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Abstract
Aim:The aim of this study was to compare executive
functions and affective styles (adjusting, tolerating,
concealing)
in
introverted
and
extroverted
individuals.Method: The method of this research was to
ex-post-facto and the population of this study concluded
that 370 people who worked in Jam-e Jam Institute in
2016. In this research, the first, all of employees
completed the Eysenck personality questionnaire (EPQR)- Revised, Then were purposefully divided into two
groups – 40 introverted persons and 35 extroverted
persons, based on the the final scores of distibution.
Participants were matched according to age, gender,
education and marital status in two groups. For data
collection was used the affective styles questionnaire and
Stroop computer test (Color and Word). the data was
analyzed by Multivariate analysis of variance and the
Kruskal Wallis Test.Results: The results showed that the
extroverted and introverted individuals have a significant
difference between two components of emotional styles,
adjusting” and “tolerating. So that, the extroverted
individuals more adjustable, and the introverted
individuals were more tolerance, but there was no
significant difference between the two groups in the
emotional concealment. Also, the findings showed that
there was no significant difference in the executive
functions between introverted and extroverted individuals.
Conclusion: It can be concluded that personality traits
play an important role in emotional style, but can not
explain executive functions.
Keywords: Emotional Styles, Executive Functions,
Introversion, Extroversion
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       نهدور دحاو، ،یمومع یس هدکشناد اور نننننننننن نشناسی، کارشناسینشناور دشرا  ا
 ایران،یمال رودهن، دانشگاه آزاد اس

) خدیجه ابوالمعالی الحسینی (نویسن هد سم ئ لو
     نهدو،  ر دازآ هاگشناد، ی دانش اور هدک نننشناسی  دحاو،  گروه روانشناس،دانشیار
 ایران،یمال رودهن، اس
چکیده
 هدف از پژوهش حاضر مقای هس کارکردهای اجرایی و سبکهای هیجانی:هدف
 روش: روش.. ل پنهانکاری) در ا رف اد درونگرا و رب ونگرا دوب،  تحم،(سازگاری
 کارمن د لغاش د رر ررر073  مقای هس ای و جامعه آماری در رب گیرن هد- این پژوهش یلع
 در این پژوهش ابتدا کلیه کارمندان پرسش مان ههه. وب د1394 وم س هس جام جم در سال
س رب اساسسس نم ار ت ت
ت
ک را کت می للل کردن ددد و سپس س
ت آیزنک ک
تجدید نظر ش هد شخصیت ت
 رف د درونگرا هب نمفده تروص ددددددد انتخا ببب35  رف د رب ونگرا و40 ،انتهایی وت زیع
ت تأهل
 تحصیالت و وض یع ت ت، جنس، شرکتکنندگان دو گروه از نظر سن.شدند
کها ای هیج ینا ومزآ و نن ننن
 رب ای گ داد یروآدر ههه ه مانشسرپ زا ا ههههه سبک ک.همتا شدند
 دادهها با آز وم ننن تحلی للل واری نا س س. واژه) استفاده شد-ن مر افزاری استروپ (رنگ
س
 نتایج نشاننن داد ک ههه ا ارف ددد: یافتهها.چن مد تغیری و کروسکال والیس تحلیل شدند
رب ونگرا و درونگرا از نظر دو فلوم هههی س راگزا ییی و تحم للل با ا ی گیدک ررر وافت ت ت
ت

- هب این صورت که ا رف اد رب ونگرا سازگاری بیشتری از ا ورد دارف ننن.معنادار دارند
گرا داشتند و ا رف اد درونگرا در هفلوم ی تحمل میانگین بیشتری از ا رف اد رب ونگ ار
..... ....  اما در مؤ هفل پنهانکاری فت اوت معناداری بی  هورگ ود ن وجو ن د د تشا.داشتند
همچنین یافتهها نشان داد که از نظ اهدرکراک ر ی  نیب ییارجا  اااا ااااا و ارگنورد دارف
  

 یم هک تفرگ هجیتن ناوت: نتیجهگیری.رب ون رگ ا فت اوت معناداری وجود ندارد

   د ا هب رداق ام، ویژگیهای شخصیتی نقش مهمی در تبیین سبکهای هیجانی دارن
.تبیین کارکردهای اجرایی نیستند
- ورب ننن- درونگرایی یی-  سبکهای هیج نا ییی- کارکردهای اجرایی:کلید واژهها
گرایی

1396 /2/ 19 :تاریخ دریافت
1396 /5/ 18 :تاریخ پذیرش
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مقدمه
تعاری یف

هك ما از وخ د و جهان پیرا وم ن داریم وب اسطه شناخت است ،حال این سؤال مطرح میشود هك شناخت چیست و چ وگ نه دب ست

یم آید؟ و تحت تأثیر چه چیزهای قرار میگیرد؟ بخشی از شناخت ما حاصل چ وگ ن یگ و نح ام لماعت یو با پ یایند ی  نومار ا .تس
حواس آد یم از بارز رت ین راههای بسك

     
  

شناخت است .شناخت و رفتارهای حاصل از آن نش لماوع زا هتفرگ تا  یفلتخم ا تس هك   

م رت ین آنها عم ركل د غم زی است (استرنبرگ ،2رت جمه رخ ازی .) 1392 ،ی یك از این عم ركل دهای غم ز هك داشتن رفتارهای ه فد مند را
مه 
یسازد ،كار رك دهای اجرایی 3است .كار رك دهای اجرایی هب فعالیتهای شناختی از قبیل ط زیر حر ی ،راتفر یلاوت      ،
رب ای رف د ممكن م 

تها تح زین هلاسم لح ناونع ت ن هدیما     
استفاده انعطافپذیر از اط عال ات و رسیدن هب هدف گفته یم شود .سب یاری از این همین فعالی 

