  73/1=20كل (

  سكوت
  n( 60/2 35/1 90/1  73/0 90/7  37/1=10گرايان (درون
  n( 40/7 35/1 20/2  92/0 5  94/0=10گرايان (برون

  n( 5 79/2 05/2  82/0 45/6  88/1=20كل (

  شلوغي
  n( 80/2 40/1 10/2  87/0 80/3  03/1=10گرايان (درون
  n( 70/2 34/1 70/1  67/0 50/2  08/1=10گرايان (برون

  n( 75/2 33/1 90/1  79/0 15/3  22/1=20كل (



 95و.... گرايان در سه موقعيت سكوت، موسيقي برون و گرايان شناختي درون عملكرد مقايسه

نتايج آزمون تحليل واريانس مختلط دو راهه براي بررسي اثر تيپ شخصيتي و زمينه 
شنيداري محيط مطالعه قبلي بر عملكرد شناختي، در قالب دو جدول جداگانه ارائه شده 

هاي  يافته 5گروهي و در جدول  وامل بينهاي مربوط به تأثير ع يافته 4است. در جدول 
گروهي بر عملكرد شناختي به طور  مربوط به تأثير تعاملي عوامل بين گروهي و درون

  خالصه، ارائه شده است. 
  

 شنيداري قبلي و . نتايج تحليل واريانس بين گروهي اثر زمينه4جدول 

 شخصيت بر عملكرد شناختي

مجموع  منبع واريانس
 مجذورات

df 
گين ميان

  مجذورات
 مقدار

F 

سطح 
  معناداري

اثر بين گروهي (زمينه شنيداري
  52/0  41/0  37/81  2  74/162 قبلي)

 اثر تعاملي بين گروهي
  0001/0  99/48  27/8  2  54/16 زمينه شنيداري قبلي) ×(شخصيت 

    66/1 54 70/89 خطاي بين گروهي
 

ن گروهي زمينه شنيداري بيانگر اين است كه، عامل بي 4هاي مندرج در جدول  يافته
 P،41/0 = 0/ 52ها ندارد ( محيط مطالعه قبلي، اثر معناداري بر عملكرد شناختي آزمودني

). به عبارت ديگر، به صورت كلي، بين افراد با زمينه ترجيحي مطالعه در F)2و54=(
هاي شلوغ، ساكت و توأم با موسيقي، تفاوت معناداري در زمينه عملكرد شناختي  محيط
اثر تعاملي تيپ شخصيتي و زمينه شنيداري محيط مطالعه قبلي بر  بررسي در ود ندارد.وج

) بود. اين نتيجه بيانگر F)2وP،99/48 )=54 = 0/ 0001عملكرد شناختي، نتايج معنادار (
گرا يا  ها وابسته به درون اين است كه تأثير زمينه مطالعاتي افراد بر عملكرد شناختي آزمودني

 ، اين يافته به تصوير درآمده است. 2دن افراد است. در نمودار گرا بو برون
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  . تأثير تعاملي و اصلي زمينه شنيداري قبلي و تيپ شخصيتي بر عملكرد شناختي2نمودار 

  
شود، بين زمينه شنيداري محيط مطالعـه قبلـي و    مشاهده مي 2همان طور كه در نمودار 

گرايـي كـه محـيط     ظمي وجود دارد. بدين صورت كه، افراد برونتيپ شخصيتي، تعامل نامن
گراهـايي كـه در چنـين     ها توام با موسيقي بوده اسـت، در مقايسـه بـا درون    مطالعه قبلي آن

دهنـد. در مقابـل، افـراد     انـد، عملكـرد شـناختي بهتـري را نشـان مـي       محيطي مطالعه كـرده 
كوت بـوده اسـت، در مقايسـه بـا افـراد      ها توأم با سـ  گرايي كه محيط مطالعه قبلي آن برون
تـري را   اند، عملكرد شناختي ضـعيف  اي توأم با سكوت داشته گرايي كه محيط مطالعه درون

گـرا و   دهند. ديگر نتايج حاكي از آن است كه وقتي زمينه مطالعه قبلي افـراد بـرون   نشان مي
تيپ شخصـيتي بسـيار   گرا، محيطي شلوغ بوده است، عملكرد شناختي افراد با اين دو  درون

  ضعيف است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97و.... گرايان در سه موقعيت سكوت، موسيقي برون و گرايان شناختي درون عملكرد مقايسه

