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  چکیده

که است  حالت بهینه انگیختگی ،یکی از عوامل موثر بر عملکرد و یادگیري

هدف از پژوهش  .یستیکسان ن هاي متفاوت و افراد مختلفدر موقعیت

 بر عملکرد  و سر و صدا، سکوت موسیقیهاي تاثیر زمینهحاضر،  بررسی 

و نیز   بودگرا در آزمون استعداد تحصیلیگرا و برونروند  دختراندانشجوی

کننده مورد مطالعه نظر صدا به عنوان یک متغیر تعدیلتاثیر محیط قبلی از 

 روي) EPQ( سنکآینامه شخصیت به این منظور ابتدا پرسش. قرار گرفت

گرایی گرایش بیشتر به دروناز بین دانشجویانی که با  .اجرا شد دانشجو 146

 و در  انتخاب شدند نفر60 طور تصادفیبه ،گرایی تشخیص داده بودندو برون

هاي متفاوت با زمینهمحیط کامال کنترل شده از نظر صدا در سه مرحله 

پاسخ استعداد تحصیلی   موازيهايکوت، موسیقی و سر و صدا به آزمونس

گرایان در  برونو  سکوتدر موقعیتگرایان که دروننشان داد  نتایج  .دادند

     عملکرد دو گروه ولی  ،عملکرد بهتري دارندموسیقی پخش شرایط 

بدتر ازعملکرد آنان در  صدا و شرایط وجود سرگرایان در گرایان و بروندرون

رایط محیط مطالعه قبلی همچنین ش. شرایط موسیقی و سکوت بود

ها را این یافتهمالی  احتعلت .نداشت آنها ان تاثیر معنادار بر عملکرددانشجوی

گرایان اي صعودي درونساز شبکههاي فطري دستگاه فعالتفاوت توان درمی

گرایان به مطالعه و درون شودگرایان جستجو کرد که موجب میو برون

گرایان به مطالعه و عملکرد بهتر در شرایط و برون عملکرد بهتر در سکوت

   .گرایش داشته باشند موسیقی
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Firouzeh Sepehrian Azar

Urmia University

Afsaneh Ketabi 

Educational Psychology

  

Abstract    
One of the factors that influence learning and performance is 
optimal arousal. This differs from situation to situation and 
from person to person. The aim of the present study was to 
investigate the effect of background music, silence and noise 
on the performance of introverted and extraverted female 
students on the  Academic Aptitude Test. The effect of the 
previous environment was studied as a moderator variable. 
First, Eysenck’s Personality Questionnaire (EPQ) was 
administered to 146 female university students. From these, 60
students (30 introverts and 30 extroverts) were chosen 
randomly. The results of repeated measure between subjects 
and inter subjects’ analysis and two way repeated measures 
between subjects and inter subjects’ analysis showed that the 
performance of introverts in silence and performance of 
extroverts with music was better. Moreover, results showed 
that performance of both groups in noisy condition were worse 
than music and silent conditions. Previous environment did 
not have a significant effect on the performance of subjects. 
These findings may be due to possibly innate differences in  
the ascending reticular activating system of introversion and 
extraversion resulting in the tendency of introverts towards 
better studying  and performing in silence and also the 
tendency of extroverts toward  better studying and performing 
while listening to music.

Keywords: background noise, study environment, type of 
personality
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  مقدمه

   آزمونهايدر موقعیتعملکرد افراد هنگام مطالعه و یا 

. تاثیر صداهاي موجود در محیط قرار گیردتواند تحتمی

 هاي بسیار شود که برخی افراد در موقعیتمشاهده می

موقعیت توانند به راحتی مطالعه کنند و در  میکنندهتحریک

برخی دیگر  در صورتی که داشته باشند عملکرد بهتري آزمون

هاي تفاوت. کنندهایی بسیار ضعیف عمل میدر چنین موقعیت

. ه استالمهم دخیل در این مسفردي در انگیختگی عامل 

ح  توضی2گرایی و برون1گراییدرونهاي شخصیتی مانند ویژگی

هاي یکسان عملکرد مختلف در موقعیتدهند چرا افراد می

صفت  )2010/1388 ،ریو(دهند متفاوتی را از خود نشان می

هاي شخصیت گرایی از ابعاد مرکزي نظریه درون وگراییبرون

یبا تمام تقر .ین بار توسط یونگ معرفی شد اول کهانسانی است

ند، از جمله  هست دو مفهوم را داراهاي شخصیتی جامع اینمدل

، نظریه شانزده عاملی کتل و پنج 3سنکمدل سه عاملی آی

 بود که  معتقد)1933 (4یونگ .صفت بزرگ شخصیتی

اگر . گرایی یک مسیر انرژي روانی است گرایی و برون درون

انرژي روانی فردي به بیرون جریان داشته باشد، آن شخص 

که اگر این انرژي به سمت درون جریان  است، درحالیا گر برون

کوهن و  (گرایی داردهاي درونویژگیداشته باشد، آن شخص 

  .)1391سپهریان آذر، به نقل از ؛ 1979 ،5اسمیت

گرایان و تحریک مغزي در برون آیسنکبراساس نظریه 

 پژوهشگران مغز. )2010/1388ریو، (گرایان متفاوت استدرون

ساز  از نظر دستگاه فعالهاي ژنتیکیتفاوتبه علت معتقدند 

تانه  آسگرایان در مقایسه با درونیانگرا برون،اي صعوديشبکه

 براي افزایش تحریک خود به منظور  ودارندتحریک باالیی 

رسیدن به یک سطح بهینه محرك خارجی بیشتري را جستجو 

 به هنگام مطالعه، محیط پر سرو صدا و شلوغ تري را  وکنندمی

گرایان به علت حساس بودن که دروندر حالی .دهندترجیح می

اي صعودي به سطح کم تحریک و در ساز شبکهدستگاه فعال

                      
1. introversion 
2. extroversion
3. Eysenck, H.
4. Jung, C. G. 
5. Cohen, D., & Schmidt, J. P.