یشود ( رف دنبرگ ،4سی ول رمن ،5رت جمه افتاده حا ،ل .) 265،1394
م 

هر انسانی با انسان دی رگ فت اوتهای زیادی در روند رشدی وخ د مانن فت د ا ع و تثارو رد تو و دراد یطیحم لما

هعومجم هک

نیا

    

تهای رف دی در نح هو رسیدن هب ولب غ غم زی و
تها در ش لک گیری شخصیت رف د نقش حائز اهمیتی دارد ،و همچنین نقش این فت او 
فت او 

تهای نه تنها در ایجاد فت اوت در رشد
ارتباط آن با رشد شناختی ا رف اد محرز است (بارس ،6گیج ،7رت جمه رخ ازی .) 1393 ،نقش فت او 
شناختی نقش دارن ،د هکلب با نح هو ی رب وز هیجانات و همچنین تنظیم و كنت لر آنها رابطهی یمیقتسم

 یناجیه میظنت .دنراد از تاهج      

گوناگونی وم رد رب رسی قرار گ فر ته است .در این پژوهش از دیدگاه هافمن 8و کاشدان 9و مقیاس سبکهای هیجانی 10آنان در تنظیم و

کنت لر هیجانات استفاده ش هد است .کار رب د مناسب هيجانات ،نقش مهمي در زندگ ،ي تحص ،لي كار و فوم قيتهاي انسان دارد و هب باور
ته اسنا يا نن نننه امازلا اب بسانتم تاناجیه ميظنت يياناوت ،ا ِتِت قوم  عع ع عععع ععععععععيته .تسا صاخ يا    
هافمن و كاشدان يكي از مهممم يلباق نيرت تت تت

که یا
د ديوي سون 11و اكمن 12نیز رب ای وخ دتنظيمي هيجاني 13ن يعو نقش سازگارانه لماكت ييي  14قائل سه ت دشاك و نمفاه ،دن ا بس ن ککککک ککککک

ی 17و
ی ،16س راگزا ی ی
که اهنپ یا نن نننک را ی ی
هیجانی 15را هب جای روشهای تنظیم هیجانی هب کار رب دند .آنها سبکهای هیجانی را هب بس کک کک

تحمل 18طبقه بندی کردند .ویژگیهای سبک پنهانکاری شا لم بازداری و دی رگ راهبردهای معطوف هب ای ندرک یفخم نتجا ا زا ب   
هیجانات بعد از ظهور آنها است (هافمن ،کاشدان .) 2010 ،سبک سازگاری هب مع فر ی م یدارفا یی ی ییییپ د دنرداق هک دزادر ر لح

  

لئاسم     

سازشی اط عال ات هیجانی را دب ست آورده و هب کارگیرن ،د و بهتر یم وت انند رب طبق الزامات بافت و محی و هبرجت ،ط ربا ا ر یناجیه ز اااا ااااا
تعدیل و تنظیم کنند .باال هرخ س مو ین سبک تحمل است .این سبک ویژگی ا رف ادی را بازنمایی یم کن هب خساپ رد هک د گتخیگنارب ی     

2

Sternberg
Executive functions
4
Friedenberg
5
Silverman
6
Baars
7
Gage
8
Hofmann
9
Kashdan
10
affective style
11
Davidson
12
Ekman
13
Emotional self-regulation
14
Evolutionarily adaptive
15
Emotional styles
16
Concealing
17
Adjusting
18
Toleratin
3

35

کهای هیجانی...
مقایسه کارکردهای اجرایی و سب 

ناشی از تج هبر های هیجانی راحت و غیر دفا یع واکنش نشان میدهند .اینها در مقا لب فشار و پریشانی تحمل باالیی دارند (کارش ،یک
حسین.) 1392 ،
با وت جه هب نقش فت اوتهای رف دی در رب وز هیجانات ،اهمیت شناخت ابعاد گوناگون شخصیت و وع ا لم

ثؤم ررر وحن رد نآ رب ههههه ی زورب

رفتار انسان قا لب تأ لم و رب رسی است (شا ،ولم  .) 1390شخصیت از زوایای گوناگونی وم رد وت جه روانشناسان و پژوهش رگ ان وب ده است.
ی یك از این جنبههای وم رد وت جه تقسیمبندی ا رف اد رب اساس تیپهای شخصیتی است .ی یك از مهممم یرظن نیرت ههههه ه یت دروم رد ا پپپ پپپپه یا

شخصیتی نظریه هانس آیزنك 19است .نظریه شخصیت او مبتنی رب سه بعد است هك بصورت كرت یبات صفات و وع ا لم وت صی م ف یی ییی-

شوند .این سه بعد شخصیت عبارتند از :E :رب ون گرایی 20در رب ا رب درون گرایی :N ،21روان رنجور وخ یی 22در رب ا رب ثبات هیجانی:P ،23

روانپریش وخ یی 24در رب ا رب كنت لر كت انه( 25فیست ،26فیست  ، 2013رت جم ههه س سسی مد حمدی  .) 1393رب ون رگ ای نوریب یایند تمس هب نا      
گرایش دارن ،د همنشینی با دی رگ ان را رت جیح میدهند و معاش تر ی یشناكت  ،،،،، ،مخ رطا هههج و روسج ،و طلس هههههههج سه و ت  ،دن د ور نن نننگرای نا
یها را دارن ،د رب ون رگ ان و درون رگ ایان از نظر سطح پایه رب انگیخت یگ
ِس این ویژگ 
كعرب ِس
پایه رب انگیخت یگ

غم زی با ی دك ی رگ رف ق دارند .هب  طوری هك سطح

غم ز رب ون رگ ایان پایین رت از درون رگ ایان است (ش لو تز ،ش لو تز ،27رت جمه سی مد حمدی.) 365،1393 ،