 شنيداري، شخصيت .  نتايج تحليل واريانس مختلط بررسي اثر زمينه5جدول 

 و شرايط بر عملكرد شناختي 

مجموع  منبع واريانس
 مجذورات

df 
ميانگين 
  مجذورات

 مقدار

F 

سطح 
  معناداري

 اثر تعاملي بين ـ درون گروهي
  0001/0  72/45  10/55  4  59/206 شرايط آزمون)×(زمينه شنيداري 

 اثر تعاملي بين ـ درون گروهي
 ×شخصيت  ×(زمينه شنيداري 

 شرايط آزمون)
92/54  4  65/14  15/12  0001/0  

    21/1 108 122 خطاي درون گروهي
 

زمنيه شنيداري  گروهي عامل بين تعاملي شود، اثر مالحظه مي 5آنچنان كه در جدول 
گروهي شرايط محيطي اجراي آزمون ـ به عنوان متغير  نمحيط مطالعه قبلي و عامل درو

 P،72/45  0001/0ها معنادار است ( آزمايشي ـ بر عملكرد شناختي آزمودني
). به عبارت ديگر تأثير شرايط اجراي آزمون بر عملكرد شناختي دانشجويان، F)4و108=(

و با توجه به زمينه محيطي قبلي،  مستقل از زمينه شنيداري محيط مطالعه قبلي آنان نيست
تواند تأثيرات متفاوتي بر عملكرد شناختي  متغير آزمايشي (شرايط اجراي آزمون) مي

با وضوح بيشتري به تصوير كشيده   اين يافته 3در نمودار دانشجويان دختر داشته باشد. 
  شده است.

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  

  نيداري قبلي بر عملكرد شناختي. تأثير تعاملي و اصلي شرايط اجراي آزمون و زمينه ش3نمودار 
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ه در برخي نقاط، تعامل بيانگر اين است ك 3مقايسه خطوط رسم شده در نمودار 
گروهي وجود دارد. بدين نحو كه وقتي كه  نامنظمي بين عوامل بين گروهي و درون

گيرند، عملكرد شناختي افرادي كه زمينه شنيداري  ها در معرض موسيقي قرار مي آزمودني
محيط مطالعه قبلي آنان توأم با موسيقي بوده است، بهتر از افرادي است كه زمينه شنيداري 

ها در معرض متغير  مطالعه قبلي آنان سكوت بوده است. در مقابل، هنگامي كه آزمودني
گيرند، افرادي كه زمينه شنيداري محيط مطالعه قبلي  آزمايشي محيط توأم با سكوت قرار مي

تري نسبت به افرادي كه زمينه  آنان توأم با موسيقي بوده است، عملكرد شناختي ضعيف
دهند. افزون بر اين، همان طور كه  ت بوده است، از خود نشان ميمطالعه قبلي آنان سكو

شود، به طور كلي عملكرد شناختي افرادي كه زمينه شنيداري محيط مطالعه  مشاهده مي
قبلي آنان توأم با سر و صدا و شلوغي است، بدون توجه به شرايط آزمايشي، همواره 

يز توأم با سر و صدا است، افراد ضعيف است. از طرفي، وقتي كه شرايط اجراي آزمون ن
بدون توجه به زمينه شنيداري محيط مطالعه قبلي، عملكرد شناختي بسيار ضعيفي از خود 

دهند. به بيان ديگر در اين نقاط، اثر تعاملي وجود ندارد، اما اثرات ساده محيط  نشان مي
 شناختي ملكردميانگين ع قبلي شلوغ و اجراي آزمون در محيط پر سر و صدا مشهود است.

 و موسيقي سكوت، محيط سه موسيقي در قبلي مطالعه محيط با برونگرايان و درونگرايان
 با توام قبلي مطالعه شنيداري نشان داد كه محيط 4مقايسه شد. نتايج جدول شماره سروصدا
  .شود نمي مشاهده تعاملي تاثير و است نداشته نتايج كل بر تاثيري موسيقي

(زمنيه  گروهي عوامل بين تعاملي بيانگر اين است كه اثر 5ول هاي جد ديگر يافته
گروهي (شرايط محيطي  شنيداري محيط مطالعه قبلي و تيپ شخصيتي) با عامل درون

 P ،15/12  0001/0ها معنادار است ( اجراي آزمون) بر عملكرد شناختي آزمودني
آزمون بر عملكرد شناختي دانشجويان، ). به عبارت ديگر تأثير شرايط اجراي F)4و108=(

به طور همزمان هم متأثر از زمينه شنيداري محيط مطالعه قبلي و هم تحت تأثير تيپ 
هاي مربوط به اين تحليل به نمايش   ـ ج، يافته 4ـ الف تا 4در نمودار شخصيتي افراد است. 