ریو، (ارند هاي بیرونی مالیم نیاز دكجه به محرنتی

گرایان هنگام د که بروننشان دا) 2010( دیکرز. )2010/1388

 را براي هاي مرکزي سالن کتابخانه قسمت،کتابخانهمطالعه در

ها و گرایان گوشهدرونکه کنند در حالینشستن انتخاب می

براي مطالعه  تر است، که خلوت را کتابخانههاي کناريبخش

  .دهندرجیح میت

 افراد را با میزان توانی م کرد کهمطرح) 1967( آیسنک

 متفاوتی از تحریک خارجی به سطح برانگیختگی مطلوب رساند

یکی از متغیرهاي مهم  .)2007،  و مک دونالدکسیدي(

هاي  تفاوتبرانگیختگی و تحریک در تحقیقات پیرامون

 تاثیر موسیقی و گرایان، و برونگرایان و عملکرد درونیادگیري

چامرو، سوامی، ترادو و (است ها زمودنیصدا بر عملکرد آ و سر

 و دویل؛ 2011 فارنهام و مکللند،بس، اد؛ 2009هام، نفور

کاسیدي  و  ؛2011 فارنهام، ؛2012 سورکوا،؛ 2012فارنهایم، 

از ده سال پیش تا کنون  .)2008، لیاپز؛ 2007مک دونالد، 

بر را در سراسر جهان تاثیر موسیقی هاي تحقیقی متعددي هگرو

دگان و افراد مغز مورد بررسی قرار داده و با مقایسه مغز نوازن

  و فارنهایم،یلدو( اندآوري دست یافتهعادي به نتایج شگفت

پذیري ساختار و شکل مغز کودکان و حتی تغییر. )2012

 .ست اهاترین این یافتهبزرگساالن با کمک صوت و ریتم از مهم

دار اطور معنهها بدهد که موسیقیدانها نشان میشایج پژوهنت

    شناسی،  صوتهاي خواندن، حافظه کالمی،در مهارت

   فضایی بهتر عمل  - هاي زمانیهاي ریاضی، مهارتتوانایی

 البته نوع ).2006 برگ،شلن ؛2007 ن،پاتل و ایورس(کنند می

سیقی مو. موسیقی در این مورد نقش بسیار مهمی دارد

 هاي مغز ب برانگیختن و فعالیت همه قسمتکالسیک موج

 ري داردی پاپ کمتر چنین تاثیشود در حالی که موسیقمی

ثیر ات) 1389( و همکاران شالچی ).2007/1388 ملیگان،(

آموز پسر  دانش30موسیقی تند و آرام را بر میزان توجه انتخابی

العه کردند و بیش فعالی مط/ مبتال به اختالل نارسایی توجه

 دقیقه دوم آزمایش میزان 5نشان دادند که موسیقی آرام در 

ها را افزایش داد، ولی موسیقی تند با توجه انتخابی آزمودنی

. اي بر توجه انتخابی این کودکان داشتگذر زمان اثر کاهنده

قرار گرفتن در  متعددي مبنی بر این که مچنین ادعاهايه



       71/71     گراهابرون و گراهارد دروناثر صداي زمینه بر عملک

شود، می انسان ملکرد شناختیع افزایش باعث موسیقی معرض

   .)2012 سلر،و و تریکلگوت( وجود دارد

تحقیقات نشان داده است که گوش دادن به موتزارت، 

ر در طی یک دوره نواختن ساز و یا شرکت در یک گروه کٌ

افزایش  گیجگاهی راناحیه تواند منطق فضایی  میزمانی طوالنی

 ،مالوري( شودوم عل منجر به عملکرد بهتر در ریاضی و داده و

 وقتی ) 2012 ( و همکاراندیگر تامسون طرف از .)2012

 آزمودنی 25را براي زمینه موسیقی با صداي بلند و سریع پیش

ها مشاهده آن، اخالل قابل توجهی در درك از متن کردندپخش 

 تایج متفاوت در زمینه تاثیرگذاري موسیقینبا توجه به  .کردند

گوش کردن به لکرد افراد هنگام عمکه بین آید چنین برمی

) 1984( جین. تیپ شخصیت آنان تعامل وجود داردموسیقی و 

 70 ریاضی را به لیاهمزمان با پخش یک صداي زمینه، مس

نتایج . ه کرد تا حل کنندیگراي مرد ارابرون 70گرا و درون

کم و صداي پخش  هنگامگرایان حاکی از آن بود که درون

ي  بهتر عملکرد بلندتري صدا هنگام پخشگرایان مالیم و برون

  .داشتند

افراد تاثیر موسیقی را بر عملکرد ) 2012(  و همکارانآویال

گرا در یک آزمون کالمی، عددي و منطقی با گرا و بروندرون

موسیقی با کالم، بدون کالم و سکوت بررسی  سه زمینه متفاوت

 تمامی  نتایج آنان نشان داد که هنگام آزمون شفاهی.کردند

 ي بهتر عملکرد طور قابل توجهی به در سکوتهاآزمودنی

 در  شعر با پردازش اطالعات کالمیو نتیجه گرفتند که، داشتند

 و چامرو. کند تداخل ایجاد میگراگرا و برونافراد درون

 شنوایی هاياز محرك انواع مختلف تاثیر )2009( همکاران

را بر عملکرد ) سخنرانی، سر و صدا، موسیقی، و سکوت(

استفاده  (و یک کار خالقانه) استدالل و تکمیل جمله(شناختی 

گرا و  دانش آموز دبیرستانی درون77) از آزمون تفکر واگرا

در مطالعه آنان اثر تعاملی قابل توجهی . گرا مطالعه کردندبرون

 در بین شخصیت و محرك شنوایی زمینه وجود نداشت ولی

گرایان  بهتر از درونخالقانه در کار نیاگرابرون ،زمینه موسیقی

تاثیرات موسیقی پاپ و ) 1997(فارنهام و برادلی  .عمل کردند

 دوگرا در  دروندرده فگرا و  برون ده فردسکوت را بر عملکرد

فوري و یک  یک آزمون حافظه با یادآوري تاخیري و، آزمون

ی  که تاثیر منفند بررسی کردند و نشان داد، مطلبآزمون درك

 گروه در دو هر  آزمون حافظه برايدر بخش بر یادآوريو زیان

دقیقه شش بعد از .  وجود داردهنگام گوش دادن به موسیقی

گراها که کل متن را در شرایط با موسیقی  درونفاصله زمانی،

ها عملکرد گرا با برونپاپ به خاطر سپرده بودند، در مقایسه

  .بدتري در یادآوري مطالب داشتند

 تاثیرات موسیقی با ) 2007(دي و مک دونالد کسی

 منفی و موسیقی با  بالقوه سطح باال و عاطفهکنندگیتحریک

 و سر و  و عاطفه مثبتکنندگی بالقوه سطح پایینتحریک

گرا در گرا و درون برون45صداي روزمره را بر عملکرد شناختی 

، 2، یادآوري آزاد1 یادآوري سریع از جملهتکلیف شناختیپنج 

ها در هر آن. مطالعه کردند 4 و استروپ3یادآوري تاخیري و زمانی

شرایط چهار  در  که قرار دادند،کننده شرکتده گروه آزمایش،

ین، سر و صداي یبرانگیختگی باال، برانگیختگی پا مختلف

نتیجه مطالعه آنان  .دادند تکالیف را انجام می،روزمره و سکوت

 کلی بیشتر تحت تاثیر شرایطی طورگراها به بروننشان داد که

هستند که در آن شرایط برانگیختگی باال، موسیقی یا سر و صدا 

  .وجود دارد

متغیر مهم دیگر که موجب برانگیختگی شده و بر سطح 

صدا یک پدیده  .استگذارد، سر و صدا ثیر می افراد تاعملکرد

 که از یک  است از تراکم و افزایش متناوب هوا ناشیفیزیکی

 و آنچه که بلندي صدا را شودع در تمام مسیر ها منتشر میمنب

، آگوستینوس(ست  اها تناوبکند فرکانس اینمشخص می

  ازسر و صدا یکی). 2004 ،استاتسن و ، کمپنسهوالندر، الی

  و مطالعه، خوابهاي روزمره زندگی نظیرعوامل مزاحم فعالیت

 و انیمد و اثرات متعددي بر سالمت جسشوتفکر محسوب می

ترین معضـالت موجـود گذارد و یکی از مهم بر جاي مییروان

 در .شـودهاي شغلی و محیط زیست محسوب مـیبـراي محیط

 دهشها سـبب زمینهحال حاضر پیشرفت تکنولوژي در تمامی 

اي خـود هر چه بیشتر که انسان در زندگی روزمره و حرفه است

  .رار گیردق یصوتخوشایند تاثیر اغتشاشات ناتحت

                      
1. immediate recall
2. free recall
3. numerical & delayed recall
4. stroop
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اثر صدا بر عملکرد شغلی از موضوعات بحث انگیز در میان 

 یکی از مشکالت .)1978 ،برودبنت( پژوهشگران بوده است

موجود در مطالعه اثر صدا بر عملکرد شغلی، گوناگونی وظایف و 

وظایف . تواند منقطع و یا پیوسته باشدصدا می. ستاصداها 

 فکري یا) مال خودکاراع(  مهارتی- ممکن است به صورت دستی

هاي تاثیر صدا بر عملکرد پیچیده و وابسته به ویژگی .باشد

مطالعات انجام  . و حساسیت فردي استفعالیتخاص صدا، 

گرفته تمامی شرایط موجود از نظر نوع وظیفه و نوع صدا را در 

طور کلی در هر یک دامنه محدودي از شرایط ه ب.گیرندبر نمی

  .ممکن بررسی شده اند

 حل یک مساله را در شرایط )1972 (همکاران و 1گالس

بینی مورد بینی و صوت قابل پیشآرام، صوت غیر قابل پیش

ها در شرایط صوت نهاي مورد مطالعه آدادند، نمونهبررسی قرار 

به نقل از ( بینی عملکرد ضعیفی نشان دادندغیر قابل پیش

دوازده  )2003(  و همکارانبلوجیک .)1998/1374 ماتلین،

را گرایی و حساسیت به سر و صدا  برونرنجوري،سال نقش روان

 . بررسی کردند پر سر و صداهاي کار ذهنی در محیطهنگام

سطح برانگیختگی را در سر و صدا هاي آنان نشان داد که یافته

دهد  افزایش میزااز عوامل استرس حتی بیش ،رنجورافراد روان

 ،گرایان در مقایسه با بروننی هنگام کار ذهگرایانو درون

ها نشان دادند که یک فرد آن. دارندالیی به سر و حساسیت با

با حساسیت کم به سر و صدا انطباق بیشتري در و گرا برون

  و همکارانمحمديعلی .دهدنشان میطول عملکرد ذهنی 

 دانشجوي 44ر عملکرد شناختی را باثر صداي ترافیک ) 1389(

 که بعد از پخش ند نشان دادمطالعه کردند وگرا گرا و درونبرون

 درست در مردان و هاي پاسخصداي ترافیک شهر تهران، میزان

گرایان و زنان  در گروه دروندرستاهاي ن و پاسخگرایانبرون

  .یافت یشافزا

  مطالعهبررسی اثر تعاملی شرایط محیط نکته مهم دیگر،

 یفبنا به تعر. استآنان قبلی و تیپ شخصتی افراد با عملکرد 

منظور از محیط یادگیري قبلی، ) 1997 (فارنهام و برادلی

 که افراد معموال درحضور آن شرایط به است شرایط محیطی

تواند بر ی میشوند و این شرایط محیطیِ قبلمطالعه مشغول می

                      
1. Glass, D. C.

 و پتاسنیک كاتا. سزایی داشته باشد بهعملکرد آنان تاثیر

اساس عادت مطالعه  برسیقی زمینه تاثیر موبه بررسی) 1982(

هاي مورد  نمونه کهپرداختند و اظهار کردند افراد )از نظر صدا(

کردند،  که به طور مداوم با موسیقی مطالعه میمطالعه آنان

که فقط در حضور موسیقی عمکرد بهتري داشتند، در حالی

 مطالعهدر سکوت  فرایند درك و دریافت در افرادي که معموال

  . بهتر بود،ندردکمی

 بهبود هایی برايبه دنبال راه امروزه تمامی جوامع مدرن

 با توجه به خصوصیات .ي در زمان کوتاه هستندوربهره

د  امکان ایجا،شخصیتی افراد و ایجاد محیط مناسب براي آنان

نشان ادبیات پژوهشی . شودشرایط براي این بهبود فراهم می

شرایط ن درباره تاثیر  که مطالعات اندکی در ایرادهدمی

هاي  تیپآن باو تعامل بر عملکرد افراد  محیطی از نظر صدا

ین که  اچنینهم .هاي آزمون، وجود دارددر موقعیتشخصیت 

آموزان بر اساس تیپ ر هنگام مطالعه دانشجویان و دانشگا

ایجاد تمرکز، د چه تاثیري بر شوشخصیت آنها موسیقی پخش 

این بربنا .لی آنان خواهد داشتدرك مطلب و پیشرفت تحصی

بررسی تاثیر موسیقی آرام، سرو صدا و با هدف پژوهش حاضر 

گرا در را و برونگ دانشجویان دختر درون عملکردر بسکوت

عامل دیگري که در .  انجام شد استعداد تحصیلیهايآزمون

افراد  اجراي پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفت این بود که

زندگی و   از نظر صدامحیطی حمیلی در شرایطغالبا به صورت ت

هاي کنار خیابان و  در خانه براي مثال زندگی،کنندمطالعه می

هاي ها و خانه مطالعه در خوابگاهو صدا و یا مناطق پر سر

   .شود موسیقی پخش می،دانشجویی که معموال در آن شرایط

  مطالعهي در زمینه تاثیر شرایط محیطاتا کنون مطالعه

گرایان صورت  و برونگرایاندرونقبلی از نظر صدا بر عملکرد 

  اثر  بررسی ،هدف دیگر پژوهش حاضرذا ل .نگرفته است

  مطالعهشرایط محیط تعاملی محیط زمینه و کننده وتعدیل

   گرا و  دانشجویان دروناز نظر سر و صدا با عملکردقبلی 

خگویی به این  به دنبال پاسققاین اساس مح  بر.بودگرا برون

گرا و دروندختر دانشجویان عملکرد بین سواالت است که آیا 

و صدا و  موسیقی مالیم، سرزمینه گرا در سه حالت برون

 و ؟ تفاوت وجود دارداستعداد تحصیلیهاي سکوت در آزمون

 که عادت به شرایط گرارا و برونگ درونجویان دختردانشنیز 
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سخگویی به آزمون استعداد هنگام پاصدایی متفاوتی دارند، 

