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مقدمه :هدف از تحقیق حاضر ،مقایسهی ابعاد شخصییتی برونگراییی ،نیوروزیرایی و سیایکوزیرایی کیدنیا در ا یراد
دارای چرخههای صبحگاهی  -شامگاهی است.
سوش :روش پژوهش از نوع علی  -مقایسیهای اسیت .تعیداد  09نفیر از دانشیجویان کارشناسیی ارشید دانشیگاه تربییت
مدرس بیا روش نوونیهیییری هد ونید انتخیاد شیدند ( 49نفیر ا یراد دارای چرخیه صیبحگاهی 49 ،نفیر دارای چرخیه
شامگاهی و  49نفر متعادل) .کنهیا پرسشینامهی شخصییت صیبحگاهی  -شیامگاهی و پرسشینامه شخصییت کیدنیا را
تکویل نوودند .تحلیل دادهها با استفاده از کزمون تحلیل واریانس انجام یر ت.
نتظیج :نتایج تحلیل نشان داد که بیی سیه ییروه صیبحگاهی ،شیامگاهی و متعیادل ازنایر ابعیاد برونگراییی و
نوروزیرایی تفاوت معناداری وجود ندارد .اما سایکوز یرایی در ای سیه ییروه تفیاوت معنیاداری داشیت و
یروه شامگاهی نورات باالتری در ای بعد کسب کردند.
بحث و نتیجهگیر  :نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد کیه ا یراد دارای چرخیه شیامگاهی در مقایسیه بیا ا یراد دارای
چرخه صبحگاهی سایکوزیرایی باالتری دارند ،ای تفاوت میتواند به دلیل وجوه اشیترا بسییار زییاد بیی شیامگاهی
بودن و سایکوزیرایی باشد .بهعنوانمثال ،زودانگیختگی که یا ویژیی بارز ا یراد سیایکوزیرا هسیت ،رابطیه ویوی بیا
چرخه شامگاهی دارد .از ای نتایج میتوان در جهیت برنامیهرییدی دوییقتیر بیرای اسیتفاده از حیداکثر توانیایی ا یراد در
ساعات مفید روز ،استفاده کرد.
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مقدمه
چرخههای شبانهروزی بیانگر چرخهه یزیولوژیهک تقریبها 42
ساعتهای است که تحت شرایط اقد محدودیت مشاهده میشود و
در هر سطحی از گونههای گیاهی و جانوری ،تحت شرایط محیطی
نسبتا ثابت ،قابل ردیابی اسهت  .]1در انسها ایهن چرخهه ک هی
بیشتر از  42ساعت به طول میانجامد ازاینرو آ را «سیرکادین»1
مینامند که «سیرکا »4بهه مننهی درحهدود و «دیَهن »3بهه مننهی
شبانه روز است .چرخههای شبانهروزی میتوانهد بههوسهیهه عوامهل
بیرونی محیطی مانند چرخه روشنایی -تاریکی تنهدیل شهوند ،امها
جالب است که حتی در قدا نشهانهههای محیطهی ،چرخههههای
شبانهروزی در ا راد باقی می ماننهد  .]4چرخههههای شهبانه روزی
بسیاری از رایندهای یزیولوژیک و روانهی مثهل چرخهه خهوا و
بیداری ،چرخه دمای بد  ،چرخه خو  ،چرخه هورمهو هها و  ...را
دربرمیگیرند .]3
یکی از ویژگیهای مهم این چرخهههای شهبانهروزی ،تنظهیم
چرخه خوا و بیداری است .با توجه به تغییرات یزیولوژیکی کهه
در شبانهروز در بد اتفاق میا تد ،میتوا نتیجه گر ت که ا هراد
م کن است ازلحاظ نقاط اوج نالیتهای یزیولوژیک باهم تفهاوت
داشته باشند و درنتیجه این تفاوت ،دو چرخهه شهبانهروزی یننهی
چرخه صبحگاهی و شامگاهی مطرح میشوند .پیوستار صبحگاهی-
شامگاهی ،تفاوت های ردی را در الگهوی ر تهاری ،یزیولوژیهک و
روا شناختی چرخههای شبانهروزی خوا و بیداری نشا میدهد
و نشانگر ت ایل شخص به سازگاری در گسهترهای از سیسهتمههای
شبانهروزی است .]2
عوامهل زیسهتی و محیطهی وجهود دارنهد کههه هرد را مسههتند
شخصیت صبحگاهی یا شبانگاهی میکنند .تحقیق هور ]5 2نشا
داده است که تقریبا  %52تغییرپذیری در چرخهها قابل استناد بهه