 درآمده است.

 
 
  
  



 99و.... گرايان در سه موقعيت سكوت، موسيقي برون و گرايان شناختي درون عملكرد مقايسه

  
  
 
 
 
  
 
 
 

  
 

ري قبلي، شخصيت و شرايط اجراي آزمون بر عملكرد . تأثير تعاملي زمينه شنيدا4نمودار 
  شناختي قبلي سكوت

  
دهد كه با توجه به زمينه شنيداري محيط مطالعه قبلي، عامل  نشان مي 4مشاهده نمودار 

بين گروهي شخصيت و عامل درون گروهي شرايط اجراي آزمون، تأثيرات متفاوتي بر 
در محيط مطالعه قبلي شلوغ، وقتي كه افراد  ها دارد. بدين نحو كه عملكرد شناختي آزمودني

ها به طور  گيرند، عملكرد شناختي آن گرا در معرض موسيقي قرار مي گرا و درون برون
مشابه، پايين و نزديك به هم است. در حالي كه در محيطي مطالعه قبلي توأم با موسيقي، 

ته بايد توجه داشت كه گرا باال است، الب گرا و درون عملكرد شناختي هر دو گروه برون
گراها است. همچنين در محيط  گرا تا حدودي بهتر از درون عملكرد شناختي افراد برون

توان مالحظه كرد، بدين معنا كه وقتي  مطالعه قبلي توأم با سكوت نيز الگوي متفاوتي را مي
سكوت  گراهايي كه محيط قبلي آنها توأم با گيرند، برون افراد در معرض موسيقي قرار مي

گراهايي دارند كه محيط  تري نسبت به درون بوده است، عملكرد شناختي به مراتب، قوي
ها توأام با سكوت بوده است. ديگر نتايج مندرج در اين نمودار بيانگر اين  قبلي مطالعه آن

گيرند، محيط مطالعه قبلي   ها در معرض سر و صدا قرار مي است كه در شرايطي كه آزمودني
گرا ندارد. هرچند در محيط  گرا و درون مگيري در عملكرد شناختي افراد برونتأثير چش

گيرند،  قبلي توأم با سكوت، وقتي افراد در معرض متغير آزمايشي سر و صدا قرار مي
كند، اما اين كاهش چندان قابل اعتنا  گراها كاهش بيشتري پيدا مي عملكرد شناختي درون

دهد كه وقتي  وت، مقايسه نمودارها نشان مينيست. در خصوص شرايط آزمايشي سك

  ج) محيط مطالعه قبلي توأم با سكوت                                  ب) محيط مطالعه قبلي توأم با موسيقي                                                    الف) محيط مطالعه قبلي شلوغ                
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گراي با محيط شنيداري  گيرند، افراد برون هاي در معرض اين شرايط قرار مي آزمودني
گراي با محيط  مطالعه قبلي شلوغ، عملكرد شناختي پاييني دارند و در مقايسه با افراد درون

محيط مطالعه قبلي توأم با  كنند. در افراد با شنيداري مطالعه قبلي شلوغ، ضعيف عمل مي
عملكرد  گيرند، گرا در معرض شرايط سكوت قرار مي موسيقي، وقتي كه افراد درون
اي  گرا، تغيير قابل مالحظه دهند، در حالي كه افراد برون شناختي بهتري از خود نشان مي

كنند و عملكردشان همچنان ضعيف است. از طرف ديگر، در افراد با محيط مطالعه  نمي
گيرند، در افراد  هاي در معرض شرايط سكوت قرار مي بلي توأم با سكوت، وقتي آزمودنيق

گرا، افزايش چشمگيري در عملكرد شناختي مشاهده  گرا و برون هر دو تيپ شخصيتي درون
گراها  گرا، هنوز به مراتب بهتر از برون شود. با اين وجود عملكرد شناختي افراد درون مي

 است. 

 
  گيري بحث و نتيجه

 داد آزمودني نشان بين –آزمودني درون طرح واريانس تحليل آزمون از نتايج حاصل 
 با آزمايشي شرايط در گرايان برون و سكوت با آزمايشي شرايط در گرايان درون كه

 پژوهش اينهاي  يافته اساس بر داشتند.  شناختي هاي آزمون در را بهتري موسيقي عملكرد
 حالت دو به نسبت سروصدا با آزمايشي شرايط در گرايان رونب و گرايان درون عملكرد

 تاييد شده است بسياري تحقيقات در افراد عملكرد بر موسيقي تاثير. بود پائين بسيار قبلي
 ، اشميتر،2009 لسل، ؛2004هاالند،  و هورست اشميت؛ 2008، همكاران و هارمون(

