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 مقاله پژوهشی اصیل
 
 

 رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واکنش دانشجویان

 در دو نوبت صبح و عصر
  

 
 

 

 هـدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان واکنش در دو                 :هـدف 
مطالعه تفاوت عملکرد دانشجویان در زمان واکنش صبح و     همچنین   . نـوبت صـبح و عـصر بود       

 دانشجوی دانشگاه   65در یـک بررسـی مقطعـی،         :روش. هـدف دیگـر پـژوهش بـود        عـصر 
ابزارهای . بـه صـورت در دسترس برای مطالعه انتخاب شدند         )  پـسر  29 دختـر و     36 (اصـفهان 

 عصرگاهی، و آزمون زمان واکنش -جمـع آوری اطالعات عبارت  بودند از پرسشنامه صبحگاهی  
ز در عملکرد افراد، آزمون زمان واکنش در دو نوبت         به منظور بررسی دخالت زمان رو     . دیـداری 
 بین نمرات تیپ شبانه روزی  و زمان         :یافته ها . نـه صـبح و سـه بعدازظهـر اجـرا شـد            سـاعت   

صبح و (همچنین میانگین نمرات زمان واکنش در دو نوبت اجرا . واکنش همبستگی وجود نداشت  
یانگین نمرات دختران و پسران در تیپ      تحلیل واریانس نیز نشان داد که م      . تفاوتی نداشت ) عصر

، امـا تفـاوت عملکـرد دو جـنس در زمان واکنش معنی دار      )>006/0p( شـبانه روزی تفـاوت دارد     
عملکرد افراد در آزمون زمان واکنش و تیپ        نـتایج نـشان داد کـه بـین           :نتـیجه گیـری   . نـبود 

روه نمونه این مطالعه در     گ از آنجا که نمرات تیپ شبانه روزی      . نداردوجود  شـبانه روزی رابطـه      
، ممکن است نتایج    ه است صـبحگاهی یـا عـصرگاهی قرار نداشت       انتهایـی   هـیچ کـدام از دو گـروه         

قرار گرفته باشد و چنانچه نمونه ای از دو طیف          ایـن عامـل     آزمـون زمـان واکـنش تحـت تأثیـر           
ج انـتخاب و عملکـرد آنهـا بررسـی شـود، ممکـن است نتای              ) صـبحگاهی و عـصرگاهی    (انتهایـی   

 .متفاوتی به دست آید
 

 شـبانه روزی، زمـان واکـنش سـاده، زمـان واکـنش تشخیصی، زمان واکنش انتخابی،                  تـیپ  :کلـیدواژه هـا   
  عصرگاهی-پرسشنامه صبحگاهی

 

 
 1مریم ضیایی

ــشگاه   ــشناسی، دان دانــشکده علــوم تربیتــی و روان
 شهید بهشتی 

 دکتر شعله امیری
ــشگا  ــشناسی، دان ه دانــشکده علــوم تربیتــی و روان

 اصفهان

 دکتر حسین مولوی
ــشگاه   ــشناسی، دان دانــشکده علــوم تربیتــی و روان
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 1مقدمه

که در طول روز       را    گیاهانی     2 استرونومر  1729در سال     
 چند روز   ی، برا کردند و در شب می بستند     برگ هایشان را باز می     

او دریافت که حتی در نبود نور         .   قرار داد  ی در اتاق تاریک    یمتوال
 در نتیجه او دریافت که         .نیز این چرخه تکرار می شود      رشید  خو

، 3جونز(  فعالیت این گونه گیاهان ناشی از عوامل بیرونی نیست              
آغاز شد و نتایج    ریتم های زیستی   مطالعه روی   از آن زمان،    ).  2000

تحقیقات نشان دادکه همه اعضای بدن تحت تأثیر ریتم های زیستی           

_____________________________________________ 
 ن، دانشگاه شهید بهشتیتهران، اوی:   نشانی تماس- 1

Email: maryam_ziaei2002@yahoo.com   

اصوالً هر رویدادی که     ).  1999،  5النیر؛  1999،  4ویلما(قرار دارند   
در یک نقطه، تغییر خاصی در آن ایجاد شود و سپس به همان نقطه               

