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   چکیده
از سوي دیگر . شواهد حاصل از مطالعات مختلف حاکی از تاثیرپذیري فعالیت قشري مغز تحت القاي عاطفی می باشد: و هدف زمینه

هاي موجود در فعالیت نواحی از این رو مطالعه حاضر با هدف بررسی تفاوت. باشندمرتبط میبرونگرایی و نوروزگرایی تمایالت عاطفی با 
  . مختلف قشر مغزي در دو حالت پایه و القاي عاطفی با در نظر گرفتن ابعاد شخصیتی و جنسیت افراد، انجام شد

شان همتا شده بودند اساس نمره سالمت عمومی برت را که دانشجوي روانشناسی داوطلب راست دس 33در این مطالعه  :کار مواد و روش
ابزارهاي . هاي محقق ساخته استفاده شدجهت القاي عاطفی از کلیپ. به دو گروه القاي مثبت و منفی تقسیم شدند) زن 16مرد،  17(

پرسشنامه عاطفه  هاي ویدیویی، دستگاه موج نگار مغزي، پرسشنامه شخصیت آیسنک، پرسشنامه سالمت عمومی،پژوهشی شامل کلیپ
هاي تی مستقل و همبستگی پیرسون ستفاده از آزمونبا ا هاداده. بودپرسشنامه دست برتري اصالح شده بریگز و نیبز منفی و  -مثبت

  . تحلیل شدند
ی منفی میزان بعالوه تحت القاي عاطف. تحت القاي عاطفی مثبت، فعالیت گیجگاهی راست برونگرایان بیشتر از درونگرایان بود: هایافته

رابطه معکوس . فعالیت نواحی گیجگاهی راست، گیجگاهی چپ و پسین راست، پسین چپ بیشتر از حالت القاي عاطفی مثبت بود
فعالیت مغزي نواحی پیشین، . معناداري بین بعد برونگرایی با فعالیت نواحی پسین، پیشانی و گیجگاهی راست در حالت پایه یافت شد

  .ت مردان در حالت پایه بیشتر از زنان بودگیجگاهی و پسین راس
بعالوه نوع بعد شخصیتی افراد نیز بر میزان فعالیت باشد بت و منفی متفاوت میفعالیت مغزي افراد تحت القاي عاطفی مث: گیرينتیجه

ها در اهبر فعالیت برخی از این پایگ گذار دیگرتوان به عنوان عامل تاثیرجنسیت را نیز می. گذاردتاثیر میها  برخی از این نواحی و پایگاه
  . نظر گرفت

  امواج مغزيفعالیت قشري مغز، برونگرایی، نوروزگرایی، القاي عاطفی،  :هاي کلیديواژه
  مقدمه
شناختی است که چهار بعد ساختاري روان هیجان

احساس، انگیختگی، هدف و بیانگري را در یک الگوي 
-معموال هیجان]. 1[کند همزمان و سازگارانه هماهنگ می

 مهم موقعیتی رویدادهاي به هاییواکنش صورت به ها

-می وجود در افراد به را هاییاحساس شوند ومی ایجاد
ها به دو صورت عاطفه مثبت یا عاطفه این احساس. آورند

هاي مستقل و نه متضاد منفی وجود دارد که حالت
شخصیت الگوي منسجمی از  .احساس کردن هستند

اهداف در طول زمان و مکان شناخت و ، رفتار ،عاطفه

 پژوهشی مقاله
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طور که فقط یک هیجان کامل و تمام عیار  همان. است
، عمل، حاکی از پیوستگی و یکپارچگی بین احساس

ارزیابی و اهداف در یک زمان و مکان خاص می باشد؛ 
در شخصیت نیز حاکی از یکپارچگی بین این مولفه ها 

راي فهمیدن ارتباط ب. ]2[هاستها و مکان تمامی زمان
براي  اي را کهبین شخصیت و عاطفه الزم است شیوه

  . مد نظر قرار دهیم رودتوصیف شخصیت بکار می
پس از نظریات متعددي که توسط افرادي همچون 
، تئوفراستوس و گالن در خصوص منش و مزاج مطرح شد

هاي فردي در شخصیت به طور باثباتی مدل بعدي تفاوت
آیسنک و سپس در  توسط )سه بزرگ(د ابتدا در سه بع

به عنوان  کري و کاستامکتوسط ) پنج بزرگ(پنج بعد 
دو بعد از این ابعاد . ]2[ابعاد اساسی شخصیت معرفی شد

اي فردي در هبا تفاوت نوروزگرایییعنی برونگرایی و 
-همبسته می، هاي محیطیسطوح عاطفی و پاسخدهی

ی بین محققان بر اگرچه هیج نوع توافق همگان. ]3[باشد
سر تعداد صفات الزم براي توصیف یک شخصیت بهنجار 
وجود ندارد ولی روي هم رفته می توان ادعا کرد که 

ایی دو بعد اساسی شخصیت محسوب برونگرایی و نوروزگر
بر همین اساس آیسنک معتقد است که . شوندمی

همبستگی میان رفتار و شخصیت ممکن است حاصل 
وي اظهار . وري مغزي باشدده کنشهاي فردي ساتفاوت

تر از برونگرایان گرایان نوعا انگیختهدارد که درونمی
هستند و افراد نوروتیک نیز تحت شرایط تحریک هیجانی 

بعالوه آیسنک . ]4[شوندیش از افراد باثبات برانگیخته میب
معتقد  بر اساس مبناي زیربنایی برونگرایی و نوروزگرایی