 تاثير مورد در حاضر پژوهشهاي  افتهي باشند. مي همسو حاضر پژوهش يافته با كه، )2008
 مطالعات با  گرايي برون و گرايي دورن كننده تعديل نقش شناختي و عملكرد بر موسيقي
 ادبيات. باشد مي همسو) 2009( دمز و) 2007( همكاران و مامرال ؛)2003( هوِان و ايالس

 كه خود نتايج بيينت براي راستا اين در يافته انجام مطالعات اكثردهد  مي نشان پژوهشي
 تحقيقات اين ،كنند مي رجوع آيزنگ نظريه به باشد مي حاضر پژوهش نتايج با مشابه

 كسيدي ؛2009 همكاران، و چامرو ؛1997 برادلي، و فارنهام از نقل به، دايسوس و مكلوين(
 مهار خاصيت داراي گراها درون عصبي كه سيستم نشان دادند) 2007 دونالد، مك و

 پرتي باعث كه عاملي گونه هر از كه دارند گرايش گراها درون. است حد از بيش كنندگي
 حواس، كننده منحرف نوع  ابزار هر حضور در ها آن. كنند اجتناب شود مي ها آن حواس

 گراياندرون براي برانگيختگي يبهينه مطالعه حاضر نيز حالتدر  .كنندخوب عمل نمي
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 عملكرد موسيقي شرايط در گرايانبرون كه اليح در بود، سكوت و ماليم شرايط وجود
 گراياندرون و گرايانبرون گروه دو هر عملكرد كه يافته اين تبيين داشتند. براي تريقوي
 نظريه تعاملي بررسي به توان مي كند،مي پيدا افت صدا، سر و وجود شرايط در

 نه تحريك) 1995( هب كرد. اشاره گرايي برون و گرايي درون صفات و برانگيختگي
 كم از انگيختگي وقتي داند،مي شناختي كاركرد حالت بهترين را كم خيلي نه و زياد خيلي

 از انگيختگي كه زماني. شودمي بهتر عملكرد كيفيت و شدت يابد،مي افزايش متوسط به
كند. مي افت آن شدت نه اما عملكرد كارايي و كيفيت يابد،مي افزايش زياد به متوسط
 انگيختگي كم يا انگيختگي عدم طالب گراياندرون و انگيختگي طالب گرايانبرون ينبنابرا

 از و باشدمي آزارنده گروه دو هر براي انگيختگي صدا سرو شرايط در كه زماني لذا هستند.
 ،2001 مارشال،( كندمي پيدا افت گروه دو هر عمكرد رود،مي باالتر بهينه انگيختگي سطح
 در دقت شدن كم سبب صدا و سر) 2003( ماتيسون و استنسفيلد رباو به ).266 ص،

 ناهماهنگي اين. گرددمي مطالب فهم و فكري كارهاي در ناهماهنگي و مغزيهاي  فعاليت
 هاي جنبه از توجه كردن منحرف و تكليف حل هاي راهبرد زمينه در مخصوصا دقتي بي و

 و) 2009( همكاران و چامرو العاتدرمط ).2008 اشميتر،(است  مشهود بيشتر آن متفاوت
 همكاران و چامرو كه طوري به شد، مشاهده متناقضي نتايج) 2002( استرباك و فارنهام

 شخصيت و زمينه شنيداري محرك اساس بر گيريچشم تاثير هيچ كه، دادند نشان) 2009(
 درباره اقضيمتن بسيارهاي  يافته) 1997( برادلي و فارنهام. ندارد وجود شناختي عملكرد بر

 ميرسد نظر به به دست آوردند، مختلف هاي افراد درموقعيت عملكرد بر موسيقي تاثيرات
 زمينه در شخصيتي هاي تفاوت و گيري اندازه و سنجش مورد هاي ابزار بودن متفاوت

  موسيقي علت اين تناقض باشد. از پذيري تاثير
شرايط محيط مطالعه  هدف ديگر پژوهش حاضر بررسي اثر تعديل كننده و تعاملي

گرايان در راستاي پاسخ گويي به نتايج گرايان و برونقبلي افراد بر عملكرد شناختي درون
مرتبط با اين موضوع بود، كه براي آزمون اين فرضيه از آزمون تحليل هاي  يافتهمتناقض 

 حاضر بين آزمودني مكرر دو راهه استفاده شد. مطالعه –واريانس طرح درون آزمودني
 مطالعه سكوت محيط در داشتند عادت كه درونگراياني گرايان،درون گروه دو هر داد نشان
 در شناختي، آزمون روي بر عمل هنگام دهند، گوش موسيقي به مطالعه هنگام يا و كنند