عوامل ژنتیکی و  %3مرتبط با سن است .باقی انده تغییرپهذیریهها
مربهوط بههه عوامههل محیطهی و خطههای انههدازهگیههری اسههت .ا ههراد
صبحگاهی به طور خودکار صهب زود بیهدار مهیشهوند و احسها
هوشیاری و انرژی بیشتری در نی ه اول روز دارند .آ هها در اوایهل
صب اجت اعی تر و شادتر هستند و خهق مثبت تری دارند .اشخاص
صبحگاهی زودتر می خوابند و زودتر از خوا بیدار مهیشهوند و در
مقایسه با ا راد شامگاهی در اوایل روز ،کارایی بیشتری دارند .ا راد
شامگاهی بهسختی بیدار میشوند و وقتی بیدار میشوند ،خستهاند
و تا دیروقت در شب بیدار میمانند .]6
تحقیقات متنددی بین دو گروه صبحگاهی و شامگاهی ازلحاظ
مقایسه ویژگیهای روا شناختی انجامشده است .بههعنهوا ن ونهه
ا راد صبحگاهی باالترین سط برانگیختگی را در سهاعت  9تها 11
صب و پایینترین میزا را در  5بنهدازههر داشهتند ،درحهالیکهه
ا راد شامگاهی سط پایینتر برانگیختگهی را در  9صهب و سهط
بههاالتری را در بقی هه روز تجربههه کردنههد  .]7دیگههر مطالنههات نی هز
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برانگیختگی بیشتر را در طول روز در بین دانش آموزا صبحگاهی
و برانگیختگی بیشتر در شب را در بهین دانهش آمهوزا شهامگاهی
نشا دادهاند .]8
6
راندلر 5و سالیگر  ]9در مطالنهای ه بستگی بین ویژگیهای
خهق وخو و چرخههای صهبحگاهی -شهامگاهی را بررسهی کردنهد.
نتایج تحهیل آ ها نشها داد کهه صهبحگاهی بهود بها مشهارکت،
ه کاری ،پایداری و ثبات رابطه دارد ،درحالیکه شامگاهی بود با
جستجوی چیزهای تازه مرتبط است و ن رات بهاال در گهرایش بهه
جستجوی چیزهای تازه با سط پایین دوپهامین در آ هها مهرتبط
است که میتواند بهعنوا یکی از عوامل نشانگر ر تارهای اعتیادآور
مثل سیگار کشید باشد .ا راد صبحگاهی -شامگاهی ازلحاظ ابناد
شخصیتی نیز با یکدیگر تفاوت دارند .در بند تفاوتهای شخصیتی
بین چرخههای شبانهروزی ،مطالنات پیشین بیها مهیکننهد کهه
ا راد صهبحگاهی سهبک زنهدگی سهالمتهری در مقایسهه بها ا هراد
شامگاهی دارند و اختالالت روانی و روا تنی را ک تر تجربهه مهی-
کننهد .ا هراد شهامگاهی اضهطرا بیشهتری را تجربهه مهیکننههد و
زودانگیختگههی 7بیشههتری در آ ههها مشههاهده مههیشههود .]11
جهتگیری بیشتر به س ت صبحگاهی بهود  ،بها وجهدا بهاالتر و
عزت نفس بیشتر  ]14،11مرتبط است که یک سهبک شخصهیتی
واقعگرا ،تحهیلگر ،وهیفهشنا  ،قابلاعت اد و همنوا را نشا مهی-
دهد  .]13درحالیکه ا راد شامگاهی ازلحاظ شناختی شهودیتر و
خالقتر هستند و ریسکپهذیری بیشهتری در کارهها دارنهد .آ هها
ازلحاظ ر تاری در مقابل استانداردهای سنتی جامنه مقاومت می-
کنند و به شیوه ر تاری مستقل و با ه رنگی ک تر با جامنه ،ع هل
میکنند .]15 ،12
با توجه به این نکته که زیربنای تفهاوتههای هردی درزمینهه
چرخههای صبحگاهی -شامگاهی مسائل عصبی -هورمهونی اسهت.
جستجوی تفاوتهای شخصیتی مرتبط با این سازه نیهز بیشهتر در
قه رو ابناد شخصیتی خاصی امکها پهذیر اسهت کهه از پایههههای
زیستی برخوردارند .یکی از نظریههههای شخصهیتی کهه در تبیهین
تفاوتهای ردی درنهایت به تفاوتهای زیستشناختی رود مهی-
آید ،نظریه شخصیتی آیزنک است .آیزنک در دستهبندی صفات در
نظریه خود به بند زیستی بود این صهفات توجهه داشهته و بیها