ی با عاطفه منفی و برونگرایی با عاطفه گرایاست که نوروز
  .]5[ باشدمیمثبت همبسته 

رولوژیکی عمده به نام سیستم گري نیز دو سیستم نو
را ) BIS(و سیستم بازداري رفتار) BAS(ساز رفتاريفعال

معرفی کرد و معتقد است این دو سیستم مغزي زیربنایی 
و ) نوروزگرادرونگراي (دو بعد شخصیتی اضطراب 

نتایج حاصل . ]6[باشندمی) برونگراي نوروزگرا(گري کانشت
حاکی از آن است که برونگرایی و ، از مطالعات حیوانی

) BAS(به ترتیب با سیستم فعال ساز رفتاري  نوروزگرایی
بر . ]3[باشدهمبسته می) BIS(و سیستم بازداري رفتار 

سازي رفتاري و نظام فعال، اساس تحقیقات انجام شده

اري رفتاري گري که نسبتا به دو بعد آیسنک سیستم بازد
. باشدا با عاطفه مثبت و منفی مرتبط میقوی، شبیه است

نشان  ]7[و ویلسون  اسلوبودسکایا، در همین راستا کنیازر
-ي مثبت معناداري با دلتا و رابطهرابطه )BAS(دادند که 
) BIS(اي با توان آلفا دارد این درحالی است که ي منفی
ها این یافته. مبستگی معکوسی از خود نشان دادالگوي ه

هایی با برانگیختگی باال حاکی از آن است که آزمودنی
باشند و می نوروزگراییو ) BIS(داراي سطح باالیی در

هایی با سطح برانگیختگی کمتر داراي همچنین آزمودنی
  . باشندو برونگرایی می )BAS(سطح باالیی در 

سی شخصیت و فعالیت مغزي در مطالعات بسیاري به برر
را از دو بعد اساسی شخصیت و اکث، اندآلفا پرداخته دامنه

. ]8[انداستفاده کرده نوروزگراییهاي برونگرایی و به نام
 -تاالموسیاگرچه امواج آلفا به طور سنتی به عنوان ریتم 

اما این گونه فرض شده ، ]7[شوددر نظر گرفته می قشري
ریتم آلفا مرتبط  بسامدبا دامنه و  که برانگیختگی قشري

ي پایین با بسامدبه نحوي که دامنه باالي فعالیت ، باشدمی
باشد و دامنه پایین ته میبرانگیختگی قشري کم همبس

یختگی قشري باال همبسته ي باال با برانگبسامدفعالیت 
رابر بیشتر افراد برونگرا حداقل سه ببعالوه . باشدمی

اي با نقاط اوج بزرگتر در فعالیت نهاحتمال دارد که دام
افراد داراي  همچنین. ]9[امواج آلفاي پیشانی داشته باشند

هاي در طی محرك، سطوح مختلفی از صفت اضطرابی
توان موج در تی را تغییراکننده بصري لذت بخش و تهدید

کی حاکی از هاي فیزیولوژییافته. ]10[دهندتتا نشان می
سري ري مغز در ناحیه پسوآن است که فعالیت کنش

هاي راي شخصیت باثبات تحت تاثیر محركکودکان دا
الیت شود این درحالیست که فعخوشایند برانگیخته می

اثر وري مغز در ناحیه گیجگاهی این کودکان در کنش
  .]11[شودمحرك ناخوشایند برانگیخته می

و  با توجه به ارتباط الگوهاي فعالیت مغزي با ابعاد هیجان
هاي مختلف هیجان با صفات یز ارتباط قوي جنبهن

-این فرضیه مطرح می، نوروزگراییگرایی و برون شخصیتی
شود که صفات شخصیت نیز بایستی با این الگوهاي 

در همین راستا هاگمن . فعالیت مغزي ارتباط داشته باشند
نمرات عاطفه منفی با / بین نوروزگرایی ]12[و همکاران 

فا در ناحیه پیشانی رابطه معناداري را آل دامنهناقرینگی 
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اي بین یگر هیچگونه همبستگیمطالعات د. گزارش کردند
، ]9[پیدا نکردند پسینگرایی و فعالیت آلفا در ناحیه برون

ه کلی عمدتا بر روي انداز، هاي کنشوري مغزياین بررسی
گر  از سوي دی، باشندفعالیت قشري مغز متمرکز می

هاي هیجانی و فعالیت ی با مدلترکیب این مدل شخصیت
ناموفق بوده است که شاید بتوان علت این تناقضات ، مغزي

رفته در آزمایشات هاي روش شناختی بکار را تفاوت
ن پژوهش ضمن از این رو در ای. ]13[مختلف مطرح کرد

بر مطالعه سیستم اعصاب مرکزي  ؛توجه به نظریه آیسنک
در میان . کردیمدر ارتباط با هیجان و شخصیت تمرکز 

الگوي مطرح ، الگوهاي مطرح شده در خصوص هیجان
هاي با ساختار دو بعدي شخصیت و جنبه شده توسط هلر

از آنجایی که عناصر مطرح . باشدمختلف آن همخوان می
اند و و هنوز به گونه تجربی تایید نشدهشده در این الگ

هاي گذشته اکثرا به همبستگی نمرات همچنین پژوهش
نی بر حاالت هیجانی و اندازه فعالیت مغزي در حالت مبت

وجود  و نیزاند اکتفا کرده )Baseline( استراحت یا پایه
مثالجاکوبز و (در این حیطه  و نقیضبرخی نتایج ضد 

تا در این مطالعه با  بر آن شدتصمیم ) ]14[اسنایدر
ها تاه مثبت و منفی به آزمودنیاستفاده از ارائه دو فیلم کو