 یک چرخه    ،مدت الزم برای تغییر     آغاز بازگردد، بدون توجه به      
که یک چرخه برای چرخش کامل نیاز       را  زمانی  .  محسوب می شود 

وب نشان  نتایج تحقیقات   ).  1380خداپناهی،  (دارد، دوره می نامند    
داد که آزمودنی ها چرخه خودمختار دارند و طول دوره آن در                 

 ساعت جغرافیایی انحراف دارد         24افراد متفاوت است و از            
دوره این چرخه   )  1382(سادوک و سادوک     ).  1380خداپناهی،  (

 .   نندمی داساعت  5/24 ساعت، یعنی 24را کمی بیشتر از 
_____________________________________________ 
2- Stronomer  3- Jones 
4- Wilma   5- Lanier     
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در چرخه شبانه روزی،   با توجه به تغییرات فیزیولوژیک مؤثر        
شاید بتوان نتیجه گرفت که افراد از لحاظ زمان اوج فعالیت های            
فیزیولوژیک تا حدی با هم متفاوت هستند و بر این اساس                    

» غروبی«را از افراد         )  صبحگاهی(»  صبحی«می توان افراد      
اشخاص صبحی معموالً زودتر         .  متمایز کرد  )  عصرگاهی(

وند و در اوایل روز در مقایسه با          می خوابند و زودتر بیدار می ش     
 درجه حرارت     و افراد غروبی توانایی و کارآیی بیشتری دارند         

 دقیقه زودتر از افراد غروبی به نقطه اوج خود            70بدن این افراد    
 ). 1380خداپناهی، (می رسد 

این دو گروه را از      به عقیده برخی محققان، بیشترین چیزی که        
اوج زمان هوشیاری افراد      .  هم تفکیک می کند هوشیاری است       

صبحگاهی، ساعات پایانی صبح و در مورد افراد عصرگاهی،                 
اگرچه این دو گروه از لحاظ ترجیح        .  می باشد  ساعات پایانی عصر  

زمان روز برای فعالیت های فیزیکی و ذهنی از هم متمایز می شوند،            
 هوشیاری افراد قبل و بعد از خواب و رفتارهای دیگر، نظیر نیاز به               

غذا نیز از متغیرهایی است که توجه محققان را به خود جلب کرده               
 ).1999،   4 و استاف    3؛ سانگ  2002،   2 و سیکوگنا    1ناتال(است   

 در تحقیقات متعدد بین دو گروه صبحگاهی و عصرگاهی           همچنین
از لحاظ فرآیندهای شناختی و زمان بهینه عملکرد، مقایسه هایی              

افراد )  1999(67و کیلونن    5تزبه عنوان مثال روبر     .  شده است  
صبحگاهی و عصرگاهی را از لحاظ کنش شناختی آزمایش کردند          
و گزارش دادند که افراد عصرگاهی، حتی زمانی که صبح مورد               
آزمون قرار گیرند نسبت به افراد صبحگاهی هوش بیشتری را نشان            

، به نقل از سانگ و        1980(تحقیقات فولکارد و مانک       .  می دهند
حافظه کوتاه مدت در     در طول روز        نشان داد که    )2000استاف،  

این تغییرات ممکن   .  مقایسه با حافظه بلندمدت کاهش پیدا می کند       
است روی کنش افراد در انجام آزمون هایی که به حافظه                       

همچنین این محققان مطرح       .  کوتاه مدت نیاز دارد، اثر بگذارد        
ع تغییرات  می کنند که حافظه کوتاه مدت در آزمون ها تحت الشعا         

 عصرگاهی،  -همچنین بین صبحگاهی   .  شبانه روزی قرار می گیرد   
زمان روز و فعالیت های شناختی رابطه معنی داری یافت شده است،           

 ادراکی مصداق ندارد    -اما این ارتباط در مورد آزمون های حرکتی      
 ). 2000سانگ و استاف، (

_____________________________________________        

  ادراکی زمان واکنش است که در      -یکی از آزمون های حرکتی   
این پژوهش به منظور بررسی رابطه آن با نمرات تیپ شبانه روزی              