 مطالعه محيط با گرايان برون گروه دو هر و دادند نشان بهتري عملكردي سكوت شرايط
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 نشان نتايج همچنين. داشتند بهتري عملكردي موسيقي شرايط در موسيقي يا سكوت قبلي
 عملكرد موسيقي شرايط در موسيقي قبلي ي مطالعه محيط اساس بر گراياندرون كه داد

 كل بر تاثيري قبلي مطالعه شنيداري محيط شد، مشاهده كه همانگونه .داشتند را بدتري
 گين مطالعه نتايج همسو با يافته اين. نشد مشاهده تعاملي تاثير بنابراين و است نداشته نتايج

 است كمتري هاي محرك داراي كه ساكت هاي محيط گرايان نشان داد كه درون ،)1984(
 براي را هايي محيط اغلب گرايان، درون با مقايسه در برونگرايان، و. دهند مي ترجيح را

همچنين يافته مطالعه  .كند فراهم را بيشتري بيروني هاي محرك كه كنند مي انتخاب مطالعه
ي گرايان برون. آنها نشان دادند كه باشد مينيز همسو  )2003( هوِان و حاضر با مطالعه ايالس

 در داشتند، بهتري در شرايط موسيقي عملكرد كردند ميكه همراه با صداي تلويزيون مطالعه 
قبلي خود، باز گرايان علي رغم شرايط صداي موسيقي يا تلويزيون در محيط درون كه حالي

 تحقيقات اين شود،مي مشاهده داشتند. چنانكه بهتري هم در سكوت عملكرد
 و ترجيحي شرايط به )2007دونالد، مك و ؛كسيدي2003هوِان، و ؛ايالس1984(گين،

 ايمطالعه محيط حاضر پژوهش كه حالي در ،اند پرداخته محيطي شرايط انتخاب دلخواهانه
 جاده كنار در خوابگاه، شرايط در زندگي( تحميلي صورت به راداف كه دارد قرار نظر مد را

  داشتند. قرار محيط آن در) كارخانجات يا و ترافيك پر هاي
گرايان و مرتبط با محيط ترجيحي برون هاي پژوهشهاي پژوهش حاضر بر اساس  يافته

 شخصيت نظريه اساس برتواند  ميتواند قابل تبيين باشد. همچنين اين يافته گرايان ميدرون
 جهت از گرا درون و گرابرون افراد كه كند مي استنباط باشد، او تبيين قابل) 1967( آيزنگ
 محرك به نياز كاري به پرداختن از گرا ها قبلدرون .دارند تفاوت هم با مغز پذيري تحريك

ن نتايج باشند. همچنيمي بيشتري كننده تحريك شرايط پي در هاگرابرون اما. ندارند زياد
نشان داد كه عملكرد گروه ها در شرايط آزمايشي با سرو صدا بر اساس هر سه حالت 
محيط شنيداري قبلي بسيار پائين بود، اين موضوع به صورت مستقيم با آثار مخرب سرو 

؛ بامان، 2004(آگوستين و همكاران،  باشد ميصدا و تحريك بيش از حد محيطي قابل تبيين 
  ).2008؛ اشميتر، 2005

عملكرد درون  هاي جالب توجه پژوهش حاضر اين بود كه، ميانگينهاي  يافتهيكي از 
در شرايط آزمايشي با موسيقي بر اساس محيط قبليِ سرو صدا تفاوت  گرايان برونگرايان و 

هاي مرتبط كه ذكر شد، انتظار  پژوهش ي مطالعهمعناداري با هم نداشت، در حالي كه با 
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داشته  گرايان بروندر اين حالت عملكرد بسيار پائيني را نسبت به  رفت درون گرايان مي
تبيين كرد، انطباق به سازگاري تدريجي  6توان بر اساس نظريه انطباقباشند. اين يافته را مي

). در مطالعه حاضر درون گراياني كه 2002فرد با شرايط محيطي اشاره دارد (كيليفرد، 
بود در شرايط آزمايشي با موسيقي عملكرد بدتري را محيط مطالعه قبلي آن ها سروصدا 

ناشي از انطباق اين افراد با چنين تواند  مياز خود نشان ندادند و اين  گرايان بروننسبت به 
محيطي باشد. در تبييني ديگر مي توان به اين نكته اشاره كرد كه برداشت افراد از سرو صدا 