با این روش  ام به ثبت تغییرات در نوار مغزي نموده تااقد
هاي الگوهاي کنشوري مغزي اي را که در تفاوت بتوانیم

ابعاد  با هاي هیجانی در افرادواکنش به این محرك
  . بررسی نماییم، شودشخصیتی متفاوت ایجاد می

  کارروش 
، با دو گروه آزمایشی آزمایشی شبهحاضر طرح پژوهش 

بر روي دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم  هک باشدمی
هاي از پیش بر طبق مالك. انجام شدتربیتی مهدیشهر 

گیري در خروج و براساس نمونه -ي ورودتعیین شده
و بر اساس ) زن 16مرد،  17(انتخاب  دانشجو 33دسترس 

شان همتا شده و به طورتصادفی در نمره سالمت عمومی
و ) دختر8 -پسر9(عاطفی مثبت  دو گروه آزمایشی القاي

-مالك. گمارده شدند) دختر8 -پسر8(القاي عاطفی منفی
) 2راست دست بودن، ) 1: هاي ورود شامل موارد زیر بود

داشتن نمره سالمت ) 3سال،  29تا  19بین  یسن يمنهدا
هاي ؛ و مالك-28GHQدر پرسشنامه  23زیر  عمومی

 )2دست بودن، چپ ) 1: شدخروج موارد زیر را شامل می

در پرسشنامه  23اخذ نمره سالمت عمومی باالي 
28GHQ- ،3 ( داشتن نوعی بیماري پزشکی یا

  .روانپزشکی که فرد را وادار به مصرف دارو سازد
هاي از دو نوع کلیپ به عنوان محركدر این پژوهش 
و دیگري ) شاد(یکی کلیپ مثبت . شدهیجانی استفاده 

دقیقه بود که توسط  6یپ مدت هر کل. )غم(کلیپ منفی 
براي ) Media player-14(از طریق  دستگاه رایانهیک 

ها پس از ساخت کلیپ. ها  به نمایش گذاشته شدآزمودنی
واقعا القاي خلق مثبت و  هااطمینان از اینکه کلیپ جهت

 Pilot( مقدماتی مطالعهاقدام به انجام ، کنندمنفی می
study ( نتخاب افراد براي شرایط ا. در این خصوص شد

راست (مطالعه مقدماتی تماما مشابه مطالعه اصلی بود 
نمره سالمت عمومی در زیر نقطه  دامنه سنی و دستی،

پرسشنامه عاطفه ي نمرات نتایج حاصل از مقایسه. )برش
این افراد در قبل و پس از  )PANAS( مثبت و منفی

ن هاي ویدیویی حاکی از اثر بخشی و موثر بودخش کلیپپ
. ها بودها در القاي خلق مثبت و منفی به آزمودنیکلیپ

) V-Amp(کاناله 16براي ثبت امواج مغزي از دستگاه 
از دیگر . استفاده شد XP-2000تحت سیم عامل ویندوز 

پرسشنامه ، ابزارهاي استفاده شده در این پژوهش
سوال  57این پرسشنامه داراي . شخصیتی آیسنک بود

و در  شوده میخیر پاسخ داد -است که به صورت بلی
و  Nنوروزگرایی، Eي شخصیتی برونگرایی مجموع سه رگه

پرسشنامه داراي . کندگیري میرا اندازه Pسایکوزگرایی
در این پژوهش  .باشدنیز می Lسنجی یک مقیاس دروغ

. گرایی و نوروزگرایی استفاده شدهاي برونتنها از مقیاس
بر  این پرسشنامه را ]5[براهنی به نقل از مکوند حسینی

میزان اعتبار ، یابی کردهروي دانشجویان ایرانی اعتبار
 شدهگزارش  84/0و نوروزگرایی 76/0برونگراییمقیاس 

تا  84/0بازآزمایی این پرسشنامه بین  پایاییبعالوه  .است
 91/0تا  74/0و پایایی دو نیمه کردن آن بین  94/0

 28ت عمومی پرسشنامه سالم  .]15[ گزارش شده است
به نقل از احتشامی  سوالی است و توسط گلدبرگ و هیلر

سایی اختالالت روانی به منظور شنا ]16[و همکاران تبار
پریشی تدوین و تنظیم شده که به طور وسیعی از غیر روان

روانی و غربالگري  آن براي تشخیص اختالالت خفیف
) پریشیغیر روان(اختالالت روانشناختی غیر سایکوتیک 
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هاي مختلف ز درمانی و سایر جوامع در موقعیتدر مراک
مقیاس فرعی به  4این پرسشنامه داراي . شوداستفاده می

، عالئم اضطرابی و اختالل خواب، هاي عالئم جسمینام
ضریب پایایی  .باشدمیعالئم افسردگی ، کارکرد اجتماعی

و ضریب  7/0بازآزمون  -ي آزمونآن از طریق شیوه
هاي این پرسشنامه با نمره کل ین خرده آزمونهمبستگی ب

در این ]. 17[ گزارش شده است 87/0تا  72/0بین 
انتخاب شد که به عنوان معیاري  23پژوهش نمره برش 

براي غربال افراد واجد شرایط شرکت در آزمایش از افرادي 
  .باشند، استفاده گردیدکه واجدین شرایط نمی

یک ابزار  )PANAS(پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی
، است که براي سنجش دو بعد خلقی موردي 20سنجش 

و عاطفه مثبت ) PANAS-N(یعنی عاطفه منفی 
)PANAS-P( هر خرده مقیاس . ]18[طراحی شده است