کار گرفته شده است و در ذیل به توضیح مراحل و فرآیندهای                 به
 .آن پرداخته می شود

یا در  )  سرعت(دانشمندان هوش را بر اساس در نظر گرفتن زمان            
در آزمون های  .  به دو نوع تقسیم کرده اند     )  قدرت(نظر نگرفتن آن      

 تعداد زیادی موارد آسان در مدت زمان مشخص به فرد داده             سرعت،
اما .  تعداد پاسخ های درست نشانه سرعت حل مسأله است           .  می شود

آزمون های قدرت که از سؤاالت بسیار مشکل تشکیل شده است،               
مدت ها تصور  .  راحتی حل نمی شود    نیازمند تالش ذهنی است و به        

و آزمون های قدرت،   می شد که آزمون های سرعت،  هوش سطحی          
هوش عمیق را  می سنجند، اما از آنجا که این دو آزمون همبستگی                  

  را   g به نظر می رسد که هر دو آزمون، عامل          ،باالیی با همدیگر دارند   
مطالعه زمان واکنش، به تعریف هوش بر اساس         .  اندازه گیری می کنند 

 واکنش  بعضی از محققان معتقدند که زمان      .  این دو مدل بر می گردد     
 اما مطالعات نشان داده است که        ؛بیشتر با سرعت رابطه دارد تا قدرت       

، 78آیزنک(زمان واکنش هم با سرعت و هم با قدرت رابطه دارد                   
 زمان واکنش یعنی مدت زمانی که الزم است فرد به یک                  .)1998

 یساده، تشخیص :  زمان واکنش کالً سه دسته است     .  محرک پاسخ دهد  

ارائه )  صوتی یا تصویری   (ساده، یک محرک      در نوع    .  یو انتخاب 
می شود و فرد در حداقل زمان ممکن، با کلید مشخصی این محرک               

 دو محرک ارائه می شود که           یدر نوع تشخیص    .  را قطع می کند    
 .پاسخ نمی دهد   آزمودنی به یکی از آنها  پاسخ می دهد و به دیگری             

ائه می شود و    دو محرک ار   )ییا زمان واکنش انتخاب   (اما در نوع سوم      
آزمودنی به یکی از آنها با دست راست و به دیگری با دست چپ                   

 . پاسخ می دهد و محرک ها را قطع می کند

با توجه به مطالب ذکر شده، هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه            
نمرات  تیپ شبانه روزی و عملکرد افراد در آزمون زمان واکنش              

 زمان واکنش در دو     میانگینتفاوت  .  در دو نوبت صبح و عصر بود       
و در نهایت      بین دو گروه دختران و پسران           ،نوبت صبح و عصر    

 .تفاوت نمرات تیپ شبانه روزی دو جنس مورد ارزیابی قرار گرفت
 

_____________________________________________ 
1- Natal   2- Cicogna 
3- Song   4- Stough 
5- Roberts   6- Kyllonen 
7 - Eysenck 
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 روش
 ساله  19-23 را دانشجویان      مقطعی جامعه آماری این پژوهش    

 روش نمونه گیری از نوع  در          و دانشگاه اصفهان تشکیل می دادند    
 از هر دانشکده افراد داوطلب انتخاب  شدند و در روز            .دسترس بود 

و ساعت معینی در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مورد آزمون            
آزمون برای هر فرد در یک روز و در دو نوبت صبح             .  قرار  گرفتند 

برای تمام آزمودنی ها شرایط تقریباً یکسانی در         .  و عصر اجرا  شد    
 . نظر گرفته شده بود

 شبانه روزی و زمان واکنش به ترتیب متغیر مستقل و             تیپ های
 تیپ های شبانه روزی بر اساس           .متغیر وابسته این مطالعه بود          

نوع ( عصرگاهی به پنج سطح تقسیم می شود        -پرسشنامه صبحگاهی 
و  نوع      صبح، نوع عصر،  نوع صبح میانه رو، نوع عصر میانه رو               

ش هم از سه مرحله     و همان طور که مطرح شد زمان واکن      )  هیچکدام
ساده، تشخیصی و انتخابی تشکیل شده است، که در این پژوهش              