ش مهم ممی در بهزیستتی زندگگگی
در مطالعات شناختی یكی از وم ارد حائز اهمیت كار رك دهای اجرایی است هك عم ركل د درست آن نقش ش

انسانها دارد .فم ه مو كار رك دهای اجرایی هب طور حتم ترم بط با كار رك د قطعات پیشانی 28است .هب طور لك ی كار رك د اجرایی یی را ،ممم ی-
ط ( وت ج ههه و رادزاب ييي ) ،غت یییر وت ج ههه و تم كر ززز در
وت ان شا لم وت جه هب اط عال ات ترم بط و تم كر ز ب ررر آن و رادزاب ييي از اط اعال تتت ن وبرما ط ط
كت الیف ( دم یریت لكت یف) ،رب نا هم ریزي وت الی انجام كت الیف رب اي دستیابی هب اهداف ( رب نا هم ریزي) ،هب روز رسانی و رب رسی محتواي

حافظۀ فعال جهت تعیین گامهاي بع يد در كت الیف زنجیرهاي (بازبینی) و بازنمایی رمزها درحافظۀ فعال (رمزگردانی) دانست (امینایی،
وم سوی ن ،بس .)45 ، 1393
در این پژوهش از میان رخ ده متغیرهای كار رك دهای اجرایی سه رخ ده متغیر وت جه انتخابی ،انعطافپذذذیری ش خان تتی و ادزاب ررری پاسخخخ
وت سط آز وم ن استروپ وم رد سنجش قرار میگیرد .وت جه انتخا یب زمانی است که رف د انتخاب یم کند هب دنک هجوت کرحم مادک و    
کدام مح کر

را نادی هد گب یرد .این عمل سبب رب جسته شدن یخرب از مح کر ها یم شود و این وت جه متمرکز رب خرب ی رحم زا کککککه یا

اط عال ا ،یت وت انایی رف د را در دستکاری آن مح کر ها رب ای سایر رف ایندها ،مانند درک ک یمال یا حل سم ئ هل تقویت یم کند (استرنبرگ،
رت جمه رخ ازی.) 1392 ،
بار لك ی رب این باور است هك بازداري پاسخ یك سازهی چند بع يد و شا لم سه رف ایند هب هم پیوسته است -1 :رادزاب ييي پاسخخخ غال ببب ب ههه
یك رویداد  -2وت قف پاسخ یا ا يوگل پاسخ جاري و ایجاد رف صت درنگ (تأخیر) در تصمیمگی ير رب اي پاسخ دادن یا ادا هم پاسخ -3
حفظ این دوره درنگ (تأخیر) و پاسخهاي وخ د مرف ان هك از قطع رویدادها و پاسخهاي رقییب در ایین دوره ا افت ققق ممم یافتن ددد (كنتر للل

دت ا لخ ) ( وم الی ،ی حاتمی ،رستمی .) 63 ، 1393 ،انعطافپذیری شناختی(29ذهنی) :یعنی وت انایی غت ییر از یك دیدگاه هب دیدگاه مت واف تتت
19

Hans Eysenck
Extraversion
Introversion
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23
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24
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26
Jess Feist / Gregory J.Feist
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28
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دی رگ درباره سم أ ،هل هك یكی از عم ركل دهای قطعه پیشانی غم ز است (بارس و گی ،ج رت جمه رخ ازی .) 1393 ،جامعه آماری هعلاطم دروم
در این پژوهش ا رف اد درونگرا 30و رب ونگرا 31هستند

شهای قب یل از جم هل رب رسی و مقای ۀس وت انایی بازشناسی حاالت هیج نا ییی
در روند مطالعات انجام ش هد در همین راستا و ترم بط با پژوه 
ش تع ید لللکنندةة حافظ ۀۀۀ ک را ييي اس رد اریز ت ككككك و بازشناسی یی
چه هر در ابعاد شخصیتی رب ون رگ ایی/روانرنجور وخ یی با وت جه هب نقش ش
هیجانهاي دی رگ ان یک عا لم مهم در ارتباطات اجتما یع است (فتحی ،الهی ،حسنی .) 1393 ،در پژوهشی دی رگ که با هدف رب رس ييي
رابطه ابعاد رب ون رگ ای ،ي روانآزردهگرا يي و روان گ سس تهگرا يي با سیستمهای غم زي /رفتاري صورت گ فر ته است ،نش هک دش هداد نا   
رب ون رگ ایی با سیستم فعالساز رفتاری در غم ز رابطه معناداری ندارد (آتشکار ،فتحی آشتیان ،ی آزاد الف ح .)6831،در پژوهشی دددی ب رگ ا   
رب رسي راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان رب اساس ابعاد شخصيتي روان نژن يد گراي ييي و ورب ننن گرا يي  ،،،نش افص هک دش هداد نا تتتت تتتت
ت
شخصيتي نقش مهمي در انتخاب راهبردهاي تنظيم هيجان ا في ا يم كنند و نوع راهبردهاي تنظيم هيجان متناسب با صفاتتت شخص تي ييي
لسم ط در رف د است (حسنی ،آزاد الف

،ح،ح رس لو زاده طباطبایی ،عشایری.)7831،

در پیشینه پژوهشهای انجام شده در خصوص کارکردهای اجرایی نشان داده ش هد که با وت جه روابط نوروآنا یموت و عصب شش شششیمیایی
بین بخش پشتی -جانبی قشرپیشپیشانی و تشکیالت مشبک ،هب احتمال زیاد جزء اجرایی حافظه کاری بین ا  ارگنورد دارف وو ووو رب ون رگ اا
متفاوت است .همچنین نتایج اسکن غم زی نشان داد که ا رف اد درون رگ ا در مقای هس با ا رف اد رب ون رگ ا در مقا لب هدف خارجی در محتوی تا
حافظه کاری کن رتد هستند (لیب مر ن.) 1999 ،32