 =1( اينقطه 5روي یک مقیاس  اقالم. است قلم 10داراي 
-بندي میبهرت) 5=تا بسیار زیاد) به هیچ وجه(کم بسیار 
 بر PANAS اقالمها به آزمودنی، لعه حاضردر مطا. شوند

در این پژوهش از  .مبناي وضع کلی خویش پاسخ دادند
بار براي سنجش میزان اعتبار یک PANASپرسشنامه 

هاي مثبت و منفی و بار دیگر در هنگام آزمایش کلیپ
-به عنوان بررسی تاثیر گذاري کلیپنوبت  3اصلی در طی 

ري بررسی دستکا"ها یا به اصطالح 
ابوالقاسمی  .شداستفاده ، )Manipulating check("کردن

ها و کل مقیاس را ضریب همبستگی درونی مولفه ]19[
که حاکی از اعتبار باالي ، بدست آورد 94/0تا  74/0بین 

پایایی بازآزمایی این پرسشنامه با  بعالوه .این مقیاس است
و براي  PANAS-P 68/0اي براي هفته 8فاصله زمانی 
PANAS-N 71/0 18[ گزارش شده است[.  

است ي دست برتري با سازمان مغزي الزم با توجه به رابطه
از . ها مشخص گرددبرتري آزمودنی -که وضعیت دست

پرسشنامه ترجیح دستی ، جمله ابزار مناسب براي این کار
پرسشنامه دست برتري (آنت است که توسط بریگز و نیبز

این . تجدید نظر شده است ]20[)اصالح شده بریگز و نیبز
دارد و داراي یک مقیاس پنج  پرسشنامه دوازده سوال

میزان برتري  ي آزموناي است که در آن هر مادهنمره
-ي برتري دستی براي پاسخنمره. گیردجانبی را اندازه می

فرقی "یک و براي ، "معموال"براي ، دو ))همیشه((هاي 

-گذاري ترجیحرهنم. شودصفر در نظر گرفته می، "ندارد
مثبت ، هاي راست دستیمنفی و ترجیح، هاي چپ دستی

کسب را )) - 9 تا +8(( ينمره افرادي که، بنابراین. باشدمی
را )) -24 تا - 9(( ينمره که دو دست غالب و افرادي کنند

  . شوندکسب کنند، چپ دست تلقی می
پس از یک دوره توجیهی کوتاه مدت  :ي پژوهشاجرا ندرو

اهداف و نکات ضروري در خصوص ها کلیه آزمودنیبراي 
قبل از  باید و نکاتی که افراد EEGي انجام پژوهش و نحوه

EEG از جمله عدم مصرف داروهاي ( دادن رعایت کنند
هاي سنگین در شب قبل از انجام ورزش، محرك و کندساز

هاي خالی  یک برنامه زمانی متناسب با زمان ،)آزمایش
جهت اخذ نوار  EEGمراجعه آنها به اتاق  ها برايآزمودنی

 EEG اتاق به ورود از پس آزمودنی هر .شدتهیه ، مغزي
ضمن نشستن بر روي صندلی راحتی که براي اخذ نوار 

شد تا وضعیت تعبیه شده بود، از وي خواسته می مغزي
 به آغاز از قبل ضمن در. بسیار ریلکسی را به خود بگیرد

شد تا وضعیت هیجانی می ستهخوا افراد از آزمایش کار
مربوط به زمان حال حاضر خود را با توجه به مقیاس 

PANAS مرحله دو طی در فرایند بندي کنند، ایندرجه 
 صورت نیز) ثبت امواج در حالت پایه و برانگیختگی( بعد

ها مورد نفر از آزمودنی 5 - 4در هر روز بین  .گرفت
 1دقیقه تا  45آزمایش قرار گرفتند و هر آزمایش حدود 

براي  EEGقبل از شروع به ثبت . ساعت به طول انجامید
 EEGاي به طور آزمایشی از آزمودنی مدت چند ثانیه

رودها بر پوست سر گرفته شد تا از قرار گرفتن صحیح الکت
ها و سایر مسایل دیگر اطمینان حاصل و وصل بودن سیم

دید حالت پایه ثبت گر ج مغزي افراد درا، سپس اموشود
 و پس از آن امواج مغزي) ايثانیه 30ي وهله 12در(

-وهله 12(ویدیویی مثبت یا منفی  خش کلیپهمزمان با پ
 .)ثبت در حالت برانگیختگی( ثبت شد) ايثانیه 30ي 

 ,Fp1-Fp2, F3-F4, P3-P4, T3-T4" هايامواج از پایگاه
O1-O2, T5-T6, F7-F8, C3-C4"  نواحیدر مجموع که 

-را شکل می گیجگاهی و پسین، آهیانه، شانیپی، پیشین
ي در هر دو مرحلهها چشم آزمودنی و ثبت گردید، دهند

الزم به ذکر است از  .باز بود ثبت امواج پایه و برانگیختگی
-کننده در این پژوهش رضایتهاي شرکتي آزمودنیکلیه
در نهایت پس از کمی . ي کتبی و شفاهی گرفته شدنامه
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هاي ها، دادههر یک از آزمودنی ينوار مغز کردن اطالعات
هاي تی مستقل و کمی شده با استفاده از آزمون

  .همبستگی پیرسون تحلیل شدند
  هایافته

-نوارهاي مغزي گرفته شده از شرکت براي تجزیه و تحلیل
 وهله 12اي در حالت پایه و ثانیه 30ي وهله 12( کنندگان

با استفاده از ) عاطفیالقاي  هايحالت هر یک از نیز در
FFT )Fast Fourier Transformation (ها را کمی داده