 .هر سه مرحله اجرا گردید
 

  )MEQ( 1 عصرگاهی-پرسشنامه صبحگاهی

 تدوین کرده اند   )1976(  3 و استبرگ  2این پرسشنامه را هورن   
انیایی و ژاپنی ترجمه شده      پکنون  به زبان های ایتالیایی، اس        و تا 
 سؤال است که عادات زمان           19رسشنامه شامل     این پ  .  است
 ذهنی و   فعالیت های و برخاستن از خواب، ترجیح زمان         یدنخواب

جسمانی و همچنین هوشیاری افراد قبل و بعد از خواب را                    
 .می سنجد

در ابتدای پرسشنامه، دستورالعمل کوتاهی مبنی بر چگونگی               
ل مقیاس های   شام 18 و   17،  10،  2،  1سؤال های  .  پاسخ درج شده است   

درجه بندی است و آزمودنی با توجه به سؤال، در طول این مقیاس                 
 سؤال ها  چهارگزینه ای است و بر اساس         سایر.  عالمت گذاری می کند 

در پرسشنامه اصلی نمره هایی      .  رسشنامه اصلی نمره گذاری می شود     پ
بر .  که به هر کدام از این گزینه ها تعلق می گیرد مشخص شده است               

پاسخ آزمودنی ها و شیوه نمره گذاری، افراد به پنج گروه تقسیم           اساس  
بیشتر محققان در پژوهش های خود دو گروه کلی                   .  می شوند

صبحگاهی و عصرگاهی، یعنی دو طیف انتهایی یا حداکثر سه گروه             
 ).    2002ناتال و سیکوگنا، (را لحاظ کرده اند 

_____________________________________________    

د بر اساس نمره پرسشنامه        تقسیم بندی تیپ های شبانه روزی افرا       -1جدول  
  عصرگاهی-صبحگاهی

 
 70-86    نوع صبح

 59-69    نوع صبح میانه رو

 42-58    نوع هیچکدام

 31-41    نوع عصر میانه رو

 16-30    نوع عصر

 
و تقسیم بندی تیپ های    پرسشنامه اصلی، توزیع نمره افراد        در  

 . می باشد1شبانه روزی بر اساس جدول 

تحقیقات گزارش شده است که این پرسشنامه         در بسیاری از     
همبستگی درونی   .  از هماهنگی درونی کافی برخوردار است           

گزارش شده و    +  2/0، با میانگین     +61/0 تا    -02/0سؤال ها، بین    
، 4چلمینسکی  . به دست آمده است   82/0ضریب آلفای کل آزمون     

گی این پرسشنامه را در نمونه بزر     )  1997(  7 و پلود  6، پتروس 5فرارو
اندرسون و  .   گزارش کردند   78/0اجرا و آلفای کل آزمون را           

نیز از  )  1997  ،و همکاران    چلمینسکی ، به نقل از   1991(  همکاران
این پرسشنامه به منظور بررسی اثر زمان روز بر حافظه بلندمدت               

 83/0در پژوهش این محققان ثبات درونی آزمون         .  استفاده کردند 
دنی های این بررسی هشت هفته       درصد از آزمو    20.  به دست آمد 

بعد، دوباره مورد آزمون قرار گرفتند و پرسشنامه را مجدداً تکمیل           
 به دست  77/0کردند که ضریب پایایی اندازه گیری های مکرر            

ایرادی که به این پرسشنامه وارد شده است، طوالنی بودن آن           .  آمد
تدا ابحاضر،  در پژوهش   ).  1997چلمینسکی و همکاران،    (می باشد  
 عصرگاهی هورن و استبرگ که هم اکنون        -صبحگاهی  پرسشنامه

نیز در بسیاری از مطالعات پیرامون تیپ شبانه روزی از آن استفاده             
، روی گروه   8می شود، به فارسی ترجمه و پس از بررسی مقدماتی         

همچنین به منظور بررسی    .  نمونه اصلی این پژوهش اجرا گردید        
 وسیله چند نفر از متخصصان         روایی صوری، این پرسشنامه به        