و یا سکوت به طور تحصیلی هنگام پخش موسیقی، سر و صدا 

  کنند؟متفاوتی عمل می

  روش

جامعه آماري  :آماري، نمونه و روش اجراي پژوهشجامعه 

 کلیه دانشجویان دخترصد و چهل و هشت نفر، شامل  ،پژوهش

 علوم تربیتیرشته  در 89-91هاي  سالورودي  ارشدکارشناسی

گرایی و درونپرسشنامه  .بود دانشگاه تربیت مدرس تهران

بر  .دش اجرا براي کلیه جامعه مورد مطالعه آیسنکگرایی برون

تعداد  ،آیسنکگرایی گرایی و برونپرسشنامه دروناساس نتایج 

 گرایی و برون) نفر44( گرایی گرایش بیشتر به درونابر  نف84

 نفر 30(  نفر60ن تعداد ه از ایک ، شدند شناسایی) نفر40(

 به عنوان نمونه به صورت تصادفی )گرا نفر برون30را و گدرون

  . انتخاب شدندمورد مطالعه

هاي مورد مطالعه با در اختیار داشتن گوشی در ابتدا نمونه

کالس سمعی و بصري دانشگاه به موسیقی گوش داده و در 

ستعداد حین گوش دادن به موسیقی تکالیف مربوط به آزمون ا

تحصیلی را انجام دادند، مدت آزمون و نیز مدتی که موسیقی 

موسیقی استفاده شده در این .  دقیقه بود15نواخته شد 

نوازي پیانوي ، موسیقی کالسیک بدون کالم با تکپژوهش

 زهی به نام باران ریچارد کالیدرمن همراه با ارکستر سازهاي

را القا  آرامش  وامیدانگیز و مالیم که اي خیالعشق بود، قطعه

در مرحله دوم، آزمون استعداد ). 1380فردوسی، (کند می

براي ایجاد شرایط . دشو صدا اجرا  تحصیلی همراه با سر

و صدا، از سر و صداي ضبط شده  آزمایشی مربوط به سر

ترافیک شهر تهران استفاده شد، شدت فرکانس ترافیک شهر 

گرزین،  (استسیبل  د85دسیبل و میانگین  90 تا 80تهران

 دقیقه حین انجام آزمون از 15ها به مدت ، که آزمودنی)1385

مرحله . در کالس سمعی بصري به آن گوش دادنطریق گوشی د

. بودسوم، اجراي آزمون استعداد تحصیلی در شرایط سکوت 

 و همانند دو ها خاموش شدبراي ایجاد شرایط سکوت گوشی

س سمعی بصري اجرا گردید و مورد دیگر این مرحله نیز در کال

و صداي سایر دانشجویان  به این طریق  عوامل مزاحم اعم از سر

  . بیرون کنترل شدو محوطه

 ءها جزز منظر شیوه گرد آوري دادهطرح کلی این پژوهش ا

وع طرح پس آزمون سه گروهی و از ن تحقیقات نیمه آزمایشی

 جنسیت، میزان تحصیالت، رشته تحصیلی و شرایط. است

ه در مطالعه حاضر کنترل فیزیکی کالس متغیرهایی بودند ک

ظر نوع صدا به عنوان ند، ولی شرایط محیط مطالعه قبلی از نشد

ها با استفاده از داده. کننده مورد مطالعه قرار گرفتمتغیر تعدیل

بین  -یهاي آماري تحلیل واریانس طرح درون آزمودنروش

 ن بی-یدرون آزمودنآزمودنی مکرر و تحلیل واریانس طرح 

   .دندشآزمودنی مکرر دو راهه تحلیل 

   

  ابزار سنجش

مقیاس  :)EPQ (آیسنکگرایی  برون- گراییمقیاس درون

 در آیسنکتوسط EPQ) ( 1آیسنکگرایی  برون-گراییدرون

 است و سوال 57داراي این مقیاس .  طراحی شد1975سال 

محدودیت ن اجراي آ .شود سال اجرا می16 براي افراد باالي

 . انجامدبه طول می دقیقه 15 تا 10  و معموالزمانی ندارد

 E ،)میزان دروغ سنجی (Lگذاري آن بر اساس سه کلید نمره

میزان (N  و)  سوال24گرایی با گرایی و درونمیزان برون(

پایایی  )1975( آیسنک .است ) سوال24ثباتی با باثباتی و بی

 و 77/0، 69/0 )1349( براهنی ،86/0  و89/0، 90/0آزمون را 

 به ترتیب 56/0 و 78/0، 63/0 )1377( و ندر محمدي 47/0

به نقل از ازخوش،  ( گزارش کردندL و E ،Nهاي براي مقیاس

در ) 1390 زادگان،به نقل از عیسی؛ 1383(عسگري  .)1379

 . گزارش کرد55/0   نفري پایایی آزمون را1340 یک نمونه

 به 59/0 و 71/0، 68/0مطالعه حاضر  آزمون در  اینپایایی

  . به دست آمدL و E ،Nهاي ترتیب براي مقیاس

استعداد تحصیلی سه آزمون  :استعداد تحصیلیآزمون هاي 

که در امتحان ورودي دوره  یهای سوالی از نوع آزمون10هم ارز 

   براي .  شدانتخاب، از منابع مرتبط شوددکتري اجرا می

هاي نادرست نمره صفر  و براي پاسخکیهاي درست نمره پاسخ

   تحلیل متن، :عبارت بودند ازسواالت . در نظر گرفته شد

انند، تکمیل جمالت، هاي همهاي منطقی و تحلیلی، واژهگزاره

 براي هاآزمودنی. هاي عددي و اشکال هندسیتکمیل مجموعه

                      
1. Eysenck Personality Questionnaire (EPQ)
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یایی این پا.  دقیقه زمان نیاز داشتند15گویی به سواالت پاسخ

  . بود67/0اساس آلفاي کرونباخ زار در تحقیق حاضر براب

    

  هایافته

بـا توجـه بـه شـرط         ، پژوهش  اول لسوابراي پاسخگویی به    

  M= 76/6 (اریـانس متغیرهـاي وابـسته   وهمگنـی مـاتریس کو  

BOX's، 06/1 =) 13/24373 6و (F  38/0و= P (ــی  و همگنــــــ

 در سـه محـیط    گـرا   گرا و برون  هاي درون گروهعملکرد   واریانس

ــیقی ــکوت)F ،11/0 =P)1و58( = 65/2( موســـــــ               ، ســـــــ

،  F)1و58(=81/0( و ســــر وصــــدا )F  ،08/0= P)1و58( = 14/3(

37/0 = P (ــی از ــانس درون گروه ــل واری ــون تحلی ــین  - آزم ب

عـاملی گـروه بـا نـوع محـیط          اثـر ت   . استفاده شـد    مکرر گروهی

ــ)  گـــروهعملکـــرد (       ،Wilks' L =62/0 (ادار بـــودمعنـ

22/17 =)2،57( F ،001/0p توان نتیجه گرفـت  بنابراین می). >

اســتعداد گرایــان در آزمــون گرایــان و بــرونکــه عملکــرد درون

صـدا  واساس سه نوع محیط سکوت، موسیقی و سر برتحصیلی

گرایـان و    عملکرد درون  1نمودار  .  دارد اداربا یکدیگر تفاوت معن   

  .دهدیط نشان میمحگرایان را در سه نوع برون

  

  

  
  1نمودار

گرایان در سه محیطگرایان با برون مقایسه میانگین عملکرد درون

  

  1جدول

  صدا و در سه محیط سکوت، موسیقی و سرآزمون استعداد تحصیلی گرایان در گرایان و برونمقایسه میانگین درون

  میانگین

  دارياسطح معن  t  df  تفاوت میانگین  گرابرون  گرادرون  حالت

  001/0  58  93/4  30/2  40/3  70/5  سکوت

  002/0  58  -28/3  -27/2  30/6  03/4  موسیقی

  16/0  58  42/1  33/0  93/1  27/2  صدا و سر
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در حالت آزمایشی با سکوت 1جدولو نموداربا توجه به 

      ،p/ = 001(گرایانبرون بیشتر از یانگراعملکرد درون

93/4 =t (گرایان زمایشی با موسیقی عملکرد برون در حالت آو

در حالت ). p ،28/3- =t/ = 002(بودگرایان بیشتر از درون

 مشاهده نشد بودصدا نیز تفاوتی بین دو گروه  و آزمایشی با سر

)16 /0 =P، 28/3-  =t .(ر البته این میزان عملکرد دو گروه د

   .بودها صدا کمتر از سایر محیط و محیط سر

  این که با توجه به  دوم پژوهش،سوالخگویی به براي پاس

 ،M  BOX's=35/18(واریانس متغیرهاي وابسته وماتریس ک

52/0 =)96/6589،36(F  98/0و= P ( گرا و درونبراساس گروه

) صدا و سکوت، موسیقی و سر( و محیط مطالعه قبلی گرابرون

 واریانس عملکرد افراد در همگنیبا توجه به و  بودندهمگن 

اساس گروه و محیط مطالعه  براستعداد تحصیلیآزمون هاي 

، )F، 11/0 =P)5و54( =57/0( موسیقی[ در سه محیط قبلی

          صدا و سر و) F، 08/0= P)5و54( = 37/0( سکوت

 آزمون تحلیل واریانس درون از ])F  ،98/0= P)5و54( =47/0(

  .داستفاده ش مکرر دو راهه ن گروهی بی-گروهی

هاي پیچیده هنگام تحلیل طرحپژوهشگران لی که یاز مسا

 با آن مواجه هستند، کاهش حجم نمونه ،از قبیل تحلیل حاضر

توان  8/0مقادیر باالتر از . استدر نتیجه کاهش توان آماري و 

 است نشانگر کفایت حجم نمونه جهت انجام آزمون آماري

 لزداي ویکبالمداري اتوجه به معنبا  .)2007/1389پاالنت، (

)55/0 =Wilks' L2و53( =28/9 ؛(F، 0001/0 = P( ، عملکرد

     اساس گروه   براستعداد تحصیلیهاي آزمونافراد در 

سکوت، (و محیط مطالعه قبلی ) گراییگرایی، بروندرون(

جدول ( مقدار توان آماري. استمتفاوت ) صدا و موسیقی و سر

حلیل کافی نه براي انجام تدهد که حجم نمو نیز نشان می)1

  .استبوده 

گرایانی که محیط مطالعه گرایان و برونرون د2 جدولدر 

هاي  از لحاظ عملکرد در آزمونه است،قبلی آنها موسیقی بود

صدا با  و  در سه حالت سکوت، موسیقی و سراستعداد تحصیلی

هاي با زمینه  در گروه2با توجه به جدول  .اندهم مقایسه شده

وسیقی، در شرایط آزمایشی موسیقی محیط مطالعه قبلی م

    بیشتر از  در آزمون استعداد تحصیلیگرایانعملکرد درون

 در شرایط آزمایشی سکوت عملکرد ،)P = 001/0(گرایان برون

 در حالت  و)P = 001/0( گرایان بودگرایان بیشتر از درونبرون

  ). P = 06/0(فاوتی بین دو گروه وجود نداشت  تصدا و سر

  

  2لجدو

 محیط مطالعه قبلی ابصدا  و در سه محیط سکوت، موسیقی و سرآزمون استعداد تحصیلی گرایان در گرایان و برونمقایسه میانگین درون

  موسیقی

  میانگین

  دارياسطح معن  t  df  تفاوت میانگین  گرابرون  گرادرون  حالت

  001/0  18  66/2  70/2  70/2  40/5  سکوت

  001/0  18  -24/3  -1/2  80/8  70/6  موسیقی

  06/0  18  98/1  90/0  90/1  80/2  سر و صدا

  

گرایانی که محیط مطالعه گرایان و برون درون3در جدول 

استعداد هاي از لحاظ عملکرد در آزمونبود قبلی آنها سکوت 

صدا با هم  و  در سه حالت سکوت، موسیقی و سرتحصیلی

ي با زمینه ها در گروه3با توجه به جدول  .اندمقایسه شده

 محیط قبلی سکوت، در شرایط آزمایشی سکوت عملکرد 

 گرایانگرایان در آزمون استعداد تحصیلی بیشتر از بروندرون

)001/0 = P ،51/5  =t ( در شرایط آزمایشی موسیقی و

، P/ = 001( گرایان بودگرایان بیشتر از درونعملکرد برون

95/7 -  =t .(بین دو گروه وجود  تفاوتیصدا نیز و در حالت سر 

  ). P، 80/0-  =t  =0/ 43 (نداشت
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  3جدول

  قبلی محیط مطالعهباصدا ودر سه محیط سکوت، موسیقی و سرآزمون استعداد تحصیلی گرایان در گرایان و برونمقایسه میانگین درون

  سکوت

  میانگین

  دارياسطح معنt  df  تفاوت میانگین  گرابرون  گرادرون  حالت

  001/0  18  51/5  90/2  5  90/7  تسکو

  001/0  18  -95/7  -80/4  40/7  60/2  موسیقی

  43/0  18  -80/0  -30/0  20/2  90/1  سر و صدا

  