آنها را  Analyzer Testکرده و سپس از طریق نرم افزار 
تبدیل  هاي عددي بر حسب امواج آلفابه صورت میانگین

اي که باید به آن توجه کرد این است که اعداد نکته. کردیم
گین توان مطلق آلفا وط به میانمرب ،ذکر شده در جداول

بر اساس . مغزي نواحیباشد و نه میزان فعالیت می
میانگین توان مطلق  چارچوب نظري موجود در این حیطه

  ].5[ رابطه معکوس دارد يمیزان فعالیت مغز با آلفا
  

نواحی مختلف  يي اول، میانگین توان مطلق آلفادر وهله
القاي تحت  ...)اي وپیشانی، گیجگاهی، آهیانه( مغزي

مستقل مقایسه تی  از طریق آزمون ،عاطفی مثبت و منفی
  .ندشد

شود بین دو حالت القایی در می همانطور که مشاهده
و نیز  راست، گیجگاهی )>05/0P(چپ نواحی گیجگاهی 

تفاوت معنادار وجود  )>01/0P( پسین راست، پسین چپ
با توجه به رابطه معکوس بین توان مطلق آلفا با . دارد
یت مغزي، فعالیت نواحی مذکور در حالت القاي منفی فعال

همچنین الزم . باشدمیبیشتر از حالت القاي عاطفی مثبت 
به ذکر است که هیچگونه تفاوت معناداري در سایر نواحی 

  .یافت نشد
در گام بعدي، میانگین توان مطلق آلفاي تحت القاي 

-Fp1-Fp2, F3(عاطفی مثبت و منفی، در سطح پایگاهی
F4,… (مورد بررسی قرار گرفت.  

 در پایگاه گیجگاهی جانبی چپ) 3( ولبا توجه به جد
)T7( )05/0P<( گیجگاهی جانبی راست و پایگاه )T8 (
)01/0P< ( تفاوت معناداري بین میانگین توان مطلق آلفا

تحت القاي عاطفی مثبت و منفی وجود داد و میزان 
فی منفی ه تحت القاي عاطفعالیت مغزي در هر دو پایگا

بعالوه، بین ناقرینگی فعالیت قشر مغزي  .باشدبیشتر می

سري تحت القاي عاطفی مثبت و منفی در ناحیه پس
که با توجه به رابطه ) >05/0P(تفاوت معناداري یافت شد 

معکوس بین توان مطلق آلفا با فعالیت مغزي، مبین 
فعالیت بیشتر پایگاه پس سري راست در حالت القاي 

  .باشدفی میعاطفی من
افراد با بعد شخصیتی  ي مغزقشر نواحی فعالیت سپس

  . متفاوت تحت القاي عاطفی، بررسی شد
 تحتافراد درونگرا و برونگرا بین  )4(با توجه به جدول 

در میانگین توان مطلق آلفا ناحیه  القاي عاطفی مثبت
که ، )>05/0P( وجود داردتفاوت معنادار  گیجگاهی راست

القاي  تحتدر افراد برونگرا این ناحیه ت بیشتر بیانگر فعالی
بعالوه هیچگونه تفاوت معناداري در . باشدعاطفه مثبت می

نواحی مغزي تحت القاي عاطفی مثبت در بعد  سایر میان
ها در بررسی پایگاه. درونگرا یافت نشد -شخصیتی برونگرا
هیچگونه تفاوت تحت القاي عاطفی منفی و نواحی مغزي 

پیشین  نواحیرا مبنی بر بیشتر بودن فعالیت  معناداري
راست و خلفی راست نوروزگرایان نسبت به افراد باثبات 

و  در ادامه، رابطه بین بعد شخصیتی برونگرایی .یافت نشد
هاي مختلف مغزي بررسی نوروزگرایی با نواحی و پایگاه

شود که مشخص می) 5(هاي جدول بر اساس یافته .شد
پیشانی، گیجگاهی و (الیت نواحی مغزي ین ناقرینگی فعب

هایی همچون پیشانی جانبی نیز ناقرینگی پایگاهو ) پسین
)asyF7-8 ( و گیجگاهی جانبی)asyT7-8 ( بعد با

رابطه معکوس معنادار  شخصیتی برونگرایی، در حالت پایه
در پایان میانگین توان مطلق آلفا نواحی  .وجود دارد

  .حالت پایه، مقایسه شد مختلف مغزي مردان و زنان در
شود که در ، مشخص می)6( هاي جدولبر اساس یافته

حالت پایه بین زنان و مردان شرکت کننده، تفاوت 
ي سه ناحیهمعناداري در میانگین توان مطلق آلفاي 

 وجود دارد) گیجگاهی راست، پسین راست، پیشین راست(
)05/0P<( اي گزارش شده بر هايبا توجه به میانگین که

میانگین توان مطلق آلفا در زنان بیشتر از  ،این سه ناحیه
مردان بوده است که مبین بیشتر بودن فعالیت مغزي 

-در حالت پایه در نواحی مذکور می مردان نسبت به زنان
مستقل تحت حالت القایی  تی بعالوه نتایج آزمون . باشد

بین زنان و مردان هیچگونه تفاوت ) و منفیمثبت (عاطفی 
  .عنادار را نشان ندادم
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  ج
  

  
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  اي عاطفی مثبت و منفیمستقل براي مقایسه میانگین توان مطلق آلفا نواحی مغزي تحت الق تینتایج آزمون   :2جدول 
  سطح معناداري درجه آزادي tارزش  تعداد  انحراف استاندارد میانگین  حالت عاطفی  