در این پژوهش نیز    .  بررسی و موارد مبهم و نواقص آن رفع گردید        
 به دست آمد که نشان از پایایی باالی این          77/0آلفای کل آزمون    

 . پرسشنامه دارد

_____________________________________________ 
1- Morningness-Eveningness Questionnaire 
2- Horn   3- Ostburg 
4- Chelminski  5- Ferraro 
6- Petros   7- Plaud 
8- pilot study       
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 آزمون زمان واکنش 

در این پژوهش از روش مطالعات آیزنک استفاده شده است،          
ه کرونوسکوپ یا زمان نما، از       با این تفاوت که به جای دستگا         

شیوه رایانه ای که به وسیله برنامه نویسی دلفی طراحی شده است            
 تمرین  30این آزمون سه مرحله و هر مرحله             .  استفاده گردید 

برنامه به این صورت طراحی شده بود که در مرحله اول                .  دارد
آزمودنی .  یک چراغ روی صفحه نمایشگر ظاهر می شد                

ا با حداکثر سرعت و به وسیله دکمه ورود              می بایست چراغ ر   
زمان واکنش   (در مرحله دوم       .  صفحه کلید خاموش می کرد      

دو چراغ به رنگ های متفاوت روی صفحه نمایشگر          )  تشخیصی
در این مرحله آزمودنی می بایست به یک چراغ با          .  نمایان می شد 

دکمه ورود  پاسخ می داد و چراغ دیگر پاسخی دریافت                      
هر دو چراغ    )  زمان واکنش انتخابی   (مرحله آخر     در    .نمی کرد

واکنش آزمودنی را به دنبال داشت، با این تفاوت که مثالً چراغ              
سبز با دست راست و دکمه ورود و چراغ قرمز با دست راست و               

 .دکمه فاصله پاسخ داده می شد

اتمام مرحله و شروع مرحله بعدی به وسیله رایانه اعالم                     
 و نحوه انجام آزمون نیز قبل از هر مرحله           رنگ چراغ ها .  می گردید

انجام چند تمرین جهت     برای افراد توضیح داده می شد و پس از            
 .  اجرا می شد اصلی آزمونآشنایی، 

 تمرین در هر مرحله،       30نمرات افراد بر اساس میانگین کل          
 . به وسیله رایانه محاسبه و بر اساس صدم ثانیه اعالم می شد

ه بین نمرات تیپ شبانه روزی و زمان            در این پژوهش رابط     
واکنش به وسیله همبستگی پیرسون، تفاوت بین نمرات زمان                  

  گروه های tواکنش در دو نوبت صبح و عصر  با استفاده از آزمون              
همبسته و تفاوت دختران و پسران در زمان واکنش و تیپ                       

 .شبانه روزی به کمک تحلیل واریانس به دست آمد

 
 یافته ها

 19-23نی هایی که در این پژوهش شرکت داشتند بین          آزمود
سال و از میان دانشجویان دوره کارشناسی رشته های علوم انسانی و            

 پسر نمونه گیری شدند که نتایج آن در          29 دختر و     36.  فنی بودند 
 .ادامه بررسی می شود

 53/54میانگین نمرات تیپ شبانه روزی کل نمونه                      
انحراف معیار   (1/57ین نمرات دختران     ، میانگ )73/8انحراف معیار  (

. بود)  58/10انحراف معیار    (27/51و میانگین نمرات پسران      )  82/5
 یافته های  4 و    3 داده های توصیفی و در جداول            2در جدول    

 .استنباطی ارائه شده است

میانگین ها در تیپ شبانه روزی نشان می دهد که دختران                
به عبارت دیگر،   .  ده اندنسبت به پسران نمرات بیشتری کسب کر       

گروه دختران بیشتر به سمت صبحگاهی تمایل نشان داده اند که             
در بخش یافته های استنباطی به بررسی میزان معنی داری آن                 

 .پرداخته می شود

 نشان داده شده است، میانگین زمان        2همان طور که در جدول      
ساده (واکنش انتخابی در هر دو نوبت صبح و عصر از دو نوع دیگر            