گرايان چون ). درون1379عيني (طاهري، ي روانشناختي است تا يك موضوع يك پديده
ها در شرايط وجود سروصداي محيطي مجبور به مطالعه بودند، لذا ممكن است مدت

ها با اين شرايط محيطي به نوعي سازگار شده باشد، و يا اين كه  سيستم شناختي آن
، پژوهشبرداشت ذهني آنها از صداي موسيقي با توجه به مطلوبيت موسيقي در اين 

داشت آزارنده اي نبوده و در مقايسه با شرايط سروصداي قبلي، حالت شناختي مطلوبي بر
قبلي سروصدا) در  ي مطالعهرا موجب شده است. عملكرد بهتر اين درون گرايان (با محيط 

 كند ميتر شرايط آزمايشي با سكوت كه از نظر آماري هم معنادار بود، اين موضوع را روشن
(ايوس، آيزنگ، و  باشد مين به سكوت يك موضوع فطري و ژنتيكي گراياكه گرايش درون

گرايان ). در واقع مي توان بيان داشت كه درون1383؛ به نقل از مارشال ريو، 1989مارتين، 
عليرغم انطباق نسبي با محيط سرو صداي قبلي گرايش فطري دارند كه از تحريك اجتناب 

؛ ويكن و 1976؛ شيلدز، 1988سن و همكاران، ؛ پدر1989كنند (ايوس، آيزنگ، و مارتين، 
  ).1383، ريو ؛ به نقل از مارشال1994همكاران، 

 صرفاً پژوهش شود. اين اشاره حاضر پژوهش هاي محدوديت به كه است الزم انتها در
لذا امكان مقايسه عملكرد دختران و پسران در شرايط متعدد مطالعه  .شد اجرا براي دختران

آشنا استفاده شد، تاثير انواع مختلف  و مجاز موسيقي نوع يك از وجود نداشت. فقط
 به گويي پاسخ در دانشجويان دقت هاي متعدد بررسي نشد. عدم موسيقي با فركانس

 درون نقش بررسي زمينه در داخلي منابع كمبود شناختي و هاي آزمون يا و ها پرسشنامه
 عملكرد در سكوت و صدا سرو قي،موسي از افراد پذيري تاثير در گرايي برون و گرايي
همچنين بايد ذكر شود كه  .بود پژوهش اين هاي محدوديت ديگر از شناختي هاي آزمون

هاي شناختي براي دانشجويان رشته علوم تربيتي و ضريب الفاي كرانباخ  اجراي آزمون
  هاي مطالعه حاضر مي باشد. براي آزمون هاي شناختي  از جمله محدوديت 67/0
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 در كه شود مي پيشنهاد ،پژوهش نتايج به عنايت با، شده ذكر هاي محدوديت رغم علي
 شنيدن تجارب موسيقي، به قبلي عالقه افراد، دلخواه موسيقيتاثير  آينده هاي پژوهش
 )حماسي انگيز، غم عاشقانه، از اعم( موسيقي موضوعات كودكي، دوران در آشنا موسيقي
تاثير موسيقي و سرو  .گرفته شده و مطالعه شوند ظرن در كننده تعديل متغيرهاي به عنوان

متفاوت همزمان با  برتري دست با افراد در نيز و شخصيت هاي ديگر صدا را در تيپ
بررسي شود. دانشجويان با توجه به تيپ شخصيتي خود محيط مناسب از  عملكرد شناختي

در مطالعات آتي اجراي كه  شود ميپيشنهاد  نظر صدا را در هنگام مطالعه در نظر گيرند. 
سه آزمون به تصادف براي هر ازمودني انتخاب شود و اثر تعاملي آزمودني با آزمايه كنترل 

  شود.
  

 ها يادداشت

4. Mammarella, Fairfield, & Cornoldi 1.Mousika 
5- Mixed analysis of variance  2.Muse 
6- Adaptation3. Less Gold 

 
 
 منابع

  
  يفارس .الف

  ، تهران: روان.رواني و تشخيص بالينيهاي  آزمونكاربرد  .)1379ازخوش، منوچهر (
زي، مصطفي و دالور، علي استكي، مهناز و عشايري، حسن و برجعلي، احمد و تبري

مقايسة اثربخشي دو روش آموزش دو نيمكرة مغز و آموزش موسيقي در . )1386(
پژوهش در حيطة كودكان ر، آموزان دخت بهبود عملكرد حساب نارسايي دانش

  .85-63، )4(7 ،استثنايي
، ترجمة محمدجعفر جوادي و ها و پژوهش شخصيت؛ نظريه .)1386پروين، الرنس اي(