که میظنت یا    هیج ینا ب ار ا هب هجوت    
با وت جه هب رب رسیهای پژوهش رگ پژوهشی که ماهیت و ارتباط کارکرده یارجا یا ی ،و بس ای کککک کککک
تیپهای شخصیتی ا رف اد رب رسی کن ،د یافت نشد .از این رو این پ دص رد شهوژ دد ددد پاس یوگخ ی نیا هب     س اؤ للل اس هک ت

هك نیب ایآ    

کارکردهای اجرایی وسبک های هیجانی ا رف اد درون گرا و رب ون گرا فت اوت وجود دارد؟
رو ش

کهای هیجانی دو گروه از ا رف اد درون رگ ا و
این پژوهش یلع  -مقای هس ای است و در آن پژوهش رگ به مقای هس کارکردهای اجرایی و سب 
رب ون رگ ا پرداخته است .جامعه آماری وم رد مطالعه در این پژوهش عبارتند از کارمندان  3اداره وا سب ته هب وم س هس ج لاس رد مج ما    

94

که مش لوغ کب ار وب دهاند .ابتدا بین  073ن رف از کارمندان پرسشنا هم جمعیت شناختی و پرسشنا هم آیزنک وت زیع شد .بعد از پاس یوگخ ی و
رب اساس نتایج این دو پرسشنا هم ا رف اد غ بر ا رگل ی شدند از میان ا رف اد غ بر ا رگل ی ش هد  35ن رف درون رگ ا و  40ن رف رب ون رگ ا انتخاب شدند .در
ادا هم از این دو گرو ،ه پرسشنا هم سبک هیجانی و آز وم ن ن مر افزاری استروپ گ فر ته شد .ا رف اد شرکت کنن هلیسوب شهوژپ نیا رد هد    
پرسشنا هم جمعیت شناختی رب اساس متغیرهای (سن ،جنسی عضو ،ت یت   

تأه للل  ،تحصی تال

 ،،،شغ للل  ،دس رترب ت ی ،یاهوراد فرصم      

روانپزش ،یک نقص بینایی) همتا شدند .رب ای گردآوری دادهها از پرسشنا هم شخصیتی آیزنک و سبکهای هیج ینا ووو آز نایار نوم ههههه ای
استروپ استفاده شد.
ابزار

33

 .1پرسشنا هم شخصیتی آیزنک (:)EPQ
پرسشنا هم شخصیتی آیزنک در سال  1963جهت سنجش خرب ی جنبههای شخص صصیت از جمل ههه درونگرایی یی و ورب نننگرایی یی و همچن ننین
30

Introvent
Extrovent
32
Lieberman
33
Eysenk Personality Questionnaire
31

37
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تشخیص خرب ی از اختالالت شخصیتی مانند روانگ سس تگی ،جامعهستیزی ،روانآزردگی و مقب لو یت اجتماعی رب اای گ ور ههه ها ای سننی
متفاوت اعم از رخ دساالن ،نوجوانان و بزرگساالن که در رب گیرن هد  48وم ضوع میش ،د ساخته شد .بعدها غت ییر ش ککک ل پییدا کرددده و ب ههه
ص کودکاننن از  7تا ا  15سا للل استتت و
رم ور زمان هب ش لک ا رم وزی درآ دم  .دو نوع آز وم نی که از آیزنک ارائه میشوددد ی ککک ی مخصوص ص
دی رگ ی رب ای سنین  16سال هب باال تنظیم ش هد است (پروین و جان ،رت جمه کدیور  .)1 39 1ضریب اعتبار درونی (آ فل ای کرونباخ) رب ای
رم دان  N 36= 0/ 88 ،E 35= 0/ 90 ،P 34= 0/ 78و L37 = 0/ 82و رب ای زنان  N = 0/ 85 ،E = 0/ 85 ،P = 0/ 76و  L = 0/97هب دست آ هدم

است .همچنین با روش آز وم ن -بازآز وم ن ،طی دو یارجا راب ی

 EPQهب فا هام کی هلص ور رب ی هنومن کی 

همبست یگ هب شرح زیر گزارش ش هد است :رب ای ادرم ننن  N = 0/ 76 ،E = 0/38 ،P = 0/77و نانز یارب   

     

 230ن بیارض ،یرف

= 0/ 81 ،E = 0/ 89 ،P = 0/ 81

 Nو ( L = 0/ 80آیزنک .)57 19 ،در نمونه ایرانی ضریب اعتبار با روش بازآزمایی هب فاص هل دو ما ،ه هب شرح زی  شرازگ ر ش :تسا هد    

 N = 0/ 89 ،E = 0/ 92 ،P = 0/ 72و  L = 0/ 88که نشان دهن هد اعتبار سب یار باال و قا لب قب لو آن است (کاوی ینا  .)2831 ،،،س تا ووو )5002(38

رب ای رب رسی روایی مرف ک تو اه پرسشنا هم آیزنک ساختار عا یلم آن را با استفاده از تحلیل هفلوم های اص یل رب رسی کرد و نش هک داد نا
این ابزار هب طور صحیحی ساختار عا یلم ابزار اولیه پرسشنا هم شخصیتی آیزنک اولیه را منعکس میکند (سا ،وت .)5002