همچنین میانگین نمرات دختران در نوع       .  بیشتر است )  و تشخیصی 
اول و دوم کمتر از پسران و نمرات پسران در نوع سوم کمتر از                    

 . دختران است

 نشان می دهد که بین انواع زمان واکنش و         3های جدول   داده 
به عبارت دیگر،  .  تیپ شبانه روزی رابطه معنی داری وجود ندارد       

 عصرگاهی با نمره عملکرد       -ر آزمون صبحگاهی   نمره افراد د   
در نتیجه فرضیه    .  آنها در آزمون زمان واکنش رابطه ای ندارد          

مبنی بر رابطه بین تیپ شبانه روزی و زمان واکنش تأیید                      
تفاوت بین زمان واکنش در دو نوبت صبح و عصر در            .  نمی شود

ت به عبار .  هیچ کدام از زیرمجموعه های آزمون معنی دار نبود         
دیگر، نه تنها رابطه بین تیپ شبانه روزی و زمان واکنش معنی دار            
نیست، بلکه زمان روز و انجام آزمون در دو نوبت صبح و عصر               
نیز در عملکرد و سرعت پاسخ به آزمون زمان واکنش تفاوتی               

 .ایجاد نکرده است

 مبین اثر معنی دار جنسیت بر تیپ شبانه روزی        4داده های جدول   
همچنین اثر جنسیت بر زمان واکنش انتخابی        ).  >006/0p(می باشد  

، اما با توجه به تصحیح بونفرونی       )>048/0p(صبح نیز معنی دار بود     
که بر اساس تعدد مقایسه ها صورت می گیرد، تنها در صورتی که              

 معنی دار باشد می توان به تفاوت دو          008/0این یافته ها در سطح       
ح استناد نمود که در این صورت       گروه در زمان واکنش انتخابی صب     

فرضیه مبنی بر تفاوت بین دو جنس در زمان واکنش مورد تأیید                 
 .قرار نمی گیرد
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 )n=65(میانگین و انحراف معیار نمرات آزمون زمان واکنش به تفکیک جنسیت  -2جدول 

 

 
 ضرایب همبستگی بین تیپ  شبانه روزی و زمان واکنش -3جدول

 
 شاخص های  آماری ضریب همبستگی    معنی داری                         

                 N.S. 083/0- زمان واکنش ساده صبح 

                 N.S. 118/0- زمان واکنش تشخیصی صبح 

                 N.S. 053/0- زمان واکنش انتخابی صبح 

                 N.S. 003/0- زمان واکنش ساده عصر 

                 N.S. 037/0 زمان واکنش تشخیصی عصر 

                 N.S. 037/0 زمان واکنش انتخابی عصر 
 
  

 )n=65(اثر جنسیت بر زمان واکنش و تیپ شبانه روزی  -4جدول 

 
 

 بحث
و تیپ  )  15 و    9ساعت  (زمان روز      این مطالعه نشان داد که      

که زمان واکنش نیز     (حرکتی    -یشبانه روزی بر فعالیت های ادراک    

 این نتایج مبتنی بر       .اثر نمی گذارد )  زیرمجموعه این فرآیندهاست   
 -نبود رابطۀ بین صبحگاهی و عصرگاهی و آزمون های حرکتی              

، 1982(ادراکی همخوان و همسو با نتایج تحقیقات مونک و لنگ             
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این محققان اذعان    .  می باشد)  2000  ،نقل از سانگ و استاف       به 
عصرگاهی، زمان روز و آزمون های       -نند که بین صبحگاهی    می ک

 استثنا حرکتی   -شناختی رابطه وجود دارد، اما فرآیندهای ادراکی        
 .  هستند

از آنجا  .  یافته از دو منظر زیستی و شناختی قابل تبیین است          این  
 مهمترین و کلیدی ترین جنباننده چرخه های       1که هسته فوق چلیپایی  
که فرد در کدام گروه قرار دارد نیز به           ین این شبانه روزی است، تعی  
مهمترین راه های وابران از هسته فوق چلیپایی      .  عهده این هسته است   

به سمت نواحی خلفی، قدامی و پشتی هیپوتاالموس، تاالموس،               
ناحیه قشری مغز و راه درونی جسم زانویی تاالموس می باشد                   