می کند که دوسوم تغییرپذیری شخصیت میتواند به وسیهه عوامهل
زیستی ایجاد شود .البته این بدین مننا نیست که عوامهل محیطهی
نقشی ندارند ،بهکه آ ها در شکل داد به اینکه جهتگیهری کههی
شخصیت چگونه ابراز شود ،نقش دارند .]16
ایههن نظریههه پیچیههدگیهههای شخصههیت را در قالههب  3بنههد
برونگرایی ،نوروزگرایی و سهایکوزگرایی خالصهه مهیکنهد .آیزنهک
به خصوص در مورد  4بنهد برونگرایهی و نهوروزگرایی ارتبهاط ایهن
صفات شخصیتی را به ترتیب با نالیت سیستم شبکهای -قشری و
سیستم شبکهای -لی بیک مورد مشاهده قرار میدهد .]17
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خواسههته شههد آدر ای ی هل خههود را یادداشههت کننههد تهها نتههایج
پرسشنامهها را دریا ت کنند.
ابزاس پژوهش
.1پرسشنامه چرخه صبحگاهی – شامگاهی  :بهوسیهه هور و
استبرگ .1976( 3ایجاد شد که به میزا گستردهای مورداسهتفاده
قرار گر ت .آزمو دارای  19سؤال است کهه در حهدود  15دقیقهه
تک یل میشود .پرسشنامه شامل سهواالتی دربهاره زمها خهوا و
بیداری ،زما های مهرج بهرای نالیهتههای جسه ی و روانهی و
هوشیاری قبل و بند از خهوا مهیشهود .ن هرات کههی در آزمهو
مشخص میکند که هر شرکت کننده نوع کهامال صهبحگاهی (-86
 ،.71نوع نسبتا صبحگاهی ( ،.59-69نهوع خنثهی ( ،.24-58نهوع
نسههبتا شههامگاهی ( .31-21و نههوع شههامگاهی ( .16-31مههیشههود
.]41
2
الرسن ( .1985برای این مقیا ضریب ه بستگی آلفا را که
اعتبار درونی را اندازه میگیرد  1/81و ه بستگی بین کل مادههها
را  1/16تا  1/63میداند  .]41ضریب ه بستگی بین آیتمهها را از
 1/4تا  1/61گزارششده است .ه چنین اعتبار پرسشنامه با تحهیل
گزینههای پرسشنامه با روش ضریب ه بستگی آلفا سنجیده شده
است که اعتبار درونی آ  1/89بهود  .]44،43ههور و اسهتبرگ
اعتبار بیرونی پرسشنامه را با استفاده از اندازهگیهری دمهای دهها
آزمودنیها اندازه گر تند که زما های بهاالتر بایهد بها دمهای بهد
باالتر منطبق باشند .آ ها دریا تند کهه دمهای دهها ا هرادی کهه
صبحگاهی بودند با ا راد شامگاهی کهامال متفهاوت بهود .ه چنهین
آزمو باز آزمو داتچ نیز اعتبهار بهاالیی را در ایهن آزمهو (یننهی
ه بستگی = .1/91را نشا داد  .]41آندرسو  5و ه کارا از این
پرسشنامه بهمنظهور بررسهی اثهر زمها روز بهر حا ظهه بهندمهدت
استفاده کردند و اعتبهار درونهی آزمهو را  1/83محاسهبه کردنهد.
 1/41آزمودنیهای این تحقیق  8هفته بند دوباره مورد آزمو قرار
گر تند و پرسشنامه را مجهدد تک یهل کردنهد کهه ضهریب اعتبهار
اندازهگیریهای مکرر  %77بهه دسهت آمهد  .]42رهها ر ،صهادقی
جههوجیهی ،صههادق پههور و میرزایههی  ]45در بررس هی ویژگههیهههای
روا سنجی نسخه ارسی پرسشهنامه ،آلفهای کهل آزمهو را 1/79
محاسبه کرد که نشانگر اعتبار باالی آزمو است.
 .4پرسشنامه شخصیت آیزنک :پرسشهنامه شخصهیت آیزنهک
(ای .پی .کیهو .6.دارای  91سهؤال اسهت و سهه بنهد بهرو گرایهی،
نوروزگرایی و سایکوز گرایی را میسنجد .بهرای هریهک از سهؤاالت
پرسشنامه دو گزینهه ی بههی و خیهر وجهود دارد .ایهن پرسشهنامه
بهعنوا وسیههای برای سنجش تفاوتهای ردی ساختهشده است.
با مشاهدهی ه بستگی مقادیر متوسط مهی برای صفات شخصیتی
این پرسشنامه با آمار دیگر ،نظیر میزا خودکشی و اعتیاد به الکل،
1