  .2001پروين كديور، تهران: آييژ، انتشار به زبان اصلي،
گرگري، تهران:  ، ترجمة آذر عمرانيچگونگي تأثير موسيقي بر مغز .)1386جنسن، اريك (
 .2000انتشار به زبان اصليويرايش، 

  .، تهران: چهربهداشت كار .)1376پيشه، اسماعيل ( سرشت، پريوش و دل حلم



 105و.... گرايان در سه موقعيت سكوت، موسيقي برون و گرايان شناختي درون عملكرد مقايسه

  شاه.يعل، تهران: صفي1،جتاريخ موسيقي جهان .)1347حسني، سعدي (
پزشكي، پزشكي  هاي روان درماني در زمينه كاربردهاي موسيقي. )1380محمدي، علي ( زاده

  .هنگ، تهران: شباشناختي و روان
هاي  مقايسة ويژگي. )1390بهار، غالمرضا و بلفاني، علي و اشكان، ارسالن ( شعباني

هاي ورزشي كشتي،  كاران با رشته شخصيتي و ميزان اضطراب و افسردگي باستاني
  .166-149، 9، مديريت ورزشي فصلنامة .تكواندو و كبدي

نقش تعاملي  .)1388پوردهكردي، پروانه و شمس، امير ( عبدلي، بهروز و شمسي
 فصلنامة .اجتماعي سالمندان هاي شخصيتي و فعاليت بدني بر تحول رواني ويژگي

  .15- 4، )4(11،سالمندي ايران
هاي مخابرات،  رواني صدا روي اپراتور بررسي اثرات ذهني. )1379طاهري، محمد (

 .نامة اولين كنگرة صدا ويژه

به   توجه ب در موقعيت حل مسئله باتعيين حد مؤثر شدت اضطرا .)1377گلچين، افسون (
  شناسي تربيتي، دانشگاه الزهرا. ارشد روان نامة كارشناسي پاياندشواري تكليف، 

  ، ترجمة يحيي سيدمحمدي، تهران: ويرايش.انگيزش و هيجان .)1383مارشال، ريو، جان (
 مارليك. ، تهران:6ج، اطالعات جامع موسيقي)، 1382نفري، بهرام (

 
 انگليسي .ب

  
Allass K., Furnham A. (1999).  The influence of musical distraction of varying 

complexity on the cognitive performance of extraverts and introverts. 
European Journal of Personality, 13(5), 27-38. 

Augustinus E. M., Hollander D., Elise E. M., kempen V., Staatsen B. A. M. 
(2004). Community noise burden of disease, world health organization 
(WHO) in genova and UNECE-WHO-PEP. 

Altenmuller E. O.  (2004). The music in your head.  Scientific American 
Magazine, 14(2), 24–31. 

Beaman C. P. (2005). Auditory distraction from low-intensity noise. Applied 
Cognitive Psychology, 19(9), 1041-1064. 

Begley S. (1996). Child’s Brain. News week. 127(8), 54-61, 19. 
Deems D. A. (2009). The effects of sound on reading comprehension and short-

term memory. Online available from: http://clearinghouse. 
missouriwestern. edu/manuscripts/283.php>. 

 
 



 1393دوم، پائيز و زمستان ، شماره ششمدوره ، ي مطالعات آموزش و يادگيري  مجله   106
Cassidy G., MacDonald R. A. R. (2007). The effect of background music and 

background noise on the task performance of introverts and extraverts. 
Psychology of Music, 35(5), 517-537. 

Chamorro-Premuzic T., Swami V., Terrado A., Furnham A. (2009). The Effects 
of Background Auditory Interference and Extraversion on Creative and 
Cognitive Task Performance. International Journal of Psychological 
Studies, 1(2), 23-31. 

Deckers  L. (2010). Motivation, Biological, Psychological, and Environmental. 
Boston: Allyn & Bacon.  

Etaugh C., Ptasnik P. (1982). Effects of studying to music and post-study 
relaxation on reading comprehension, Perceptual and Motor Skills, 55(4), 
141-142. 

Eysenck H. J. (1990). Genetic and environmental contributions to individual 
differences: the three major dimensions of personslity. Journal of 
Personality, 58(3), 245-261. 

Furnham A. (2011). Musical distracters, personality type and cognitive 
performance in school children.  Psychology of Music, 39(7), 3-17. 

Furnham A. (2011). The Effect of Background Music and Noise on the 
Cognitive Test Performance of Introverts and Extraverts. Journal of 
Cognitive Psychology, 25(5), 307-313. 