  )دو دامنه(
  003/0  31  453/3  17  74648/0  7779/0  مثبت  گیجگاهی راست

  16  17418/0  1348/0  منفی
  011/0  31  783/2  17  11051/1  8909/0  مثبت  گیجگاهی چپ

  16  10109/0  1138/0  منفی
  005/0  31  157/3  17  81435/0  8971/0  مثبت  پسین راست

  16  26300/0  2400/0  منفی
  009/0  31  932/2  17  22839/1  0790/1  مثبت  پسین چپ

  16  16571/0  1972/0  منفی
 

  میانگین و انحراف استاندارد فعالیت نواحی مغزي در حالت القاي عاطفی و پایه در دو بعد برونگرایی و نوروزگرایی  : 1جدول 
 گیجگاهی راست گیجگاهی چپ  آهیانه راست آهیانه چپ تپیشانی راس پیشانی چپ  ناحیه

 .Mean Std.D. Mean Std.D. Mean Std.D. Mean Std.D. Mean Std.D. Mean Std.D  حالت  گروه

/0524  06/0  پایه  برونگرا
0  

0578/
0  

0619/0  0192/
0  

0133/
0  

0249/
0  

0211/
0  

111/0  098/0  0866/0  0726/0  

/1381  0692/0  0763/0  مثبت
0  

2815/
0  

0371/
0  

0337/
0  

0434/
0  

0385/
0  

9149/
0  

323/1  5477/
0  

4667/0  

/0801  0659/0  منفی
0  

0629/0  0787/
0  

0271/
0  

0233/
0  

0531/
0  

0674/0  116/0  1249/
0  

1666/0  2152/
0  

/0857  0763/0  پایه  نوروزگرا
0  

0967/0  1014/
0  

0256/0  0338/
0  

0302/
0  

0305/
0  

1046/
0  

0812/
0  

0986/0  0971/
0  

/1121  مثبت
0  

0979/
0  

2204/
0  

3412/
0  

041/0  0384/
0  

0496/0  0462/0  232/1  606/1  6072/0  4458/
0  

/0717  0966/0  منفی
0  

0816/0  0414/
0  

0399/
0  

0263/0  0428/
0  

0387/
0  

1226/
0  

0306/
0  

1137/
0  

079/0  

 

  مثبت و منفی مستقل براي مقایسه میانگین توان مطلق آلفاي پایگاه مغزي تحت القاي عاطفی تینتایج آزمون   :3جدول 
  سطح معناداري درجه آزادي tارزش   تعداد  انحراف استاندارد  میانگین  

  )دو دامنه(

گیجگاهی جانبی 
  چپ

  013/0  31  632/2  17  04250/1  7627/0  القاي مثبت
  16  046487/0  0755/0  القاي منفی

گیجگاهی جانبی 
  راست

  002/0  31  452/3  17  67572/0  6626/0  القاي مثبت
  16  06050/0  0766/0  منفیالقاي 

ناقرینگی ناحیه پس 
 سري

  044/0  31  - 1/2  17  14654/0  -0741/0  القاي مثبت
  16  04981/0  007/0  القاي منفی
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  برونگرا تحت القاي عاطفی مثبت –مستقل براي مقایسه میانگین توان مطلق آلفا در افراد درونگرا  تینتایج آزمون   :4جدول
  سطح معناداري درجه آزادي tارزش   تعداد  انحراف استاندارد  نگینمیا  بعد شخصیتی  

  042/0  15  847/1  6  00850/1  2000/1  درون گرا  گیجگاهی راست

  11  46676/0  5477/0  برون گرا
 

  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین بعد برونگرایی با ناقرینگی فعالیت قشري مغز در حالت پایه :5جدول 
انی ناقرینگی پیش  

 راست
 ناقرینگی گیجگاهی

  راست
ناقرینگی پیشانی   ناقرینگی پسین راست

 جانبی
ناقرینگی گیجگاهی 

 جانبی
 

  *- 428/0  **- 478/0  *- 409/0  *- 401/0  *- 441/0  ضریب همبستگی  بعد برونگرایی

  013/0  005/0  018/0  021/0  010/0  سطح معناداري
  33  33  33  33  33  تعداد

P< 0/01**P< 0/05 *  

  مستقل براي مقایسه میانگین توان مطلق آلفا نواحی مغزي در بین زنان و مردان در حالت پایه -tنتایج آزمون   :6جدول 
  سطح معناداري درجه آزادي tارزش   تعداد  انحراف استاندارد  میانگین  جنسیت  

  )دو دامنه(
  .028  31  - 339/2  17  07639/0  0801/0  مرد  پیشین راست

  16  1257/0  1654/0  زن
  .029  31  - 292/2  17  07138/0  0701/0  مرد  گیجگاهی راست

  16  13842/0  1572/0  زن
  .037  31  - 224/2  17  09353/0  1353/0  مرد  پسین راست

  16  1797/0  2472/0  زن
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  بحث
 ،اهی چپگگیج نواحیفعالیت  مطالعه حاضر نشان داد که

القاي  تحتراست پسین  ،ین چپپس و راستگیجگاهی 
یافته مبین آن است که این . باشدبیشتر می عاطفی منفی
مثبت  يهمنفی نسبت به القاي عاطف يهالقاي عاطف

این . مذکور دارد نواحیتأثیرگذاري بیشتري بر فعالیت 
مبنی بر اثر گذاري متفاوت عاطفه  ]21[نتایج با مدل هلر 