کهای هیجانی (هافمن  -کاشدان)
 .2پرسشنا هم سب 
پرسشنا هم

39

وخ دتنظيمي هيجاني هافمن 40و كاشدان 41شا لم

ت  5درج ههه ای از
 20سؤال وب د که پاسخ وگ یی هب آنها رب اساس طیف لی رک ت ت

ًال در وم رد من درست نیست را شا لم میشود .پرسشنا هم مز وب ر پس از رت جمه و رت جم ههه
طیف بینهایت در وم رد من درست است تا اص ًال
مجدد ،از نظر روایی محتوایی در اختیار متخصصان روانشناسی قرار گ فر ت و روایی محتوایی آن تأیید شد .پرسشنا هم دارای سه مؤ هفل
یا رخ ده مقیاس پنهانکاری ،سازگاری و تحمل است که هب ترت یب  7 ،8و  5سؤال دارند .رخ ده مقیاس پنهانکاری با گویههای ،9 ،5 ،1
 18 ، 15 ، 13 ، 10و  20؛ رخ ده مقیاس سازگاری با گویههای  19 ، 16 ، 12 ،8 ،7 ،4 ،2؛ و رخ ده مقیاس تحمل با گویههای ، 14 ،11 ،6 ،3
 17اندازهگیری یم شوند .تحلیل عا یلم با روش تحلیل هفلوم های اصلی نشان داد که رب اساس ارزشهای ویژ ،ه سه عا لم قا لب اس ارخت ججج
است 17 /8 .درصد واریانس وت سط عا لم اول (سازگاری) 14 /79 ،درصد واریانس وت سط عا لم دوم (پنهانکاری) و  8/ 43درصد وت سط
عا لم س مو (تحمل) تبیین میشود .البته گویههای  18و  20از مؤ هفل پنهانکاری و گویههای  3و  14از مؤ هفل تحمل ب ههه دلییل اب ررر ماع للل ی
ضعیف رت از  0/ 30حذف شدند .پایایی آ فل ای کرونباخ رخ ده مقیاسهای پنهانکاری ،سازگاری و تحمل هب ترت ییب  0/ 75 ،0/ 70و 0/ 50
و پایایی کل رب ا رب  0/ 81هب دست آ دم (کارش ،یک .) 1392
 .3آز وـم ن رایان هـ اي رن گـ

واژهي اسـتروپ

آز وـم ن استروپ 42اولین بار در سال  1935وت سط ری لد ی استروپ 43هب منظور اندازهگی ير

وت جه انتخابی و انعط اـ فففپـذذذی ير ش خانـ تتی

سـاخته ش دـ  .ایـن آز وـم ن در پـژوهشهـاي مختلف و در گروههاي بالینی متعدد رب اي ان دـ ازهگی يرـ

وت انا ایی رادزاب ييي پاس خـ  ،،،وت جـ ههه

انتخـابی ،غت یـیرپـذی ير شناختی و انعطافپذی ير شناختی وـم رد اسـتفاده ق رـ ار گ فر ته است (کودره ،44کان لک ین ،45هییوون ، 2011 ،46ب ههه

34

Psychoticism and Impulse control
Extraversion and Introversion
36
Neuroticism and Emotional stability
37
Lie
38
Sato38
39
Emotional styles
40
Hofmann
41
Kashdan
35

42

Stroop test
John Ridley Stroop
44
Kvdrh
43

38
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ت ب ههه دیگ ررر ن خس ههه ها ا دارای
نقل از آجیل چی .) 1392 ،در این تحقیق ،از نسخهی ویکتوریا استفاده شده است .نسخهی ویکتوریا ن بس ت ت
مزایای متعددی است .در درجهی او ،ل دارای گویههای کمتری است (  24آیتم در هر لکت یف) ،بنا رب این زمان اجرای کمت ررر اس هب ،ت
ش س عر تتت
ت) ک ههه جهتتت ک ها ش ش
الع وه نمرههایی که نسبت ًاًا از س عر ت شناختی سم تقل هستن ،د از قبیل نمرهی خطا و نم هر ی خادت للل (ن بس ت ت

عم مو ی وم رد استفاده قرار میگیرن ،د محاسبه یم شوند (استراوس ،47ش مر ن 48و آس رپ ین .)6002 ،49پایایی این آز وم ن رب اساس گ راز ششش

استراوس و همکاران ( )6002هب روش بازآزمایی رب ای هر سه مرحل ههه ب ههه ترت ییب مع دا للل  0/38 ،0/ 90و  0/ 91وب ددد .ق ددد یری و هم اراک ننن
( )5831پایایی بازآزمایی هر سه رم ح هل ی این آز وم ن را هب ترت یب  0/38 ،0/6و  0/79گزارش کردند (کریمی یلع آباد ،ک ،یهرف ،یفا
 .)9831روایی همزمان آن با آز وم نهای دی رگ وت جه از قبیل آز وم ن عم رکل د پیوسته و لکت یف وت قف سیگنا ،ل در خرب ی نمرهها ا درح ددد
متوسط و در خرب ی دی رگ باال گزارش ش هد است (استراوس و همکاران.)6002 ،
یافتهها

در این قسمت ابتدا یافتههای وت صی یف و سپس یافتههای استنباطی گزارش ش رب .تسا هد ای صوت  ی داد ف

میانگین ،شا صخ

پراکندگی انحراف معیار و شا صخ

ههههههههه ه خاش زا ا صصصصص ح طسو د   

های وت زیع کجی و کشیدگی استفاده شد.