ن هسته به مراکز      پیام هایی که ای   ).  2005،  3 و تیت   2ریچاردسون(
مختلف بدن می فرستد، فرد را از لحاظ زیستی، شناختی، حسی و              

در .  حرکتی برای صبحگاهی یا عصرگاهی بودن آماده می کند            
نسبت نتیجه افرادی که صبحگاهی اند بنا بر آمادگی فیزیولوژیکی،          

در آزمون های مختلف کنش متفاوتی خواهند       به انواع دیگر افراد      
با توجه به میانگین هایی که      نمونه حاضر،    ودنی های   آزم اما  .  داشت

 و  »هیچ کدام«ع  انوامتعلق به    در بخش یافته ها به آن اشاره شد،             
 بودند و به هیچ کدام از دو طیف انتهایی تعلق                  »صبح میانه رو «

نداشتند که به نظر می رسد از منظر زیستی فرآیندهای بیولوژیکی             
ر نشدن رابطه بین تیپ            زیربنایی این گروه موجب معنی دا           
 .شبانه روزی و زمان واکنش شده  باشد

به نظر می رسد   .  از منظر شناختی نیز این یافته ها قابل تفسیر است        
که برانگیختگی شناختی و تخصیص توجه افراد به آزمون زمان               
واکنش موجب می شود که بین عملکرد افراد در صبح و عصر                  

ه فرآیند های زیستی     تفاوت مشهودی ایجاد نشود، هر چند ک             
 به عنوان  .مداخله کننده در اعمال  شناختی را نمی توان نادیده گرفت        

 نسبت به محرک هایی که برای رفتار فوری           4مثال، هسته پولوینار   
اهمیت دارند قوی تر از محرک های نامربوط پاسخ می دهد و وقتی            
محرک و آزمون دشوارتر باشد میزان دقت و توجه برای تمیز                  

 ها افزایش می یابد و این امر در فزونی گزینش سلول های              محرک
عبارت دیگر، تالش برای حل       مناطق دیداری متجلی می شود و به       

مسأله نوع و چگونگی پردازش اطالعات را در نظام دیداری تحت            
در نظریه کانمن یکی از مؤلفه های دقت و توجه          .  تأثیر قرار می دهد  

_____________________________________________     

 برای تکلیف معینی اختصاص      این است که چقدر از منابع مغزی         
برای تکالیف معمولی از قبیل رانندگی در یک جاده آشنا            .  می یابد

به دقت و توجه زیادی نیاز نیست ولی رانندگی در یک جاده                    
کوهستانی ناآشنا به دقت و توجه زیاد نیاز دارد و راننده توجه خود              
را به رانندگی معطوف و از صحبت با دیگران خودداری می کند               

آزمون زمان واکنش برای آزمودنی ها آزمون       ).  1382خداپناهی،  (
شده کمتر   جدیدی است و به افراد گفته شده که هرچه زمان ثبت             

باشد، مطلوب تر است و در نتیجه سطح برانگیختگی افراد نسبت به             
 و افراد تمام حواس       می باشدآزمون های قلم کاغذی نسبتاً بیشتر         

به نظر می رسد که این     .  ی می کنند خود را متوجه سرعت پاسخگوی     
توجه و دقت، سایر مکانیسم های ساعت زیستی را تحت تأثیر قرار             

به عبارت دیگر، ظاهراً هسته هیپوتاالموس از طریق اطالعاتی          .   دهد
که به تاالموس و قشر مغز می فرستد، بقیه سیستم های مربوطه را                 

یچاردسون و  ر(برای رسیدن به سطح بهینه عملکرد بسیج می کند            
در نتیجه در تکالیف  شناختی نظیر آزمون زمان              ).  2005تیت،  

واکنش که مستلزم فرآیندهای متعدد شناختی در سطح ادراک،              
پردازش، تشخیص و انتخاب است، فرآیند غالب، دروندادهای              
سطوح پردازش عالی تر مغز می باشد، هر چند حضور و اثر                      