-، و نیز با نتایج پژوهشد و منفی بر فعالیت مغزيخوشاین
و  ]23[، هلر و نیتچک ]22[هاي ایسوتانی و همکاران 

وان تاز این رو می. باشدهمسو می ]24[گیل و همکاران 
نواحی  ، بیشتر درگفت که پردازش حاالت هیجانی منفی

   .گیردمغز صورت میسري و گیجگاهی پس
هاي پژوهشی، وجود تفاوت معنادار بین از دیگر یافته

) سريپس( O12ناقرینگی فعالیت قشر مغزي در پایگاه 
فعالیت  منفی و بیشتر بودن - تحت القاي عاطفی مثبت

-الت القاي عاطفی منفی میاین پایگاه در ح راستسمت 
تریسی و سولومون هاي این یافته با نتایج پژوهش .باشد

به نقل از گاینوتی و 1990دیویدسون و همکارانش و ]25[
پژوهش  لی با نتایجوباشد، همسو می ]26[همکاران 

مبنی بر بیشتر بودن فعالیت  ]27[نیکوالس و همکارانش 
 .باشدمینهمسو سمت چپ قشر مغز در طی حاالت غم، 

 ها در پردازشمبین نقش برتري جانبی نیمکره نتایج این
هاي باشد به طوریکه هیجانمیمختلف  یهیجان حاالت

هاي منفی ي نیمکره چپ و هیجانمثبت بیشتر به وسیله
 .شودبیشتر از طریق نیمکره راست پردازش می

فعالیت نواحی ، در حالت القاي عاطفی مثبتاز طرف دیگر 
افراد برونگرا نسبت به  )گیجگاهی راست(پسین راست 

ولی در نواحی پیشین چپ و آهیانه . بیشتر بود درونگرا
راست هیچ گونه تفاوتی میان دو گروه تحت این حالت 

این نتیجه همسو با نتایج . عاطفی مثبت مشاهده نشد
می  ]29[و ناروموتو و همکاران  ]28[روزن و همکاران 

ند که نگاه کردن به چهره افراد و توجه به آنها معتقد. باشد
جلوه هیجانی، منجر به افزایش فعالیت در قشر گیجگاهی 

آسیب آن منجر به مشکل در تشخیص دادن می شود و 
بعالوه این یافته با  جلوه هاي هیجانی دیگران می شود

اینکه عاطفه خوشایند مبنی بر  ]21[توسط هلر مدلی که 
فزایش فعالیت ناحیه چپ با ا) مثل سرخوشی( فعال

پیشانی نسبت به راست و نیز ناحیه پسین راست، همراه 
  .است، همسو می باشد

هاي بدست آمده در این پژوهش وجود رابطه از دیگر یافته
معکوس معنادار بین بعد شخصیتی برونگرایی با فعالیت 

رینگی نواحی پسین، پیشانی و گیجگاهی راست و نیز با ناق
و  هاي گیجگاهی جانبیغز در پایگاهفعالیت قشري م

 این یافته با نتایج. باشدپیشانی جانبی در حالت پایه می
به نقل از گیل و همکاران  1990هاي استلماكپژوهش

ي مبنی بر وجود رابطه ]30[و اوري و همکاران  ]24[
-معنادار بین برونگرایی با برانگیختگی قشري، همسو می

 ]32[مورفی، نیمو و الرنس و ]31[هامان و هارنسکی. باشد
بین عواطف منفی  ي معناداري رانیز در پژوهش خود رابطه

هاي ی همچون خشم، ترس با فعالیت قطعهو هیجانات
ولی در . و گیجگاهی نیمکره راست گزارش کردند پیشانی

ها و نواحی مغزي با بعد شخصیتی خصوص سایر پایگاه
معناداري در  نوروزگرایی و برونگرایی هیچگونه رابطه

هاگمن و همکاران . وضعیت پایه و القاي عاطفی یافت نشد
اي را نیز در طی انجام پژوهشی هیچگونه همبستگی ]12[

بعالوه . بین ناقرینگی و عاطفه مثبت مشاهده نکردند
و  گرایینوروزنیز بین بعد شخصیتی  ]4[اشنیدتک و هلر 

از . ندنیافتبرونگرایی با فعالیت قشري مغز رابطه معناداري 
هاي منفی آنجاییکه نواحی راست قشر مغز بیشتر با هیجان

در ارتباط است و افراد برونگرا بیشتر با صفاتی همچون 
توصیف ... خواهی، اجتماعی بودن و جویی، هیجانتازگی

باشد، هاي مثبت میشوند که به نوعی مرتبط با هیجانمی
رد با کاهش افزایش تمایالت برونگرایی در فاز این رو 

میزان فعالیت نواحی مغزي مربوط به هیجانات منفی 
  .باشدهمراه می

بین ر تفاوت معنادا وجود هاي این مطالعهاز دیگر یافته
در قطعه پیشین راست، گیجگاهی راست و  زنان و مردان
 تر بودن میانگینبا توجه به بیش. باشدمیپسین راست 

-این قطعه، میدر  زنان نسبت به مردان توان مطلق آلفاي
میزان فعالیت مغزي مردان در این  گرفت که نتیجهتوان 
ها از آن جهت با این یافته .باشدتر از زنان میبیش نواحی

همسو  ]6[پژوهش انجام شده توسط جاسویک و جاسویک 
مختلف  نواحیاست که هر دو مبین تفاوت در فعالیت 

بر طبق . باشدین زنان و مردان در حالت پایه میمغزي در ب
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توان گفت که فعالیت نیمکره راست مردان به می این یافته
 .باشدطور معناداري بیشتر از زنان می

