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اثر برونگرایی بر اعتماد به نفس: مستقیم یا غیر مستقیم؟ 

 
  

ــتهای مختلفـی از  در طی سالها، برداش
خصوصیــت برونگرایــی شــده اســــت. 
بعضیهـا عقیـده دارنـد کـه خونگرمـــی، 
تسلط و ماجراجویی عوامل اصلی و مـهم 
آن  هستند. یکی از رفتارهای مــهمی کـه 
به نظر میرسد وجه تمایز افراد برونگرا و 
درونگـرا باشـد، اعتمـاد بـه نفـس کلـــی 
ــی  آنهاسـت و خیلـی از مطالعـات همراه
این دو صفــت (برونگرایـی  و اعتمـاد بـه 
نفـس بـاال) را تـــأیید کردهانــد. در ایــن 
ــاهیت همراهـی  مطالعه سعی شده است م
ــه نفـس بـاال و برونگرایـی نشـان  اعتماد ب
ــن منظـور دو الگـو مـورد  داده شود. به ای
مطالعه قــرار گرفـت: در الگـوی اول کـه 
الگوی تأثیر مستقیم است عقیــده بـر ایـن 
است که برونگرایی بر ارزیابی شخص از 
اهمیـت خـود اثـر مسـتقیم دارد. یکــی از 
توضیحاتی که برای این الگو وجود دارد 
ــه در  ایـن اسـت کـه تمـایالت برونگرایان
فرهنگ غربی از رفتارهــای درونگرایانـه 
ارزش بیشتری دارد. بنابراین ممکن است 
افـراد برونگـرا نسـبت بـه افـراد درونگــرا 
توجه مثبت بیشتری دریافت کننــد و ایـن 

اعتماد به نفس آنها را باال ببرد. 
در الگوی دوم تصور شده است کــه ایـن 

ــیگـیرد.  تأثیر به طور غیر مستقیم صورت م
ـــه  در ایــن نظریــه فــرض شــده اســت ک
ـــراد از نظــر برونگرایــی در  تفاوتهـای اف
ــه رشـد و قبـل از بـروز بسـیاری  مراحل اولی
دیگر از صفات ظاهر میشود. ایـن ادعـا بـر 
این پایه استوار است که برونگرایی حداقــل 
تا حدی ناشی از مزاجی اســت کـه بـه ارث 
ــه میتوانـد رشـد کنـد و  میرسد و در نتیج
ــخصیت را تحـت  بقیه خصوصیات بالقوه ش
ــر اسـاس ایـن مـدل چـهار  تأثیر قرار دهد. ب
متغیر خوشبینی، عاطفه مثبت، عاطفه منفی 
و حمایت اجتماعی ارتباط بین برونگرایی و 
اعتماد به نفس باال را میــانجیگری میکننـد. 
ــاس مطالعـاتی کـه قبـالً انجـام گرفتـه  بر اس
اسـت، اعتمـاد بـه نفـس بـاال بـا خوشبینــی 
 (positive عاطفــه مثبـــت ،(optimism)

(affect و احســـاس حمـــایت اجتمــــاعی 

ــــه  (perceived social support) رابط

 (negative affect) مستقیم و با عاطفه منفی
رابطه معکــوس دارد. در ایـن مطالعـه سـعی 
ــس  شد که ارتباط برونگرایی و اعتماد به نف
باال مورد بررسی قـرار گـیرد و ایـن کـار بـا 
بررسی دو الگوی یاد شده صورت گرفــت. 
 (Eysenk از پرسشـنامۀ شـخصیت آیزنـک
(Personality Questionnaire بــــــرای 

ــد نظـر شـده  سنجش برونگرایی، از آزمون تجدی
 (Revised Life ــــدگـــی جــهتگــیری زن
ــاقبت  ( Orientation Test برای سنجش انتظار ع

(مــیزان خوشبینــی) و از نســخه کوتــاه شـــده 
(Marlowe- معیارهای اجتمــاعی مـارلو – کـرون
(Crown Social Desirability Scale بــرای 

ارزیابی تمایل بالقوه شخص به انتخاب یک شیوه 
متناسـب اجتمـاعی اسـتفاده شـد. بـرای ســـنجش 
 (Positive and عواطــف مثبــت و منفــی از
(Negative Affect Schedule استفاده شــد. ایـن 

پرسشنامهها به 278 شرکت کننده در مطالعه داده 
شد. 

ــه نشـان داد کـه حمـایت اجتمـاعی و  نتایج مطالع
عاطفـه مثبـت بـــه طــور مشــخص ارتبــاط بیــن 
ــه نفـس بـاال را میـانجیگری  برونگرایی و اعتماد ب
ــی  میکنند، ولی در مورد عاطفه منفی و خوشبین
به نظر میرسید که اثــر برونگرایـی بـر اعتمـاد بـه 
نفس یک اثر مستقیم باشد. نتایج این مطالعه نشان 
داد که همراهی برونگرایی با اعتماد به نفــس بـاال 
ــد و  پیچیدهتر از آن است که تاکنون تصور میش
به نظر میرسد عاطفــه مثبـت و احسـاس حمـایت 
اجتماعی دست کــم تـا حـدودی در ارتبـاط بیـن 
ــته  برونگرایـی و اعتمـاد بـه نفـس بـاال نقـش داش

باشند. 
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