ِی مؤلفههای سبکهای هیجانی و نمرات حاصل از آزمون رنگ -واژه استروپ (کارکردهای اجرایی) برای افراد درونگرا و افراد برونگرا
جدول  :)1شاخصهای توصیف ِی
سب ککک کهای    

گروهها

میانگین

سازشکاری

درون رگ ا

24.14

0.739

26.62

0.688

-0.508

18.20

0.639

0.921

0.423

17.53

0.784

0.396

-0.589

10.60

0.299

0.146

-0.222

9.42

0.354

0.198

0.236

هیجانی
رب ون رگ ا
پنهانکاری

درون رگ ا
رب ون رگ ا

تحمل

درون رگ ا
رب ون رگ ا

خطای رادناتسا  دددد د

کجی

کشیدگی

-0.771

-0.105
-0.422

میانگین

کارکردهای

گروهها

میانگین

ز نام           

درون رگ ا

1227.17

39.531

واک شن        

رب ون رگ ا

1270.83

51.122

ز نام           

درون رگ ا

واک شن        

رب ون رگ ا

خطاهای      

درون رگ ا

اجرایی

همسان

ناهمسان
همسان

رب ون رگ ا

خطاهای      

درون رگ ا

ناهمسان

رب ون رگ ا

دت ا لخ

درون رگ ا
رب ون رگ ا

خطای رادناتسا  دددد د

کجی

کشیدگی

0.531

-0.143

1.086

1.435

میانگین

1695.14

98.931

1.906

4.535

1722.68

99.901

1.185

1.512

0.23

0.083

2.112

4.036

0.40

0.147

3.136

10.318

2.20

0.452

2.410

7.351

2.47

0.386

1.033

0.381

1.97

0.454

2.386

7.952

2.07

0.393

1.032

0.702

جدول وف ق نشان یم دهد که مقادیر کجی و کشیدگی مؤ هفل های سبکهای هیجانی در فاص هل ی  ±2قرار گ فر ته است .بن عیزوت نیاربا   
نم هر های این متغیرها از وت زیع ن مر ال تخطی ن رک ده است .اما در متغیر کارکرد اجرایی که وت سط زمانهای واکنش و خطاهای همسان و
ناهمسان ،و دت ا لخ سنجی هد یم شود ،در یخرب از وم ارد شا صخ

کجی و کشیدگی از محدودهی  ±2خارج ش هد ان ،د بنا رب این نمی ناوت

گفت که وت زیع متغیرهای وبرم ط هب کارکرد اجرایی ن مر ال است.
رب ای رب رسی فت اوت ا رف اد درون رگ ا و رب ون رگ ا از لحاظ سبکهای هیجانی از روش تحلیل واریانس چن مد تغیری ( )MANOVAاستفاده
شد .ابتدا رفم وضههای استفاده از این آز وم ن رب رسی شد .نتایج آز وم ن کرویت بار لت ت نشان داد که با وت جه هب اینکه یرادانعم حطس    
مجذور کای تقریبی کمتر از  0.05یم باشد و درجه آزادی  5و سطح معناداری  01 00 0.است ،بنا رب این بین متغیرهای مذکور همبست یگ
45

Konklin
Hyun
47
Strauss
48
Sherman
49
Spreen
46
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کا یف وجود دارد .رب رسی همگنی ما رت یسهای واریانس-کوواریانس وت سط آز وم ن باکس رب رسی شد .نتایج نشان داد که ب هجوت اب ههههههه
مقدار  F=141.1و درجه آزادی  1و  2سطح معناداری آز وم ن  0.336است که بیشتر از  0.05است ،بنا رب این با اطمینان می یی تفگ ناوت   
که از این رفم وضه نیز تخ ّطّطی نش هد است .رب ای رب رسی شرط همسانی واریانسها از آز وم ن ول ین استفاده شد .نتایج نشان داد که در هر
سه متغیر شرط همسانی واریانسهای متغیرهای وم رد مطالعه در دو گروه (ا رف اد درون رگ ا و رب ون رگ ا) رب قرار اس غتم رد .ت ی گزاس ر ا یر    
( ،)df2 = 73 ،df1 =1 ،F =0/910در متغیر پنهانکاری (  ،)df2 = 73 ،df1 =1 ،F =0/3/ 440و در متغیر تحمل ( = 73 ،df1 =1 ،F =1/ 456
 ،)df2است .بنا رب این هب دلیل بیشتر وب دن سطح معناداری آز وم نها از  ، 0.05شرط همسانی واری هس ره یارب سنا

.تسا رارقرب ریغتم      

بنا رب این از این هیچیک از رفم وضههای آز وم ن تحلیل واریانس چن مد تغی هر تخ ّطّطی نش هد است و با اطمینان کا لم

یم وت ان هب اجرا و سفت یر

نتایج آز وم ن تحلیل واریانس چن مد تغیری پرداخت.
اثر

ارز ش

اثر پیال یییی
ویلک المبدا
اثر ها لت ینگ
بزرگ رت ین ریشهی روی

F

جدول  :)2آزمونهای چندمتغیری
درجه آزادی رف ضیه

0.216

6.537

3

درجه آزادی خطا
71

سطح معناداری
0.001

مجذور اتای سهمی
0.216

0.784

6.537

3

71

0.001

0.216

0.276

6.537

3

71

0.001

0.216

0.276

6.537

3

71

0.001

0.216

جدول شمارهی  3نتایج آز وم نهای چن مد تغیری را نشان میدهد .با وت جه هب این هک سطح معناداری همه آز وم نها ا کمت ررر از  0.05است ،،،
بنا رب این می وت ان نتیجه گ فر ت که میان درونگرایان و رب ون رگ ایان از نظر سبکهای هیجانی فت اوت معنادار وجوددد دارد .ب ههه بیاننن دیگ ررر
یم  وت ان گفت بین ا رف اد درون رگ ا و ا رف اد رب ون رگ ا حداقل در ی یک از مؤ هفل های سبکهای هیجانی فت اوت معنادار وج همادا رد .دراد دو
نگروهی
رب ای این که مشخص شود که فت اوت دو گروه در کدامیک از مؤ هفل های سبکهای هیجانی معنادار است جدول اث یب تار نن نن
گزارش ش هد است.
جدول ) :3نتایج آزمونهای اثرات بین آزمودنیها در مؤلفههای سبکهای هیجانی (سازشکاری ،پنهانکاری و تحمل)
منابع
گروهها