که کل پژوهش بیانگر آن است  این هايیافته کلیبه طور
 مختلف نواحی قشري مغز در پردازش حاالت هیجانی

شود، اما برخی نواحی می دچار تغییر الگوي فعالیت
دهند که به نوعی بیانگر نشان می را يتغییرات بیشتر
همانطور . باشدهیجانی میمکان پردازش  اختصاصی بودن

که نتایج این پژوهش نشان داد نواحی مربوط به نیمکره 
راست به ویژه نواحی خلفی قشر مغز بیشتر درگیر پردازش 

بعالوه نوع بعد شخصیتی افراد نیز . باشدهیجانات منفی می
-ها تاثیر میو پایگاه نواحیبرخی از این بر میزان فعالیت 

بیشتر با ، یینسبت به درونگرا ییگذارد، بطوریکه برونگرا
 .باشدمغز مرتبط میدر سمت راست  قشريفعالیت کاهش 

توان با اختصاصی بودن مکان اي را میچنین رابطه
هاي صفات و ویژگی ، زیراپردازش هیجانی تبیین کرد

شتر با هیجانات مثبت در ارتباط رفتاري افراد برونگرا بی
باشد از این رو میزان فعالیت قشري سمت راست که می

-بایست در آنان کمتر مربوط به هیجانات منفی است، می
توان جنسیت را نیز به که می داد نشان نتایجبعالوه . باشد

ي هااهگذار دیگر بر فعالیت برخی از پایگعنوان عامل تاثیر
هاي پژوهش ترین محدودیتز مهما.در نظر گرفت مغزي

باشد که به دلیل در پذیري نتایج آن میحاضر تعمیم
  گیري و حجم کم اعضاي ي نمونهبودن شیوه دسترس

  

-نمونه، در تعمیم نتایج باید محتاط بود لذا پیشنهاد می
اي با حجم باالتر و هاي آینده از نمونهشود که در پژوهش

 ی در انتخاب اعضاي نمونهگیري تصادفي نمونهشیوهنیز 
هاي بعالوه در این پژوهش تنها از کلیپ. استفاده شود

ویدیویی براي القاي حاالت عاطفی استفاده شد، پبشنهاد 
براي  هاي دیگريهاي آتی از شیوهشود تا در پژوهشمی

هایی خواندن متن القاي حاالت عاطفی استفاده شود، مثال
راحی تکلیفی که فرد و یا ط ،با محتواي مثبت و منفی

  .موفقیت شودیا / آن دچار شکستانجام همواره در 
  نتیجه گیري

فعالیت مغزي افراد تحت القاي عاطفی مثبت و منفی 
بعالوه نوع بعد شخصیتی افراد نیز بر باشد متفاوت می

-ها تاثیر میمیزان فعالیت برخی از این نواحی و پایگاه
وان عامل تاثیرگذار توان به عنجنسیت را نیز می. گذارد

  .ها در نظر گرفتدیگر بر فعالیت برخی از این پایگاه
  و قدردانی تشکر

مطالعه حاضر طرح پژوهشی نبوده و از هیچ سازمانی 
از دکتر ایمان اهللا . حمایت مالی دریافت نکرده است

بیگدلی رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 
راي هرچه بهتر هایشان در اجمهدیشهر به دلیل حمایت

آقاي سید محمدرضا  از همکاري این پژوهش و نیز
کمال تشکر و سئول آزمایشگاه روانشناسی، میرعمادي، م

   .قدردانی را داریم
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Abstract 
Background & Objectives: The evidences from various studies 
showed that brain cortical activity is affected by the affective 
induction. On the other hand, the affective tendency are 
associated with extraversion and neuroticism. Hence, the 
purpose of this study was to examine the differences in activity of 
different areas of brain cortex in both basic and affect induction 
status with regard to personality dimensions and sex.  
Material & Methods: 33 right-handed volunteers psychology 
students (17 males, 16 females) were selected and matched based 
on their general health scores. They were divided into two groups 
with positive and negative induction. Some video clips were made 
by researcher to induce affect. Research's tools include video 
clips, EEG, Eysenck Personality Inventory (EPI), General Health 
questionnaire (GHQ-28), Positive and negative affect scales 
(PANAS), The Briggs-Nebes's hand preference questionnaire. 
After quantifying, data were analyzed by means of Independent-
samples T and Pearson correlation tests. 
Results: The right temporal activity in extraverts was more than 
introverts under positive affect induction. Furthermore, under the 
induction of negative affect, activity rates in right temporal, left 
temporal, right posterior and left posterior areas were more than 
status of positive affect induction. Significant inverse relationship 
was found between extraversion and activity of posterior, frontal 
and temporal right's areas in basic status. The brain activities of 
anterior, temporal and posterior right’s areas in men at the basic 
status were more than those of women. 
Conclusion: The Individuals' brain activity induced by positive & 
negative affect induction was different. In addition, personality 
dimensions had effect on different sites and areas of cortical 
activity. Sex can also considered as another effective factor in 
activity of some of these sites.  
Keywords: Cortical brain activity, Extraversion, Neuroticism, 
Affect Induction, Brain Waves      

 
 
 
 

*Corresponding Author: 
PHD Student of Psychology, 
Semnan University, Semnan, 
Iran 
E-mail: sa.azamy@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Submitted:27 July 2013 
Revised:24 Nov 2013 
Accepted:26 Jan 2014  

Original Article  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jn

ku
m

s.
5.

4.
68

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ur
na

l.n
ku

m
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

http://dx.doi.org/10.29252/jnkums.5.4.687
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-114-fa.html
http://www.tcpdf.org