سوش
نوع پژوهش
این پژوهش از نوع عهی -مقایسهای است.
آزمودنی
جامنه آماری مورد بررسی ،ه ه دانشجویا دختهر سهاکن در
خوابگاه دانشگاه تربیت مدر در سال تحصیهی  91-91میباشند
که تنداد آ ها  1135نفر برآورد شد .حجم ن ونه  91نفهر در نظهر
گر ته شد تا امکا مقایسه آماری بین گروهها راهم باشد (حداقل
ا راد الزم در گروهها برای مقایسه آماری  15نفر است کهه در ایهن
پژوهش برای پیشگیری از اثرات ا ت احت الی آزمودنیها بر نتایج،
تنداد  31نفر در هر گروه تنیین شهد ..روش ن ونههگیهری از نهوع
هد ند بود چراکه پاس به سؤال پژوهش حاضر مستهزم انتخها
سه گروه بود که دارای ویژگی منینی باشهند (گهروه دارای چرخهه
صههبحگاهی ،گههروه دارای چرخههه متنههادل و گههروه دارای چرخههه
شامگاهی ..برای انتخا ا راد گروه ها 311 ،نفر از اعضهای جامنهه
آماری پرسشنامه صبحی -غروبهی را تک یهل کردنهد و بهر اسها
ن رههای کسب شده و دسهتورالن ل آزمهو  ،تنهداد  31نفهر دارای
چرخه صبحگاهی 31 ،نفر دارای چرخهه متنهادل و  31نفهر دارای
چرخه غروبی انتخا شدند.
پرسشنامهها در بین ساکنین خوابگهاههها توزیهع شهد .قبهل از
شروع به پر کرد پرسشهنامههها توسهط ههر آزمهودنی توضهیحات
مقدماتی به آ ها ارائه شد .از آزمهودنیهها خواسهته شهد بهه ه هه
سؤاالت پاس بدهند .ازآنجاکه سؤاالت در رابطه با ابناد شخصهیتی
بود از آ ها خواسته شد اولین پاسخی که به ذهنشها مهیآیهد را
انتخا کنند .ه چنین برای ترغیب آزمودنیها به ه کاری از آ ها