Furnham A., Strbac L. (2002).  Music is as distracting as noise: the differential 
distraction of background music and noise on the cognitive test 
performance of introverts and extraverts. Ergonomics,  45(3), 203-17. 

Furnham A., Bradley A. (1997).  Music while you work: the differential 
distraction of background music on the cognitive test performance of 
introverts and extraverts.  Journal of   Applied Cognitive Psychology, 
11(5), 445-455. 

Gardiner M. F., Fox A., Knowles F., Jeffrey D. (1996).  Learning improved by 
arts training. Journal of Nature, 3(6), 381, 284. 

Hallam S., Price J.,  Katsarou G. (2002). The effects of background music on 
primary school pupils' task perfromance. Journal of Educational Study, 
28(9), 111–122. 

Harmon L. (2008). The Effects of Different Type of Music on Cognitive 
Abilities. Journal of Undergraduate Psychological Research, 3(5) 45-51. 

Hebb  D. O. (1955).  Drives and the C.N.S.: Conceptual nervous system. 
Psychological review, 62(3), 245-254. 

Hirokawa  E.,   Ohira  H. (2003). The effects of music listening after a stressful 
task on immune functions, neuroendocrine responses, and emotional states 
in college students. Journal of Music Therapy, 40(3), 189–211. 

Hockett CF. (1960).  Logical considerations in the study of animal 
communication. In: Lanyon WE, Tavolga WN (Eds). Animal sounds and 
communication. Washington, DC.  American Institute of Biological 
Sciences, 392–430. 

 



 107و.... گرايان در سه موقعيت سكوت، موسيقي برون و گرايان شناختي درون عملكرد مقايسه

Iwanaga, M., Kobayashi A., Kawasaki C. (2005).  Heart rate variability with 
repetitive exposure to music. Biological Psychology, 61, 66-70. 

Jancke L. (2010). Music listening While You Learn: No Influence of 
Bachground Music on Verbal Learning. Journal of Behavioral and Brain 
Functions, 6(3), 17-43. 

Kristing J., Sigman B. (2005). Using Background Music In The Classroom To 
Effectively    Enhance Concentration Within The Learning Environment. 
Mater's Examination Committee. 

Larsen R. J., Ketelaar T. (1991). Personality and susceptibility to positive and 
negative emotional states. Journal of Personality and Social Psychology, 
61(2), 132-140. 

Lessl  R.  M. (2009). Background music preference and standardized cognitive 
test performance. Applied Cognitive Psychology, 11(7), 445-455. 

 
Liapis, Z., Giddens, Z. & Uhlenbrock, M. (2008). Effects of lyrical music on 

reading comprehension. Retrieved August 20, 2010 from, 
http://vault.hanover.edu/~altermattw/methods/assets/posterpics/Fall2008/G
iddens_Liapis_and_Uhlenbrock.pdf  

Mammarella N.,  Fairfield  B., &Cornoldi, c. (2007).  Does music enhance 
ognitive performance in healthy older adults? The Vivaldi effect.  Aging 
Clinical and Experimental Research, 19(6), 1-14. 

Robb S. L. (2003). Music intervention and group participation skills of 
preschoolers with visual impairments: raising questions about music, 
arousal, and attention.  Journal of Music Therapy,40(4), 266-82. 

Salimpoor V., Benovoy M., Larcher K., Dagher A., and Zatorre R.J. (2011).  
Anatomically Distinct Dopamine Release during Anticipation and 
Experience of Peak Emotion to Music.  Nature Neuroscience, 14, 257-262. 

Schellenberg E. G. (2004). Music lessons enhance IQ. Journal of Psychological 
Science, 15(5), 511-14. 

Schlittmeier S., Hellbrück J., Thaden R., Vorländer M. (2008). The impact of 
background speech varying in intelligibility: Effects on cognitive 
performance and perceived disturbance. Ergonomics, 51(6), 719-736. 

Schmithhorst V. J., Holland, S. K. (2004). The effect of music training on the 
neural correlates of math processing: A functional magnetic resonance 
imaging study in humans. Neuroscience Letters, 354(5), 219-230. 

Stansfeld S. A., Matheson P. M. (2003). Noise pollution: non-auditory effects 
on health. British medical bulletion, 68(4), 243-247. 

Stacey A. A., Gerald, B. (2010). Effect of music on reading comprehension of 
junior high school students. Journal of school psychology quarterly, 25(3), 
178-187.  

Ylias G.,  Heaven, P. C. L. (2003). The influence of distraction on reading 
comprehension: A Big five analysis.  Personality and individual 
differences, 34(3), 1069-1079. 

 
 