 .ه گرفتدروندادهای زیستی را نمی توان نادید

  تحقیقات  نتایج  دختران و پسران با    ی شبانه روز  یهاپ  تفـاوت تی  
محققـان اذعان دارند که همبستگی جنسیت با        . همخـوان نمـی باشـد     

). 1991،  6 و آلمیران  5آدان( عصرگاهی معنی دار نیست      -صبحگاهی
نیــز در ) 1997، بــه نقــل از چلمینــسکی و همکــاران، 1994(تانکــوا 

ــین صــبحگاهی  عــصرگاهی و جنــسیت رابطــه ای -پــژوهش خــود ب
، بـه نقـل از چلمینسکی و همکاران،     1992( نـئوبار . بـه دسـت نـیاورد     

دریافـت که زنان نسبت به صبحگاهی گرایش دارند، اما این          ) 1997
در ایـن پـژوهش با توجه به        . نـتایج از لحـاظ آمـاری معنـی دار نـبود           

 جـدول میانگـین هـا دختـران نمـره بیشتری کسب کردند و در گروه      
 گـرایش به سمت صبحگاهی دیده  بـه طـور معـناداری       دختـران   

کـه بـه نظـر مـی رسـد بـر اسـاس پذیرش نقش های                 ) >006/0p( شـد    
جنـسیتی دختـران و الگـوهای رایج در مورد وظایف آنها در دوران              
ــسیاری از      ــه در ب ــد ک ــادری باش ــش م ــری از نق ــی و الگوگی زندگ
_____________________________________________ 
1- suprachiasmatic nucleus (SEN) 2- Richardson 
3- Tate          4- Pulvinar 
5- Adan      6- Almiran   



 کنش دانشجویان  رابطه نمرات تیپ شبانه روزی و زمان وا
 مریم ضیایی و همکاران

 

 
 47-53، 6138، 2، شمارۀ 9 تازه های علوم شناختی، سال 

 

53

ی خیزد و وظیفه    اولین فردی است که از خواب برم      مادر  خانـواده هـا     
.  عهــده دارد کــردن صــبحانه را بــر بیدارکــردن بقــیه اعــضا و آمــاده

شـدن برای ایفای     مـنظور آمـاده    بـه عـبارت دیگـر، در ایـن سـنین بـه            
افتد  نقش های جنسیتی نوعی تمرین پیش کنشی در دختران اتفاق می        

کــه مــوجب تفــاوت نمــره تــیپ شــبانه روزی در دختــران و پــسران  
بیــین هــای قاطــع تــر مــستلزم  مطالعــات بیــشتری بــا البــته ت. مــی شــود

 .          طیف های سنی گسترده تر می باشد

معنی دار  تفـاوت زمـان واکـنش بـین دختران و پسران            همچنـین   
 در اکثـر گـروه هـای سنی، مردان نسبت به زنان زمان واکنش         . نـبود 

سـریعتری دارنـد و ایـن زمان در زنان با تمرین کاهش پیدا نمی کند                
 ان ــمحققان گزارش کرده اند که میانگین زم). 2005، 1کوسینسکی(

_____________________________________________ 
 

دم ــــ ص220ردان ــالزم بـرای فشار دادن دکمه در برابر نور برای م   
  صدم ثانیه می باشد، البته در این مطالعه بین           260بـرای زنـان     و  ثانـیه   

. انـواع زمـان واکـنش صـوتی و تـصویری تمایـزی داده نشده است               
آدام . استهمسو  ناق تا حدی با نتایج سایر تحقیقات        نتایج این تحقی  

مطـرح مـی کنـند کـه مـردان نـسبت به زنان از               ) 1999(و همکـاران    
 که در این پژوهش بین دو       راهکارهـای پیچیده تری استفاده می کنند      

بــه نظــر مــی رســد چــنانچه از شــرایط . گــروه تفاوتــی مــشاهده نــشد
ل مزاحم تا حد امکان     آزمایـشگاهی بـا دقت بیشتری استفاده و عوام        

 .کنترل شود، نتایج متفاوتی به دست آید
 

 17/3/1386 :؛    پذیرش مقاله3/11/1385 :دریافت مقاله

 
 
 
 

1 - Kosinski 
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