خطا

کل

متغیر وا سب ته

مجموع مجذورات

درجه آزادی

مجذور میانگین

F

سطح معناداری

مجذور اتای سهمی

سازگاری

115.006

1

115.006

6.050

0.016

0.077

پنهانکاری

8.505

1

8.505

0.430

0.514

0.006

تحمل

25.772

1

25.772

6.226

0.015

0.079

سازشکاری

1387.661

73

19.009

پنهانکاری

1443.575

73

19.775

تحمل

302.175

73

4.139

سازشکاری

50144

75

پنهانکاری

25322

75

تحمل

7788

نتایج این جدول نشان یم دهد که بی هب نتشاد قلعت ن

75

رگنورب دارفا ای ارگنورد دارفا هورگ ا س رظن زا  ا  یراگز (((((((((((( ((((((((((((( F1,73= 6.050,

 )p=0.016, eta=0.077و تحمل ( )F1,73= 6.226, p=0.015, eta=0.079فت اوت وجود دارد .همچنین از طریق ضرایب مج روذ
اتای سهمی یم وت ان که متغیر گروه (درون رگ ایی و رب ون رگ ایی)  7.7درصد در تبیین واریانس سازگاری و  7/9درصد در تبیین واریانس
تحمل نقش داشته است که رب اساس رهنمونهای کوهن ) 1988 ( 50اندازه اثر متوسطی است (کوهن .) 1988

Cohen

50

40
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هب منظور مقای هس ا رف اد درون رگ ا و رب ون رگ ا در کارکردهای اجرایی با وت جه هب این که در جدول  1نش زوت هک دش هداد نا ی رمن ع ههههههههههه ه یا
کارکردهای اجرایی ن مر ال نیست ،از این رو ،از آز وم ن جایگزین غیرپارامتریک تحلیل واریانس یعنی آز وم ن کراسکال والیس استفاده
شود .دب ین منظور ابتدا جدول میانگین رتبهها و سپس نتایج آز وم ن کراسکال والیس گزارش ش هد است.
جدول  :)4میانگین رتبههای گروههای افراد درونگرا و افراد برونگرا در ابعاد کارکردهای اجرایی
ابعاد کارکردهای اجرایی

گروهها

زمان واکنش همسان

درون رگ ا
رب ون رگ ا

زمان واکنش ناهمسان

درون رگ ا
رب ون رگ ا

خطای همسان

درون رگ ا
رب ون رگ ا

خطای ناهمسان

درون رگ ا
رب ون رگ ا

نم هر دت ا لخ

درون رگ ا
رب ون رگ ا

تعداد
35

میانگین رتبهها
37.37

40

38.55

35

37.97

40

38.03

35

36.91

40

38.95

35

36.40

40

39.40

35

37.54

40

38.40

جدول وف ق میانگین رتبههای ا رف اد درون رگ ا و ا رف اد رب ون رگ ا را نشان یم دهد .رب این اساس ،ا رف اد برون رگ ا در تما یم نمرات کارکردهای
اجرایی رتبهی باال رت ی ک بس

کردند.
جدول )5

نتایج آزمون کراسکال والیس به منظور مقایسهی ابعاد کارکردهای اجرایی در افراد درونگرا و برونگرا
سطح معناداری

متغیرها

مقدار کای اس وک ئر

زمان واکنش همسان

0.055

0.815

زمان واکنش ناهمسان

0.000

0.992

خطای همسان

0.307

0.580

خطای ناهمسان

0.364

0.546

نم هر دت ا لخ

0.030

0.863

رب اساس اط عال ات جدول وف ق ،سطوح معناداری آز وم نها رب ای هر پنج متغیر وا سب ته بیشتر از  0.05است ،بنا رب این بی  دارفا ن د و ارگنور
رب ون رگ ا از نظر نمرات کارکردهای اجرایی فت اوت معناداری وجود ندارد .اگر چه رب اساس جدول  4ا امت رد ارگنورب دارف می تارمن      
کارکردهای اجرایی رتبهی باال رت ی ک بس

کردند .اما این فت اوت هب اندازهای نبوده است که وم جب

دانعم ا داقم یر ی رئوکسا یاک ر

   

شود.
بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با روش یلع  -مقای هس ای و با هدف رب رسی اقم یی هس اهدرکراک ی و ییارجا 

که رفا رد یناجیه یا ا و ارگنورد د   
بس کککک کککک

رب ون رگ ا انجام شد و نتایج نشان داد که میان ا رف اد درون رگ ا و رب ون رگ ا از نظر متغیرهای سازشکاری ،پنهانک محت و یرا للللل )مؤ فل هههه یا
سبکهای هیجانی) فت اوت معنادار وج راد دو ددد .در اهدرکراک دروم ی یارجا  ییی یییی می بتر نیگنا ههههه ه رد ارگنورب دارفا یا تارمن یمامت      
کارکردهای اجرایی رتبهی باال رت است ،اما این فت اوت از نظر آماری معنادار نی .تس