گرایانی که محیط مطالعه گرایان و برون درون4در جدول

استعداد هاي صدا بود از لحاظ عملکرد در آزمونوقبلی آنها سر

صدا با هم و در سه حالت سکوت، موسیقی و سرتحصیلی

  .اندهمقایسه شد

  

  4جدول

صدا با محیط مطالعه  و در سه محیط سکوت، موسیقی و سرآزمون استعداد تحصیلی گرایان در گرایان و بروننتایج مقایسه میانگین درون

  صدا و قبلی سر

  میانگین

  دارياسطح معن  t  df  تفاوت میانگین  گرابرون  گرادرون  حالت

  01/0  18  75/2  30/1  50/2  80/3  سکوت

  87/0  18  16/0  10/0  70/2  80/2  موسیقی

  26/0  18  14/1  40/0  70/1  10/2  صدا و سر

  

 و هاي با زمینه محیط قبلی سر در گروه4با توجه به جدول 

در آزمون گرایان  عملکرد درون،صدا، در شرایط آزمایشی سکوت

   ،P = 001/0(گرایان بود بیشتر از بروناستعداد تحصیلی 

75/2  =t(.در شرایط آزمایشی موسیقی  )78/0  =P ،16/0 =t (

   تفاوتی بین عملکرد ) P،51/5  =t  =26/0( صدا و و سر

   .گرایان وجود نداشتگرایان و درونبرون

  

  بحث

گرایان  نشان داد که درونهاي آماريیافتهنتایج حاصل  از 

ه با  محیطی همراگرایان در شرایطو بروندر شرایط سکوت 

 استعداد تحصیلیهاي در آزمون عملکرد بهتري ، موسیقیپخش

   و هر دو گروه در محیط توام با پخش صداي ترافیکداشتند

هاي یافته .کردعملکردشان افت نسبت به دو حالت قبلی 

؛ چامرو 2012 ،آویال و همکارانمطالعه حاضر با نتایج مطالعات 

؛ فارنهام و 2007دونالد ،کسیدي و مک؛ 2009 و همکاران،

. استهمسو  1389، محمديعلی و 1984 ین،گ ؛1997 ،برادلی

گرایان در حالت که برونمطالعات ذکر شده نشان دادند 

هاي گرایان در آزمونقی عملکرد بهتري را نسبت به درونموسی

وت عملکرد بهتري را گرایان در حالت سک و درونشناختی دارند

 در حضور موسیقی ولی ،دهندنشان میگرایان نسبت به برون

  .دهنداز خود نشان می ناقصی راعملکرد 

س نظریه انگیختگی هب و توان بر اسانتایج حاصل را می

براساس . ین کردبی تآیسنکهاي ابعاد شخصیت نیز ویژگی

 سطح برانگیختگی بسیار  وقتی)1995 (1بنظریه انگیختگی ه

 زمانی که  و بودهکنندهن تقویتاست، کاهش دادن آ باال

جستجوي تحریک یک انگیزه مهم  برانگیختگی پایین است

، هرگنهان و السونبه نقل از  (رفتار آدمی خواهد بود

  گرا به طور مزمن  افراد درونکهاز آنجایی. )2001/1382

لذا در مقایسه با ) 2010/1389 ریو،( انگیخته هستندبیش

                      
1. Hebb, D. O. 



       77/77     گراهابرون و گراهارد دروناثر صداي زمینه بر عملک

، بنابراین در  نیاز دارند به میزان تحریک کمتريگرایانبرون

موجب شرایط محیطی توام با سر و صدا و موسیقی که 

توانند عملکرد بهینه داشته شود، نمی میانگیختگی بیشتري

پرتی انگیزاننده که موجب هاي بر و معموال از محیطباشند

به گرایان برعکس برون .کنند میشود، اجتنابشان میحواس

  یی فرد را براي گرابرونانگیخته هستند، طور مزمن کم

. سازدساز رفتار، آماده میمثبت، سیستم فعالپذیري هیجان

      نامناسب عمل ،وقتی آرمیده باشندگرایان بنابراین برون

گیختگی به دنبال تجربه حسی  براي افزایش انو کنندمی

  .ندهستکننده تحریک

مورد مطالعه هاي ه حاضر نشان داد که عملکرد نمونهمطالع

 و صدا افت پیدا کرد، در شرایط سرگرا گرا یا برونز دروناعم ا

به نقل از ماتلین، (  و همکارانگالسکه با مطالعه 

هاي آگوستینوس و گفتهاین نتایج  .استهمسو ) 1998/1374

 هار کردند که سرظها ا آن.کند تایید می نیزرا) 2004( همکاران

اهماهنگی هاي مغزي و نو صدا سبب کم شدن دقت در فعالیت

   این ناهماهنگی و. دشو میدر کارهاي فکري و فهم مطالب

تکلیف و منحرف هاي حل دقتی مخصوصا در زمینه راهبردبی

 یافته .هاي متفاوت آن بیشتر مشهود استکردن توجه از جنبه

ناهمسو ) 1389( محمدي و همکاران علی با نتیجه مطالعهحاضر

 از پخش صداي ترافیک بعدها گزارش کردند که آن، زیرا است

رسد به نظر می. افزایش یافتان گرای بروندرهاي صحیح پاسخ

 متفاوت بودن ،ها در این حوزهکه علت متناقض بودن یافته

. ها باشدهاي متناوب و فرکانس صوتها و شدتطول موج

و صدایی که از سطح انگیختگی بهینه باالتر رود، بر  شرایط سر

   گرایان تاثیر منفی گرایان و بروننعمکرد هر دو گروه درو

  .گذاردمی

گیرند  قرار مییی خاصیدر شرایط صدا هنگام مطالعه افراد

بر  این خوگیريتدریج با نوع صدا خو بگیرند، که ممکن است به

کننده این متغیر اثر تعدیلگذارد، بنابراین اثر مینتایج مطالعه 

نتایج نشان داد که . در مطالعه حاضر مورد بررسی قرار گرفت

ها همراه با موسیقی بود آن محیط مطالعه قبلیگرایانی که درون

باز هم در شرایط سکوت عملکرد بهتري در آزمون استعداد 

رغم زندگی در محیط گرایان علی زیرا درون.تحصیلی داشتند

 گرایش فطري  سطح انگیختگی بهینهو صدا، براي ایجاد سر

محیط گرایانی که برون و  کننددارند که از تحریک اجتناب

ا سکوت بود باز هم در شرایط موسیقی عملکرد ه آنمطالعه قبلی

  این نتیجه با . بهتري در آزمون استعداد تحصیلی داشتند

 در ، زیرااستناهمسو ) 1982(اتاك و پتاسنیک هاي یافته

به همراه موسیقی عادت داشتند که ایی ه آزمودنیها،پژوهش آن

 بهتر عمل ،حضور موسیقی شرایط آزمون با ، دردکننمطالعه 

ها از نظر تیپ  آزمودنیدر مطالعه یاد شده، البته .کردندمی

نتیجه این ناهمسو بودن شاید علت   ودشدنشخصیت تفکیک ن

گرایی گرایش به برونها تعداد بیشتري از آزمودنیباشد که 

  .داشتند

      وه هر دو گرهاي مطالعه حاضر نشان داد که یافته

 زندگی  که در شرایط سر و صدا گرایانیگرایان و درونبرون

 سر و صدا در حضوربه آزمون  پاسخگویی ند، هنگامکردمی

این که این دو گروه از جهت ضعیفی داشتند و با عملکرد 

 هنگام پاسخگویی به ،پذیري مغزي با هم تفاوت دارندتحریک

.  نداشتوت معنادار تفاشان عملکردسر و صداآزمون در حضور 

توان می) 2013 و افلین، هاتچون( 1با توجه به نظریه انطباق

زندگی و گرایانی که در محیط توام با سر و صدا درون گفت که

 ،گونه محیط نسبی با اینکنند، در نتیجه انطباقمطالعه می

       التري را در مقایسه با سایر سطح بهینه انگیختگی با

  .، دارندکنندی شرایطی زندگی نمچنیندر گرایانی که درون

 این است که این پژوهشهاي این مطالعه محدودیتیکی از 

صرفا براي دانشجویان دختر علوم تربیتی اجرا شد، لذا امکان 

 و نیز دانشجویان هاتعمیم نتایج به دانشجویان سایر دانشگاه

 امکان مقایسه عملکرد دختران و پسرانعدم . پسر وجود ندارد

 در بررسی حاضر .استهاي دیگر مطالعه حاضر از محدودیت

گرایان گرایان و برونتاثیر موسیقی کالسیک بر عملکرد درون

یقی اعم از لذا عدم مطالعه تاثیر سایر انواع موس. بررسی شد

هاي متعدد از جمله راك، جاز  و سر و صداهایی با فرکانس

لی رغم ع. رودبه شمار میهاي این پژوهش محدودیت

تایج به دست آمده، ، با عنایت به نذکر شدههاي محدودیت

      اربردهایی براي متخصصان وتواند کتحقیق حاضر می

ها پیشنهاد توان به آن می.ریزان تعلیم و تربیت داشته باشدبرنامه

                      
1. adaptation
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 واگذار کنند تا به کرد که امکان انتخاب محیط را به خود افراد

 همچنین .داشته باشندلکرد خود را ها بهترین عماین وسیله آن

 آشنا و  تاثیر موسیقیآتیشود که در تحقیقات پیشنهاد می

مورد ها در آزمونناآشنا و سایر انواع موسیقی برعملکرد افراد 

پردازش اطالعات در زنان و از آنجایی که . دمطالعه قرار گیر

این گونه اجراي ، لذا )1389 برزنداین،( مردان متفاوت است

  .شودنیز پیشنهاد میدو جنس  مایشات براي هرآز

  

  

  عمراج

هاي روانی و تشخیص کاربرد آزمون. )1379 (. م،ازخوش

   . روان: تهران.بالینی

،، ترجمه فیروزه سپهریان آذرتفکر زنانه .)2006 (. ل،برزنداین

.  انتشارات رشد فرهنگ:تهران. 1389

فتاري با برنامه هاي علوم رتحلیل داده). 2007 (. جنت،پاال

spss،،انتشارات فروزش: تبریز. 1389  ترجمه اکبر رضایی .  