4

1

)Morningness- Eveningness Questionnaire (MEQ
Horn, J
3 Ostberg, O
4 Larsen, C
5 Anderson, M
6 EPQ
2
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ا راد در تیپ برونگرا اجت اعی هستند ،دوستا زیادی دارند و
نیاز دارند ا رادی در اطراف آ ها باشند که با آ ها صهحبت کننهد.
در نالیتهای اجت اعی بیشتر از نالیتهای ردی شهرکت مهی-
کنند  .]18برونگراها احتیاج به محرک دارند تا سط برانگیختگی
آ ههها را بههاال ببههرد و بهههخههوبی نالی هت کننههد .ازآنجاکههه سههط
برانگیختگی برونگراها پایینتر است ،آ ها ک تهر نسهبت بهه درد و
مجازات حسا هستند و اضطرا و تر ک تری را تجربهه مهی-
کنند  .]17مهمترین ویژگی نوروزگرایی ،اضهطرا اسهت .درواقهع
اغهب نوروزگرایی و اضطرا یکچیز در نظر گر ته میشوند .ا هراد
نوروزگرا نهتنها ازلحاظ هیجانی بیشازحد پاسه نشها مهیدهنهد
بهکه بند از پاس نیز در بازگشت به سط نرمال مشکلدارند .آ ها
دائ ا اضطرا و نگرانی زیادی را تجربه میکنند  .]18ا رادی کهه
در بند سایکوزگرایی ن هره بهاالیی مهیگیرنهد ،ا هرادی پرخاشهگر،
خودمحور ،سرد ،اقد حس ه دردی و بیتوجه به قانو یا آرامش
دیگرا هستند .ا راد دارای ن ره باال در این بند برای روا درمهانی
مناسب هستند .]19
بهاین ترتیب مسئهه پژوهش حاضر این است که آیا تفاوتی بین
ا ههراد دارای چرخههه صههبحگاهی و شههامگاهی در ابنههاد شخصههیتی
برونگرایی ،نوروزگرایی و سایکوزگرایی وجود دارد؟
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جدول  .1مقادیر توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروهها

گروه
شامگاهی

متنادل

صبحگاهی

کل

شاخص
میانگین
انحراف منیار
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف منیار
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف منیار
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف منیار
حداقل
حداکثر

صبحگاهی -شامگاهی
36/25
2/9
19/5
21/5
51/4
1/52
29
51
67/2
4/8
63/5
74/5
51/3
13/1
19/5
74/5

جدول  1ج عبندی کهی از نتایج توصیفی بهدستآمهده بهرای
ه ه گروهها و نیز کل آ ها را ارائه داده است بهطوریکه در ه ین
جدول میانگینهای گروهها در ابناد شخصیتی قابلمقایسه است.
به منظور پاسخگویی به مسئهه پژوهش از تحهیل واریانس چند
متغیره استفاده شد تا تفاوت بین گروهها در سه بند شخصیتی

برونگرایی
13/6
3/9
5
19
14/8
2
2
41
14/9
3/4
5
19
13/1
3/7
2
41

نوروز گرایی
14/3
5
4
44
14/6
2/2
1
41
14/4
5
2
41
14/2
2/7
1
44

سایکوزگرایی
6
3/1
1
13
2/2
4/5
1
11
3/6
1/5
1
8
2/7
4/6
1
13

تنیین شود .پیش از انجام تحهیل ،با استفاده از آزمو لو برابهری
واریانس های خطا برای ههر سهه متغیهر وابسهته بررسهی شهد کهه
مشخص شد هیچیک از مقادیر  Fمننادار نیسهتند و ایهن مفروضهه
برای هر سه متغیر برقرار است .نتایج تحهیل واریانس در جهدول 4
آمده است.