هب رگید نایب     بی ورگ ن ههههه ه  دارفا یا د و ارگنور

رب ون رگ ا از نظر نمرات کارکردهای اجرایی فت اوت معناداری وجود ندارد .رب اساس یافتههای این پژوهش ا رف اد درونگرا و ا رف اد رب ون رگ ا
از نظر سازگاری ،پنهانکاری و تحمل با ی دک ی رگ فت اوت معنادار دارند و بطور دقیق رت ا رف اد رب ون رگ ا سازگاری بیشتری از ا رف اد درون رگ ا
داشتند .درحالی هک ا رف اد درون رگ ا در مؤ هفل ی تحمل میانگین بیش رت ی از ا رف اد رب ون رگ ا داشتند .با وت جه هب ویژگی ییه خش یا صص صصصیتی ا دارف
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رب ون رگ ا که تمایل هب دنیای بیرون و روابط اجتما یع باالی دارند و هب شناخت ویژگی ا رف اد و شرایط محیطی الع قه مندند (فیست فیست
 ، 2013رت جمه سی مد حمدی  ) 1393هب نظر یم رسد که این ا رف اد با وت جه شناختی که از شرایط محیط و ویژگیهای رف دی ا تسدب دارف   
یم آورند بهتر محیط اطراف را یم شناسند و در سم ائل سازشی مانند درک دیدگاههای متفاوت دی  داختا و نارگ دید توافتم یهاگ     
نسبت هب سم ائل دنیای اطراف وخ د از آشفته شدن وخ د ج ول گیری یم کنند و هب راحتی یم وت انند هب

لخ ق بهتری دس و دنبای ت

یترابعب   

اط عال ات هیجانی وخ د را دب ست یم آورند و بکار یم گیرند و بهتر قادرند تا مطابق الزامات بافتتت و مح ححیط ،تج بر ههه و ا ارب ززز هیجاننی را
یکنند (کارشکی  .) 1392در مقا لب ا رف اد درون رگ ا با وت جه هب ویژگیهای شخصی یت
تعدیل و تنظیم م 

نام ن اب د ا و لعفنم و ندوب طایتح   

وخ ددار وب دن ،بیشتر با دنیایی درونی و ا کف ار وخ دشان مش لوغ یت ذهنی دارند (ش لو تز ،ش لو تز ،رت جمه سی مد حمدی ) 1393 ،و کمتر تحت
تأثیر وع ا لم بیرون و محیطی رب انگیخته یم شوند .ا رف اد درون رگ ا رب ای حفظ سطح بهینه تحریک وخ د و هب لع ت داشتن آس نات ههه ی حسی
پایین ،رت از وم قعیتهایی که رب انگیخت یگ خی یل زیاد وب جود یم آورن م بانتجا د یی ی ییییکنن  د (( ممم اتیوز  ) 1999و در پاسخخخ ب ههه رب انگیخت گگگ ی
حاصل از تج هبر های هیجانی هب صورت غیر دفاعی واکنش نشان میدهند و این نح هو ی واکنش منجر هب این یم شود که در مقا لب فشار
و پریشانی تحمل باالیی داشته باشند.
یافتهی دی رگ این پژوهش این وب د که بین ا رف اد درون رگ ا و رب ون رگ ا هب لحاظ کارکردهای اجرایی فت او یت وجود ندارد .کارکرد اجرایی
يح یس
را یم  وت ان شا لم وت جه و بازدار ،ي دم یریت لکت یف ،رب نا هم ریز ،ي بازبینی و بازنمایی ورمزگردان ،ی ی پک ارچه کردن دروندادها 
چندوجه ،ی ایجاد پاسخهاي گوناگون ،نگه راد ييي مجم عو ههه ها ا و رفتارها ييي ه فد مند دان  تس ((ه یورا

 .)4002 ،،،جای اهدرکراک هاگ ی   

اجرایی قطعه پیشپیشانی غم ز ( )PFCاست که در ش لک گیری اهداف و مقاصد و در ادا ،هم در طراحی و رب نا هم ریزی عم بسانم درکل
تهای شناختی الزم را رب ای اجرای رب نا هم ها انتخاب یم کند بعد
رب ای رسیدن هب آن اهداف نقش اساسی دارد در واقع قطعه  PFCمهار 
آنها را هماهنگ یم سازد و هب ش لک صحیحی هب کار یم بند .در نهایت قطعه  PFCناحیه ارزیا یب اق و قفوم تاماد

ن ای ا قفوم درف رد      

مقای هس با اهداف رف د است (گزنیگا ،51مانگن .) 2014 ،52یم وت ان گفت که فعالیتهای بول پیشانی و مخصوص ًاًا بخش پیش پیشانی غم ز
تحت تأثیر رب ون رگ ایی و درون رگ ایی رف د نمیباشد بعبار یت نوع تیپ شخصی ثات دارفا ی رب یر ک رد نانآ درکلمع یوحن ا یاهدرکر         
اجرایی ندارد هکلب هب کیفیت عم رکل د قطعه  PFCترم بط است پس ای دروم ار شهوژپ زا هدمآ تسدب هتفای تایرظن ن

     تأیی ددد ق رار

یم دهد .رب اساس یافتههای این پژوهش ویژگیهای شخصیتی یم توانند در سبکهای هیج ینا و دارفا ظنت ای ی ه م ی ناج ی نانآ 

شقن        

مهمی ایفا کنن ،د از اینرو روانشناسان و درمانگران یم وت انند رب ای ارتقاء سطح کنت رفا یناجیه لر ا رب و ارگنورد د و یسررب هب ارگن      
سبکهای هیجانی آنان رپب دازند .هب الع وه با وت جه هب یافتهی دی رگ این پ بم ،شهوژ نن نننی رفا توافت مدع رب ا گنورد د ر رد ارگنورب و ا       
کارکردهای اجرایی وت صیه یم شود که در انجام سم ئ لو یتهایی که نیاز هب ببب ازداري پاس خـ  ،،،وت جـ ههه انتخ اـ ببب ی و غت یـیرپـذذذی ير ش خان تی
دارن ،د ویژگی شخصیتی درون رگ ایی و رب ون رگ ایی وم رد وت جه قرار نگیرد.
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