هاي شخصیت انیه شناسی تیپ روان.)1391 (. ف،سپهریان آذر

. انتشارات رشد فرهنگ:تهران .گرم

 زهرا ترجمه ،روانشناسی احساس و ادراك .)1998 (. م،ماتلین

  . دانشگاه الزهرا:تهران .1374، درویزه

آموزان مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش  .)1380(.  ف،فردوسی

 پایان نامه .پنجم موسیقی آموخته و نیاموختهپایه 

. دانشگاه الزهرا،کارشناسی ارشد

بر ) مداوم و متناوب(بررسی اثر سر و صدا  .)1385 (. ر،گرزین

 پایان نامه کارشناسی .له ساده و پیچیدهاعملکرد حل مس

  . دانشگاه الزهرا،ارشد

ی سید ی ترجمه یح،انگیزش و هیجان . )2010 (.ام.  جیریو،

  . ویرایش:تهران، 1388، محمدي

ثیر ا ت.)1389 (. ف، بادینلو و،. ع. م،، بشارت. ب،شالچی

موسیقی تند و آرام بر میزان توجه انتخابی کودکان مبتال 

فصلنامه روانشناسی دو. فعالیبیش/ به اختالل نارسایی توجه

  .30-41 ،9معاصر، 

 ترجمه آذر ،قدرت موسیقی و آواز ). 2007(. ، جلیگانم

. نشر ویرایش:تهران. 1388، عمرانی

 ، و. م،گوهري، . م، ازخوش،. م، سلطانی،.لفا، محمديعلی

گرایی در اثر صداي  بررسی نقش برون.)1389( . ب،موسوي

فصلنامه سالمت کار . ترافیک بر عملکرد ذهنی دانشجویان

  .41- 48 ،7 ،ایران

ها و ابعاد شخصیتی   رابطه استعاره.)1390 (. ع،زادگانسیعی

دوفصلنامه روانشناسی . گرایی آیسنک برون/ گرایی درون

.54- 63 ،7معاصر، 

هاي اي بر نظریهمقدمه .)2001 (. م، السون، و. آر.، بیهاننهرگ

 انتشارت : تهران،1382، ف، ترجمه علی اکبر سییادگیري

. دوران
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اثر صدای زمینه بر عملکرد درونگرایان و برونگرایان



تاثیر زمينه موسیقی، سر و صدا و سكوت بر عملكرد دانشجویان درونگرا و برونگرا    در آزمون استعداد تحصيلي

The effect of background music, noise and silence on the performance of introvert and extrovert students on the Academic Aptitude Test


فیروزه سپهریان آذر*

دانشگاه اروميه


افسانه کتابی

روانشناسي تربيتي

چكيده

يكي از عوامل موثر بر عملكرد و يادگيري، حالت بهينه انگيختگي است كه در موقعيتهاي متفاوت و افراد مختلف يكسان نیست. هدف از پژوهش حاضر،  بررسی تاثیر زمینه هاي موسیقی، سكوت و سر و صدا بر عملكرد دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا در آزمون استعداد تحصيلي بود و نيز تاثير محيط قبلي از نظر صدا به عنوان يك متغير تعديلكننده مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور ابتدا پرسشنامه شخصیت آیسنک (EPQ) روی 146 دانشجو اجرا شد. از بين دانشجوياني كه با گرایش بیشتر به درونگرایی و برونگرایی تشخیص داده بودند، به طور تصادفي60 نفر انتخاب شدند و در محیط کاملا کنترل شده از نظر صدا در سه مرحله با زمينههاي متفاوت سکوت، موسیقی و سر و صدا به آزمونهای موازی استعداد تحصيلي پاسخ دادند. نتايج  نشان داد که درونگرایان در موقعیت سکوت و برونگرایان در شرایط پخش موسیقی عملکرد بهتری دارند، ولي عملکرد دو گروه      درونگرایان و برونگرایان در شرایط وجود سر و صدا بدتر ازعملكرد آنان در شرایط موسیقی و سکوت بود. همچنين شرایط محیط مطالعه قبلي دانشجویان تاثير معنادار بر عملكرد آنها نداشت. علت احتمالي اين يافتهها را ميتوان در تفاوتهای فطری دستگاه فعالساز شبکهای صعودی درونگرايان و برونگرايان جستجو كرد كه موجب ميشود درونگرایان به مطالعه و عملکرد بهتر در سکوت و برونگرایان به مطالعه و عملکرد بهتر در شرایط موسیقی گرایش داشته باشند.   
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One of the factors that influence learning and performance is optimal arousal. This differs from situation to situation and from person to person. The aim of the present study was to investigate the effect of background music, silence and noise on the performance of introverted and extraverted female students on the  Academic Aptitude Test. The effect of the previous environment was studied as a moderator variable. First, Eysenck’s Personality Questionnaire (EPQ) was administered to 146 female university students. From these, 60 students (30 introverts and 30 extroverts) were chosen randomly. The results of repeated measure between subjects and inter subjects’ analysis and two way repeated measures between subjects and inter subjects’ analysis showed that the performance of introverts in silence and performance of extroverts with music was better. Moreover, results showed that performance of both groups in noisy condition were worse than music and silent conditions. Previous environment did not have a significant effect on the performance of subjects. These findings may be due to possibly innate differences in  the ascending reticular activating system of introversion and extraversion resulting in the tendency of introverts towards better studying  and performing in silence and also the tendency of extroverts toward  better studying and performing while listening to music. 

Keywords: background noise, study environment, type of personality 
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مقدمه

عملکرد افراد هنگام مطالعه و يا در موقعيتهاي آزمون  میتواند تحتتاثير صداهاي موجود در محيط قرار گيرد. مشاهده ميشود كه برخي افراد در موقعيتهاي بسیار  تحریککننده ميتوانند به راحتي مطالعه كنند و در موقعيت آزمون عملكرد بهتري داشته باشند در صورتي كه برخي ديگر در چنين موقعيتهايي بسيار ضعيف عمل ميكنند. تفاوتهای فردی در انگیختگی عامل مهم دخيل در اين مساله است. ویژگیهای شخصیتی مانند درونگرایی
 و برونگرایی
 توضیح میدهند چرا افراد مختلف در موقعیتهاي یکسان عملکرد متفاوتی را از خود نشان میدهند (ريو، 2010/1388) صفت برونگرایی و درونگرایی از ابعاد مرکزی نظریههای شخصیت انسانی است كه اولین بار توسط یونگ معرفی شد. تقریبا تمام مدلهای شخصیتی جامع این دو مفهوم را دارا هستند، از جمله مدل سه عاملی آیسنک
، نظریه شانزده عاملی کتل و پنج صفت بزرگ شخصیتی. يونگ
 (1933) معتقد بود که درونگرایی و برونگرایی یک مسیر انرژی روانی است. اگر انرژی روانی فردی به بیرون جریان داشته باشد، آن شخص برونگرا است، درحالیکه اگر این انرژی به سمت درون جریان داشته باشد، آن شخص ویژگیهای درونگرایی دارد (كوهن و اسميت
، 1979؛ به نقل از سپهريان آذر، 1391).

براساس نظریه آیسنک تحریک مغزی در برونگرایان و درونگرایان متفاوت است (ريو، 2010/1388). پژوهشگران مغز معتقدند به علت تفاوتهای ژنتیکی از نظر دستگاه فعالساز شبکهای صعودی، برونگرايان در مقايسه با درونگرايان آستانه تحريك بالايي دارند و برای افزایش تحریک خود به منظور رسیدن به یک سطح بهینه محرک خارجی بيشتري را جستجو میكنند و به هنگام مطالعه، محیط پر سرو صدا و شلوغ تری را ترجیح میدهند. در حاليكه درونگرایان به علت حساس بودن دستگاه فعالساز شبکهای صعودی به سطح کم تحریک و در نتيجه به محرکهای بیرونی ملایم نیاز دارند (ریو، 2010/1388). دیکرز (2010) نشان داد كه برونگرايان هنگام مطالعه دركتابخانه، قسمتهای مرکزی سالن کتابخانه را براي نشستن انتخاب ميكنند در حاليكه درونگرايان گوشهها و بخشهاي كناري كتابخانه را كه خلوتتر است، براي مطالعه ترجيح ميدهند.

آیسنک (1967) مطرح کرد که میتوان افراد را با میزان متفاوتی از تحریک خارجی به سطح برانگیختگی مطلوب رساند (کسیدی و مک دونالد، 2007). یکی از متغیرهای مهم برانگیختگی و تحریک در تحقیقات پیرامون تفاوتهای یادگیری و عملکرد درونگرایان و برونگرایان، تاثير موسیقی و سر و صدا بر عملکرد آزمودنيها است (چامرو، سوامي، ترادو و فورنهام، 2009؛ دابس، فارنهام و مكللند، 2011؛ دويل و فارنهايم، 2012؛ سوركوا، 2012؛ فارنهام، 2011؛ کاسیدی  و مک دونالد، 2007؛ لیاپز، 2008). از ده سال پيش تا كنون گروههاي تحقيقي متعددي در سراسر جهان تاثير موسيقي را بر مغز مورد بررسي قرار داده و با مقايسه مغز نوازندگان و افراد عادي به نتايج شگفتآوري دست يافتهاند (دویل و فارنهايم، 2012). تغييرپذيري ساختار و شكل مغز كودكان و حتي بزرگسالان با كمك صوت و ريتم از مهمترين اين يافتهها است. نتایج پژوهشها نشان میدهد که موسیقیدانها بهطور معنادار در مهارتهای خواندن، حافظه کلامی، صوتشناسی،     تواناییهای ریاضی، مهارتهای زمانی- فضايي بهتر عمل    میکنند (پاتل و ايورسن، 2007؛ شلنبرگ، 2006). البته نوع موسيقي در اين مورد نقش بسيار مهمي دارد. موسيقي كلاسيك موجب برانگيختن و فعاليت همه قسمتهاي مغز  ميشود در حالي كه موسيقي پاپ كمتر چنين تاثيری دارد (مليگان، 2007/1388). شالچي و همكاران (1389) تاثیر موسیقی تند و آرام را بر میزان توجه انتخابی30 دانشآموز پسر مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی مطالعه كردند و نشان دادند که موسیقی آرام در 5 دقیقه دوم آزمایش میزان توجه انتخابی آزمودنیها را افزایش داد، ولي موسیقی تند با گذر زمان اثر کاهندهای بر توجه انتخابی اين کودکان داشت. همچنين ادعاهای متعددی مبني بر اين که قرار گرفتن در معرض موسیقی باعث افزایش عملکرد شناختی انسان ميشود، وجود دارد (لگوتکو و تريسلر، 2012). 

تحقیقات نشان داده است که گوش دادن به موتزارت، نواختن ساز و یا شرکت در یک گروه کٌر در طی یک دوره زمانی طولانی ميتواند منطق فضايي ناحيه گيجگاهي را افزایش داده و منجر به عملکرد بهتر در ریاضی و علوم شود (مالوري، 2012). از طرف ديگر تامسون و همکاران (2012) وقتي  پيشزمينه موسيقي با صدای بلند و سریع را براي 25 آزمودني پخش كردند، اخلال قابل توجهي در درك از متن آنها مشاهده كردند. با توجه به نتايج متفاوت در زمينه تاثيرگذاري موسيقي چنين برميآيد كه بين عملكرد افراد هنگام گوش كردن به موسيقي و تيپ شخصيت آنان تعامل وجود دارد. جين (1984) همزمان با پخش يك صداي زمينه، مسایل ریاضی را به 70 درونگرا و 70 برونگراي مرد ارایه كرد تا حل کنند. نتایج حاکی از آن بود که درونگرایان هنگام پخش صدای كم و ملايم و برونگرایان هنگام پخش صداي بلندتر عملكرد بهتري داشتند.

آويلا و همکاران (2012) تاثیر موسیقی را بر عملكرد افراد درونگرا و برونگرا در یک آزمون کلامی، عددی و منطقی با سه زمينه متفاوت موسیقی با كلام، بدون کلام و سکوت بررسي كردند. نتايج آنان نشان داد كه هنگام آزمون شفاهي تمامي آزمودنيها در سکوت به طور قابل توجهی عملكرد بهتري داشتند، و نتيجه گرفتند كه شعر با پردازش اطلاعات کلامی در افراد درونگرا و برونگرا تداخل ايجاد ميكند. چامرو و همكاران (2009) تاثير انواع مختلف از محرکهای شنوایی (سخنرانی، سر و صدا، موسیقی، و سکوت) را بر عملكرد شناختي (استدلال و تکمیل جمله) و يك كار خلاقانه (استفاده از آزمون تفکر واگرا) 77 دانش آموز دبيرستاني درونگرا و برونگرا مطالعه كردند. در مطالعه آنان اثر تعاملی قابل توجهی بين شخصيت و محرك شنوايي زمينه وجود نداشت ولي در زمينه موسيقي، برونگرايان در كار خلاقانه بهتر از درونگرايان عمل كردند. فارنهام و برادلی (1997) تاثیرات موسیقی پاپ و سکوت را بر عملکرد ده فرد برونگرا و ده فرد درونگرا در دو آزمون، یک آزمون حافظه با یادآوری تاخیری و فوری و یک آزمون درک مطلب، بررسي كردند و نشان دادند که تاثیر منفی و زیانبخش بر یادآوری در آزمون حافظه برای هر دو گروه در هنگام گوش دادن به موسیقی وجود دارد. بعد از شش دقیقه فاصله زمانی، درونگراها که کل متن را در شرایط با موسیقی پاپ به خاطر سپرده بودند، در مقایسه با برونگراها عملکرد بدتری در یادآوری مطالب داشتند.

کسیدی و مک دونالد (2007) تاثیرات موسیقی با  تحریککنندگی بالقوه سطح بالا و عاطفه منفی و موسیقی با تحریککنندگی بالقوه سطح پایین و عاطفه مثبت و سر و صدای روزمره را بر عملکرد شناختی 45 برونگرا و درونگرا در پنج تکلیف شناختی از جمله یادآوری سریع
، یادآوری آزاد
، یادآوری تاخیری و زمانی
 و استروپ
 مطالعه كردند. آنها در هر گروه آزمايش، ده شرکتکننده قرار دادند، که در چهار شرایط مختلف برانگیختگی بالا، برانگیختگی پایین، سر و صدای روزمره و سکوت، تکالیف را انجام میدادند. نتيجه مطالعه آنان نشان داد كه برونگراها بهطور کلی بیشتر تحت تاثیر شرایطی هستند که در آن شرایط برانگیختگی بالا، موسیقی یا سر و صدا وجود دارد.

متغیر مهم ديگر كه موجب برانگيختگي شده و بر سطح عملکرد افراد تاثير ميگذارد، سر و صدا است. صدا یک پدیده فیزیکی ناشي از تراکم و افزایش متناوب هوا است که از یک منبع در تمام مسیر ها منتشر میشود و آنچه که بلندی صدا را مشخص میکند فرکانس این تناوبها است (آگوستینوس، هولاندر، اليس، كمپن و استاتسن، 2004). سر و صدا یکی از عوامل مزاحم فعالیتهای روزمره زندگی نظیر مطالعه، خواب و تفکر محسوب میشود و اثرات متعددی بر سلامت جسماني و رواني بر جای میگذارد و يكي از مهمترين معضـلات موجـود بـراي محيطهاي شغلي و محيط زيست محسوب مـيشـود. در حال حاضر پيشرفت تكنولوژي در تمامي زمينهها سـبب شده است كه انسان در زندگي روزمره و حرفهاي خـود هر چه بيشتر تحتتاثير اغتشاشات ناخوشايند صوتي قرار گيرد.

اثر صدا بر عملکرد شغلی از موضوعات بحث انگيز در ميان پژوهشگران بوده است (برودبنت، 1978). يکی از مشکلات موجود در مطالعه اثر صدا بر عملکرد شغلی، گوناگونی وظايف و صداها است. صدا میتواند منقطع و يا پيوسته باشد. وظايف ممکن است به صورت دستی- مهارتی (اعمال خودکار) يا فکری باشد. تاثیر صدا بر عملکرد پیچیده و وابسته به ویژگیهای خاص صدا، فعاليت و حساسيت فردي است. مطالعات انجام گرفته تمامی شرايط موجود از نظر نوع وظيفه و نوع صدا را در بر نمیگيرند. بهطور کلی در هر يک دامنه محدودی از شرايط ممکن بررسی شده اند.

گلاس
 و همكاران (1972) حل یک مساله را در شرايط آرام، صوت غیر قابل پیشبینی و صوت قابل پیشبینی مورد بررسی قرار دادند، نمونههاي مورد مطالعه آنها در شرایط صوت غیر قابل پیشبینی عملكرد ضعیفي نشان دادند (به نقل از ماتلین، 1998/1374). بلوجيك و همکاران (2003) دوازده سال نقش روانرنجوری، برونگرایی و حساسیت به سر و صدا را هنگام کار ذهنی در محیطهای پر سر و صدا بررسي كردند. يافتههاي آنان نشان داد كه سر و صدا سطح برانگيختگي را در افراد روانرنجور، حتي بيش از عوامل استرسزا افزايش ميدهد و درونگرايان هنگام كار ذهني در مقايسه با برونگرايان، حساسيت بالايي به سر و دارند. آنها نشان دادند كه يك فرد برونگرا و با حساسيت كم به سر و صدا انطباق بيشتري در طول عملكرد ذهني نشان ميدهد. علیمحمدی و همکاران (1389) اثر صدای ترافیک را بر عملکرد شناختی 44 دانشجوي برونگرا و درونگرا مطالعه كردند و نشان دادند که بعد از پخش صدای ترافیک شهر تهران، میزان پاسخهای درست در مردان و برونگرایان و پاسخهاي نادرست در گروه درونگرایان و زنان افزایش يافت.


نکته مهم دیگر، بررسی اثر تعاملی شرایط محیط مطالعه قبلی و تيپ شخصتي افراد با عملکرد آنان است. بنا به تعریف فارنهام و برادلی (1997) منظور از محیط یادگیری قبلی، شرایط محیطی است که افراد معمولا درحضور آن شرایط به مطالعه مشغول میشوند و این شرایط محیطیِ قبلی ميتواند بر عملکرد آنان تاثیر بهسزایی داشته باشد. اتاك و پتاسنیک (1982) به بررسي تاثیر موسیقی زمینه براساس عادت مطالعه (از نظر صدا) افراد پرداختند و اظهار كردند که نمونههاي مورد مطالعه آنان که به طور مداوم با موسیقی مطالعه میکردند، فقط در حضور موسیقی عمکرد بهتری داشتند، در حالیکه فرایند درک و دریافت در افرادی که معمولا در سکوت مطالعه میکردند، بهتر بود.

امروزه تمامي جوامع مدرن به دنبال راههایی برای بهبود بهرهوری در زمان كوتاه هستند. با توجه به خصوصيات شخصيتي افراد و ايجاد محيط مناسب براي آنان، امكان ايجاد شرايط براي اين بهبود فراهم ميشود. ادبيات پژوهشي نشان میدهد که مطالعات اندكي در ایران درباره تاثیر شرايط محيطي از نظر صدا بر عملکرد افراد و تعامل آن با تيپهاي شخصيت در موقعیتهای آزمون، وجود دارد. همچنین این که اگر هنگام مطالعه دانشجويان و دانشآموزان بر اساس تيپ شخصيت آنها موسيقي پخش شود چه تاثيري بر ايجاد تمركز، درك مطلب و پيشرفت تحصيلي آنان خواهد داشت. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر موسیقی آرام، سرو صدا و سکوت بر عملکرد دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا در آزمونهای استعداد تحصيلي انجام شد. عامل دیگری که در اجرای پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفت این بود که افراد غالبا به صورت تحمیلی در شرایط محیطی از نظر صدا زندگي و مطالعه ميكنند، برای مثال زندگی در خانههای کنار خیابان و مناطق پر سر و صدا و یا مطالعه در خوابگاهها و خانههای دانشجویی که معمولا در آن شرایط، موسیقی پخش میشود. 

تا كنون مطالعهاي در زمينه تاثير شرایط محیط مطالعه قبلی از نظر صدا بر عملكرد درونگرایان و برونگرایان صورت نگرفته است. لذا هدف ديگر پژوهش حاضر، بررسي اثر   تعدیلکننده و تعاملي محيط زمينه و شرایط محیط مطالعه قبلی از نظر سر و صدا با عملكرد دانشجویان درونگرا و    برونگرا بود. بر اين اساس محقق به دنبال پاسخگويي به اين سوالات است كه آيا بین عملکرد دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا در سه حالت زمینه موسیقی ملایم، سر و صدا و سکوت در آزمونهای استعداد تحصيلي تفاوت وجود دارد؟ و نيز دانشجویان دختر درونگرا و برونگرا كه عادت به شرايط صدايي متفاوتي دارند، هنگام پاسخگويي به آزمون استعداد تحصيلي هنگام پخش موسيقي، سر و صدا و يا سكوت به طور متفاوتي عمل ميكنند؟

روش


جامعه آماری، نمونه و روش اجرای پژوهش: جامعه آماري پژوهش، صد و چهل و هشت نفر، شامل كليه دانشجویان دختر کارشناسی ارشد ورودی سالهای 91-89 در رشته علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس تهران بود. پرسشنامه درونگرايي و برونگرايي آیسنک برای کلیه جامعه مورد مطالعه اجرا شد. بر اساس نتايج پرسشنامه درونگرايي و برونگرايي آیسنک، تعداد 84 نفر با گرایش بیشتر به درونگرایی (44 نفر) و برونگرایی (40 نفر) شناسایی شدند، که از این تعداد 60 نفر (30 نفر درونگرا و 30 نفر برونگرا) به صورت تصادفی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند.

ابتدا نمونههاي مورد مطالعه با در اختیار داشتن گوشی در کلاس سمعی و بصری دانشگاه به موسیقی گوش داده و در حین گوش دادن به موسيقي تکالیف مربوط به آزمون استعداد تحصيلي را انجام دادند، مدت آزمون و نیز مدتی که موسیقی نواخته شد 15 دقیقه بود. موسیقی استفاده شده در این پژوهش، موسیقی کلاسیک بدون کلام با تکنوازی پیانوی ریچارد کلایدرمن همراه با ارکستر سازهای زهی به نام باران عشق بود، قطعهای خیالانگیز و ملایم که امید و آرامش را القا میکند (فردوسی، 1380). در مرحله دوم، آزمون استعداد تحصيلي همراه با سر و صدا اجرا شد. برای ایجاد شرایط آزمایشی مربوط به سر و صدا، از سر و صدای ضبط شده ترافیک شهر تهران استفاده شد، شدت فركانس ترافیک شهر تهران80 تا 90 دسیبل و میانگین 85 دسیبل است (گرزین، 1385)، که آزمودنیها به مدت 15 دقیقه حین انجام آزمون از طریق گوشی در کلاس سمعی بصری به آن گوش دادند. مرحله سوم، اجرای آزمون استعداد تحصيلي در شرایط سکوت بود. برای ایجاد شرایط سکوت گوشیها خاموش شد و همانند دو مورد ديگر اين مرحله نيز در کلاس سمعی بصری اجرا گرديد و به اين طريق  عوامل مزاحم اعم از سر و صدای سایر دانشجویان و محوطه بیرون كنترل شد.

طرح کلی این پژوهش از منظر شیوه گرد آوری دادهها جزء تحقیقات نیمه آزمایشی و از نوع طرح پس آزمون سه گروهی است. جنسيت، ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي و شرايط فيزيكي كلاس متغيرهايي بودند كه در مطالعه حاضر كنترل شدند، ولي شرايط محيط مطالعه قبلي از نظر نوع صدا به عنوان متغير تعديلكننده مورد مطالعه قرار گرفت. دادهها با استفاده از روشهاي آماري تحلیل واریانس طرح درون آزمودنی- بین آزمودنی مکرر و تحلیل واریانس طرح درون آزمودنی- بین آزمودنی مکرر دو راهه تحليل شدند. 

ابزار سنجش


مقیاس درونگرایی- برونگرایی آیسنک (EPQ): مقیاس درونگرایی- برونگرایی آیسنک
 ( (EPQتوسط آیسنک در سال 1975 طراحی شد. این مقیاس دارای 57 سوال است و برای افراد بالای 16 سال اجرا میشود. اجرای آن محدودیت زمانی ندارد و معمولا 10 تا 15 دقیقه به طول میانجامد.  نمرهگذاری آن بر اساس سه کلید L (میزان دروغ سنجی)، E (میزان برونگرایی و درونگرایی با 24 سوال) و  N(میزان باثباتی و بیثباتی با 24 سوال) است. آیسنک (1975) پایایی آزمون را 90/0، 89/0 و 86/0، براهنی (1349) 69/0، 77/0 و 47/0 و ندر محمدی (1377) 63/0، 78/0 و 56/0 به ترتیب برای مقیاسهای E، N و L گزارش کردند (به نقل از ازخوش، 1379). عسگري (1383؛ به نقل از عيسيزادگان، 1390) در يك نمونه 1340 نفري پايايي آزمون را  55/0 گزارش كرد. پایایی اين آزمون در مطالعه حاضر 68/0، 71/0 و 59/0 به ترتیب برای مقیاسهای E، N و L به دست آمد.

آزمون های استعداد تحصيلي: سه آزمون استعداد تحصيلي هم ارز 10 سوالی از نوع آزمونهایي كه در امتحان ورودي دوره دكتري اجرا ميشود، از منابع مرتبط انتخاب شد. برای    پاسخهای درست نمره یک و برای پاسخهای نادرست نمره صفر در نظر گرفته شد. سوالات عبارت بودند از: تحلیل متن،   گزارههای منطقی و تحلیلی، واژههای همانند، تکمیل جملات، تکمیل مجموعههای عددی و اشکال هندسی. آزمودنیها برای پاسخگویی به سوالات 15 دقیقه زمان نیاز داشتند. پایایی این ابزار در تحقیق حاضر براساس آلفای کرونباخ 67/0 بود.


یافتهها


برای پاسخگویی به سوال اول پژوهش، با توجه به شرط همگنی ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته (76/6 =M  BOX's، 06/1=  (13/24373و 6) F و 38/0= P) و همگنی واریانس عملکرد گروههای درونگرا و برونگرا در سه محیط موسیقی (65/2 = (58و1)F ،11/0= P)، سکوت              (14/3 = (58و1)F،  08/0= P) و سر وصدا (81/0=(58و1)F،  37/0 = P) از آزمون تحلیل واریانس درون گروهی- بین گروهی مکرر استفاده شد. اثر تعاملی گروه با نوع محیط (عملکرد × گروه) معنادار بود (62/0 =Wilks' L ،      22/17= (2،57) F ، 001/0p <). بنابراین میتوان نتیجه گرفت که عملکرد درونگرایان و برونگرایان در آزمون استعداد تحصيلي براساس سه نوع محیط سکوت، موسیقی و سر و صدا با یکدیگر تفاوت معنادار دارد. نمودار 1 عملکرد درونگرایان و برونگرایان را در سه نوع محیط نشان میدهد. 





نمودار1

 مقایسه میانگین عملکرد درونگرایان با برونگرایان در سه محیط

جدول1

مقایسه میانگین درونگرایان و برونگرایان در آزمون استعداد تحصيلي در سه محیط سکوت، موسیقی و سر و صدا
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با توجه به نمودار و جدول 1 در حالت آزمایشی با سکوت عملکرد درونگرايان بیشتر از برونگرایان (001/ = p،      93/4 = t) و در حالت آزمایشی با موسیقی عملکرد برونگرایان بیشتر از درونگرایان بود (002/ = p، 28/3- = t). در حالت آزمایشی با سر و صدا نیز تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد بود (16/ 0= P، 28/3- = t). البته این میزان عملکرد دو گروه در محیط سر و صدا کمتر از سایر محیطها بود. 

برای پاسخگویی به سوال دوم پژوهش، با توجه به این که  ماتریس کوواریانس متغیرهای وابسته (35/18=M  BOX's، 52/0= (96/6589،36)F و 98/0= P) براساس گروه درونگرا و برونگرا و محیط مطالعه قبلی (سکوت، موسیقی و سر و صدا) همگن بودند و با توجه به همگنی واریانس عملکرد افراد در آزمون های استعداد تحصيلي براساس گروه و محیط مطالعه قبلی در سه محیط [موسیقی (57/0= (54و5)F ،11/0= P)، سکوت (37/0 = (54و5)F، 08/0= P) و سر و صدا          (47/0= (54و5)F،  98/0= P)] از آزمون تحلیل واریانس درون گروهی- بین گروهی مکرر دو راهه استفاده شد.

از مسایلی که پژوهشگران هنگام تحلیل طرحهای پیچیده از قبیل تحلیل حاضر، با آن مواجه هستند، کاهش حجم نمونه و در نتیجه کاهش توان آماری است. مقادیر بالاتر از 8/0 توان آماری نشانگر کفایت حجم نمونه جهت انجام آزمون است (پالانت، 2007/1389). با توجه به معناداری لامبدای ویکلز (55/0= Wilks' L؛ 28/9= (53و2)F، 0001/0 = P)، عملکرد افراد در آزمونهای استعداد تحصيلي بر اساس گروه      (درونگرایی، برونگرایی) و محیط مطالعه قبلی (سکوت، موسیقی و سر و صدا) متفاوت است. مقدار توان آماری (جدول 1) نیز نشان میدهد که حجم نمونه برای انجام تحلیل کافی بوده است.

در جدول 2 درونگرایان و برونگرایانی که محیط مطالعه قبلی آنها موسیقی بوده است، از لحاظ عملکرد در آزمونهای استعداد تحصيلي در سه حالت سکوت، موسیقی و سر و صدا با هم مقایسه شدهاند. با توجه به جدول 2 در گروههای با زمینه محیط مطالعه قبلی موسیقی، در شرایط آزمایشی موسیقی عملکرد درونگرایان در آزمون استعداد تحصيلي بیشتر از    برونگرایان (001/0 = P)، در شرایط آزمایشی سکوت عملکرد برونگرایان بیشتر از درونگرایان بود (001/0 = P) و در حالت سر و صدا تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت (06/0 = P). 

جدول2

مقایسه میانگین درونگرایان و برونگرایان در آزمون استعداد تحصيلي در سه محیط سکوت، موسیقی و سر و صدا با محیط مطالعه قبلی موسیقی
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در جدول 3 درونگرایان و برونگرایانی که محیط مطالعه قبلی آنها سکوت بود از لحاظ عملکرد در آزمونهای استعداد تحصيلي در سه حالت سکوت، موسیقی و سر و صدا با هم مقایسه شدهاند. با توجه به جدول 3 در گروههای با زمینه محیط قبلی سکوت، در شرایط آزمایشی سکوت عملکرد  درونگرایان در آزمون استعداد تحصيلي بیشتر از برونگرایان (001/0 = P، 51/5 = t) و در شرایط آزمایشی موسیقی عملکرد برونگرایان بیشتر از درونگرایان بود (001/ = P، 95/7- = t). در حالت سر و صدا نیز تفاوتی بین دو گروه وجود نداشت (43/ 0 = P، 80/0- = t). 


جدول3

مقایسه میانگین درونگرایان و برونگرایان در آزمون استعداد تحصيلي در سه محیط سکوت، موسیقی و سر و صدا با محیط مطالعه قبلی سکوت
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در جدول4 درونگرایان و برونگرایانی که محیط مطالعه قبلی آنها سر و صدا بود از لحاظ عملکرد در آزمونهای استعداد تحصيلي در سه حالت سکوت، موسیقی و سر و صدا با هم مقایسه شدهاند.

جدول4

نتایج مقایسه میانگین درونگرایان و برونگرایان در آزمون استعداد تحصيلي در سه محیط سکوت، موسیقی و سر و صدا با محیط مطالعه قبلی سر و صدا
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با توجه به جدول 4 در گروههای با زمینه محیط قبلی سر و صدا، در شرایط آزمایشی سکوت، عملکرد درونگرایان در آزمون استعداد تحصيلي بیشتر از برونگرایان بود (001/0 = P،   75/2 = t). در شرایط آزمایشی موسیقی (78/0 = P، 16/0= t) و سر و صدا (26/0 = P،51/5 = t) تفاوتی بین عملکرد    برونگرایان و درونگرایان وجود نداشت. 

بحث

نتایج حاصل  از يافتههاي آماري نشان داد که درونگرایان در شرایط سکوت و برونگرایان در شرایط محيطي همراه با پخش موسیقی، عملكرد بهتري در آزمونهای استعداد تحصيلي داشتند و هر دو گروه در محيط توام با پخش صداي ترافيك  نسبت به دو حالت قبلی عملكردشان افت كرد. يافتههاي مطالعه حاضر با نتايج مطالعات آويلا و همكاران، 2012؛ چامرو و همكاران، 2009؛ کسیدی و مکدونالد ،2007؛ فارنهام و برادلی، 1997؛ گين، 1984 و علیمحمدی، 1389 همسو است. مطالعات ذكر شده نشان دادند که برونگرایان در حالت موسیقی عملکرد بهتری را نسبت به درونگرایان در آزمونهای شناختی دارند و درونگرایان در حالت سکوت عملکرد بهتری را نسبت به برونگرایان نشان میدهند، ولي در حضور موسیقی عملکرد ناقصي را از خود نشان میدهند.

نتایج حاصل را ميتوان بر اساس نظریه انگیختگی هب و نیز ویژگیهای ابعاد شخصیت آیسنک تبيين كرد. براساس نظریه انگیختگی هب
 (1995) وقتي سطح برانگيختگي بسيار بالا است، كاهش دادن آن تقويتكننده بوده و زماني كه برانگيختگي پايين است جستجوي تحريك يك انگيزه مهم رفتار آدمي خواهد بود (به نقل از هرگنهان و السون، 2001/1382). از آنجاييكه افراد درونگرا به طور مزمن   بيشانگيخته هستند (ريو، 2010/1389) لذا در مقايسه با برونگرايان به ميزان تحريك كمتري نياز دارند، بنابراين در شرايط محيطي توام با سر و صدا و موسيقي كه موجب انگيختگي بيشتري ميشود، نميتوانند عملكرد بهينه داشته باشند و معمولا از محيطهاي برانگيزاننده كه موجب پرتی حواسشان میشود، اجتناب ميکنند. برعكس برونگرايان به طور مزمن كمانگيخته هستند، برونگرايي فرد را براي   هيجانپذيري مثبت، سيستم فعالساز رفتار، آماده ميسازد. بنابراين برونگرايان وقتي آرميده باشند، نامناسب عمل      ميكنند و برای افزایش انگیختگی به دنبال تجربه حسی تحریککننده هستند.

مطالعه حاضر نشان داد كه عملكرد نمونههاي مورد مطالعه اعم از درونگرا يا برونگرا در شرایط سر و صدا افت پیدا كرد، كه با مطالعه گلاس و همكاران (به نقل از ماتلین، 1998/1374) همسو است. اين نتايج گفتههاي آگوستینوس و همکاران (2004) را نيز تاييد ميكند. آنها اظهار كردند كه سر و صدا سبب کم شدن دقت در فعالیتهای مغزی و ناهماهنگی در کارهای فکری و فهم مطالب میشود. این ناهماهنگی و   بیدقتی مخصوصا در زمینه راهبردهای حل تکلیف و منحرف کردن توجه از جنبههای متفاوت آن بیشتر مشهود است. يافته حاضر با نتيجه مطالعه عليمحمدي و همكاران (1389) ناهمسو است، زيرا آنها گزارش كردند كه بعد از پخش صداي ترافيك پاسخهاي صحيح در برونگرايان افزايش يافت. به نظر میرسد که علت متناقض بودن یافتهها در این حوزه، متفاوت بودن طول موجها و شدتهای متناوب و فرکانس صوتها باشد. شرایط سر و صدايي كه از سطح انگیختگی بهینه بالاتر رود، بر عمکرد هر دو گروه درونگرايان و برونگرايان تاثير منفي    ميگذارد.

افراد هنگام مطالعه در شرايط صدايي خاصي قرار ميگيرند كه ممكن است بهتدريج با نوع صدا خو بگيرند، اين خوگيري بر نتايج مطالعه اثر ميگذارد، بنابراين اثر تعدیلکننده اين متغير در مطالعه حاضر مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه درونگراياني كه محیط مطالعه قبلی آنها همراه با موسيقي بود باز هم در شرايط سكوت عملكرد بهتري در آزمون استعداد تحصيلي داشتند. زيرا درونگرایان علیرغم زندگي در محیط سر و صدا، براي ايجاد سطح انگیختگی بهینه گرایش فطری دارند که از تحریک اجتناب کنند و برونگراياني كه محیط مطالعه قبلی آنها سكوت بود باز هم در شرايط موسيقي عملكرد بهتري در آزمون استعداد تحصيلي داشتند. اين نتيجه با   يافتههاي اتاك و پتاسنیک (1982) ناهمسو است، زيرا در پژوهش آنها، آزمودنيهايي كه عادت داشتند به همراه موسيقي مطالعه كنند، در شرايط آزمون با حضور موسيقي، بهتر عمل ميكردند. البته در مطالعه ياد شده، آزمودنيها از نظر تيپ شخصيت تفكيك نشدند و شايد علت ناهمسو بودن نتيجه اين باشد كه تعداد بيشتري از آزمودنيها گرايش به برونگرايي داشتند.

يافتههاي مطالعه حاضر نشان داد كه هر دو گروه       برونگرايان و درونگراياني كه در شرايط سر و صدا زندگي  ميكردند، هنگام پاسخگويي به آزمون در حضور سر و صدا عملكرد ضعيفي داشتند و با اين كه اين دو گروه از جهت تحریکپذیری مغزی با هم تفاوت دارند، هنگام پاسخگويي به آزمون در حضور سر و صدا عملكردشان تفاوت معنادار نداشت. با توجه به نظریه انطباق
 (هاتچون و افلين، 2013) ميتوان گفت كه درونگرایانی که در محیط توام با سر و صدا زندگي و مطالعه ميكنند، در نتيجه انطباق نسبي با اينگونه محيط، سطح بهينه انگيختگي بالاتري را در مقايسه با ساير        درونگراياني كه در چنين شرايطي زندگي نميكنند، دارند.

يكي از محدودیتهای این مطالعه اين است كه اين پژوهش صرفا براي دانشجويان دختر علوم تربيتي اجرا شد، لذا امكان تعميم نتايج به دانشجويان ساير دانشگاهها و نيز دانشجويان پسر وجود ندارد. عدم امکان مقایسه عملکرد دختران و پسران از محدودیتهای ديگر مطالعه حاضر است. در بررسي حاضر تاثير موسيقي كلاسيك بر عملكرد درونگرايان و برونگرايان بررسي شد. لذا عدم مطالعه تاثير ساير انواع موسيقي اعم از راك، جاز  و سر و صداهايي با فرکانسهای متعدد از جمله محدوديتهاي اين پژوهش به شمار ميرود. علی رغم محدودیتهای ذکر شده، با عنایت به نتایج به دست آمده، تحقیق حاضر میتواند کاربردهایی برای متخصصان و      برنامهریزان تعلیم و تربیت داشته باشد. ميتوان به آنها پيشنهاد كرد كه امکان انتخاب محیط را به خود افراد واگذار كنند تا به این وسیله آنها بهترین عملکرد خود را داشته باشند. همچنين پیشنهاد میشود که در تحقیقات آتي تاثیر موسیقی آشنا و ناآشنا و ساير انواع موسيقي برعملكرد افراد در آزمونها مورد مطالعه قرار گيرد. از آنجايي كه پردازش اطلاعات در زنان و مردان متفاوت است (برزنداين، 1389)، لذا اجراي اين گونه آزمايشات براي هر دو جنس نيز پيشنهاد ميشود.

مراجع

ازخوش، م. (1379). کاربرد آزمونهای روانی و تشخیص بالینی. تهران: روان. 

برزنداين، ل. (2006). تفكر زنانه، ترجمه فيروزه سپهريان آذر، 1389. تهران: انتشارات رشد فرهنگ. 

پالانت، ج. (2007). تحليل دادههاي علوم رفتاري با برنامه spss، ترجمه اكبر رضايي، 1389. تبريز: انتشارات فروزش. 


سپهريان آذر، ف. (1391). روانشناسي تيپهاي شخصيت انيه گرم. تهران: انتشارات رشد فرهنگ.

ماتلین، م. (1998). روانشناسی احساس و ادراک، ترجمه زهرا درویزه، 1374. تهران: دانشگاه الزهرا.

فردوسی، ف. (1380).  مقایسه پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پایه پنجم موسیقی آموخته و نیاموخته. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

گرزین، ر. (1385). بررسی اثر سر و صدا (مداوم و متناوب) بر عملکرد حل مساله ساده و پیچیده. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.


ريو، جي. ام. (2010).  انگیزش و هیجان، ترجمه یحيی سید محمدی، 1388، تهران: ویرایش.

شالچي، ب.، بشارت، م. ع.، و بادينلو، ف. (1389). تاثیر موسیقی تند و آرام بر میزان توجه انتخابی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیشفعالی. دوفصلنامه روانشناسي معاصر، 9، 41-30.

مليگان، ج. (2007).  قدرت موسیقی و آواز، ترجمه آذر عمرانی، 1388. تهران: نشر ویرایش.

عليمحمدي، الف.، سلطاني، م.، ازخوش، م.، گوهري، م.، و موسوي، ب. (1389). بررسي نقش برونگرايي در اثر صداي ترافيک بر عملکرد ذهني دانشجويان. فصلنامه سلامت كار ايران، 7، 48-41.

عيسيزادگان، ع. (1390). رابطه استعارهها و ابعاد شخصيتي درونگرايي/ برونگرايي آيسنك. دوفصلنامه روانشناسي معاصر، 7، 63-54.

هرگنهان، بي. آر.، و السون، م. (2001). مقدمهاي بر نظريههاي يادگيري، ترجمه علي اكبر سيف، 1382، تهران: انتشارت دوران. 

References

Augustinus, E. M., Hollander, D., Elise, E. M., Kempen, V., & Staatsen, B. A. M. (2004). Community noise burden of disease, Unpublished dissertions, world health organization (WHO) in Genova and UNECE-WHO-PEP, igitur-archive.library. uu.nl/dissertations/2004-0511-152200/c6.

Avila, C., Furnham, A., & McClelland, A. (2012). The influence of distracting familiar vocal music on cognitive performance of introverts and extraverts. Psychology of Music, 40, 84-93.


Belojevic, G., Jakovljevic, B., Slepcevic, V. (2003). Noise and mental performance, personality attributes and noise sensitivity. Journal of Nose Health, 6, 77-89.


Broadbent, D. E. (1978). Decision and Stress. New York: Academic Press.


Cassidy, G., Mac Donald, R. A. R. (2007). The effect of background music and background noise on the task performance of introverts and extraverts. Psychology of Music, 35, 517-537.

Chamorro, T., Swami, V., Terrado, A., & Furnham, A. (2009). The effects of background auditory interference and extraversion on creative and cognitive task performance. International of Psychological Studies, 1, 23-31.


Deckers, L. (2010). Motivation, biological, psychological, and environmental. Boston: Allyn & Bacon. 


Dobbs, S., Furnham, A., & McClelland, A. (2011). The effect of background music and noise on the cognitive test performance of introverts and extraverts. Applied Cognitive Psychology, 25, 307-313.


Doyle, M., & Furnham, A. (2012). The distracting effects of music on the cognitive test performance of creative and non-creative individuals. Thinking Skills and Creativity, 7, 1-7.


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

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


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

Geen, R. (1984). Preferred stimulation levels in introverts and extroverts: Effects on arousal and performance. Personality and Social Psychology, 46, 1303-1312. 


Hutcheon, L., & O’Flynn, S. (2013). A theory of adaptation. New York: Routledge. 


Legutko, R. S., & Trissler, T. T. (2012). The effects of background music on learning disabled elementary school students’ performance in writing. Journal of Education, 15, 1-8. 

Liapis, Z., Giddens, Z., & Uhlenbrock, M. (2008). Effects of lyrical music on reading comprehension. Research Design and Statistics, Hanover College,  Retrieved from: http://vault.hanover.edu/assets/posterpics/Fall2008/Giddens_Liapis_and_Uhlenbrock.pd

Mallory, C. (2012). The effect of music on math and science standardized test scores. Unpublished bachelor thesis faculty of Worcester polytechnic.


Patel, A. D., & Iversen, J. R. (2007). The linguistic benefits of musical abilities. Cognitive Sciences, 11, 369-372.

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

Surkova, M. (2012). The effects of personality 

 and creativity on uses of music. Assay of the Bachelor of Arts degree, Dublin.

Thompson, W. F., Schellenberg, E. G., & Letnic, A. K. (2012). Fast and loud background music disrupts reading comprehension, Psychology of Music, 40, 700-708. 

�. introversion 


�. extroversion


�. Eysenck, H.


�. Jung, C. G. 


�. Cohen, D., & Schmidt, J. P.


�. immediate recall


�. free recall


�. numerical & delayed recall


�. stroop


�. Glass, D. C.


�. Eysenck Personality Questionnaire (EPQ)


�. Hebb, D. O. 


�. adaptation	