جدول  .2نتایج تحلیل واریانس برای بررسی اثر گروه بر ابعاد شخصیت آیزنک

منبع
گروه

خطا

کل

اندازه وابسته
برونگرایی
نوروزگرایی
سایکوزگرایی
برونگرایی
نوروزگرایی
سایکوزگرایی
برونگرایی
نوروزگرایی
سایکوزگرایی

مج وع مجذورات
11/32
4/6
83/42
1463
4169
554
17478
16394
4681

درجه آزادی
4
4
4
87
87
87
91
91
91

با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  ،4مشخص مهیشهود کهه اثهر
گرو ه بر ابناد شخصیتی برونگرایی و نوروزگرایی مننادار نیست کهه
حاکی از عدم تفاوت سه گهروه در ایهن ابنهاد اسهت؛ امها مقهدار F

میانگین مجذورات
5/17
1/33
21/64
12
43
6/12

F
1/36
1/16
6/77

Sig.
1/7
1/92
1/115

مجذور اتا
1/118
1/111
1/13

بهدست آمده برای اثر گروه بر بند سهایکوزگرایی در سهط 1/115
مننادار است که نشا مهیدههد سهه گهروه شهامگاهی ،متنهادل و
صبحگاهی در میزا سایکوزگرایی با یکدیگر تفهاوت دارنهد .انجهام
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شواهدی برای روایی پیشبینی این پرسشنامه به دسهت آوردهانهد.
آیزنک ضهرایب آلفهای کرونبهاب بهرای مؤلفههههای بهرو گرایهی و
نوروزگرایی از  ./79تا  ./85و برای مؤلفهی سایکوز گرایی از  ./68تا
 ./72می داند .اعتبار پرسشهنامه از طریهق آزمهو  -بهاز آزمهو در
اصههی یک ماه برای ا هراد عهادی در مؤلفههههای بهرو گرایهی و
نوروزگرایی از  1/8تا  1/9و برای مؤلفهی سایکوزگرایی از  1/71تها
 1/83محاسبه شهده اسهت  .]46اعتبهار ایهن پرسشهنامه بها روش
بازآزمایی در ن ونه ایرانی با اصهه زمانی دو ماه بهرای روا پریشهی
 ،r = 1/74بهههرو گرایهههی  r = 1/94و روا رنجهههوری r = 1/89
بهدستآمده است .]47

نتظیج
در ابتدا شاخصهای توصیفی ه ه  311شرکتکننده اولیه در
پرسشنامه صبحگاهی -شامگاهی محاسبه شد که منجر به میانگین
برابر با  54/9و انحراف منیار  8/65شد .حداقل و حهداکثر ن هرات
نیههز بههه ترتیههب برابههر بههود بهها  19/5و  74/5کههه نشهها دهنههده
شامگاهیترین رد و صبحگاهی ترین رد است .طبق دسهتورالن ل
پرسشنامه  31نفر دارای چرخه صبحگاهی 31 ،نفهر دارای چرخهه
متنادل و  31نفر دارای چرخه شامگاهی انتخها شهدند و مهابقی
کنار گذاشته شدند .میانگین و انحهراف منیهار ایهن سهه گهروه در
میزا صبحگاهی -شامگاهی بود و سه بند شخصیتی آیزنهک در
جدول  1ارائهشده است.

مهدیس مقصودلو و هوکاران

مقایسه ابعاد شخصیتی کیدنا در ا راد دارای چرخه صبحگاهی -شامگاهی

را دارند و ا راد شامگاهی در این بند شخصهیتی بهاالترین ن هره را
دارا هستند .ا راد دارای چرخه متنادل نیهز در بهین ایهن دو گهروه
هستند.

نمودار  .1میزان سایکوزگرایی برحسب گروهها

کارشناسی ارشد میباشند ،باید در هریک از ابناد شخصیتی سهط
متوسطی از نالیت را نشا دهنهد تها از عههده درو تحصهیهی و
تکالیف مرتبط با آ ها برآیند ،لذا این عدم تفاوت در بند برونگرایی
میتواند نتیجه ه ین اصل باشد.
ه چنین لوزادا 2و ه کارا  ]31نیهز در تحقیهق خهود ته ثیر
سن و عوامل اجت اعی را بر صبحگاهی یها شهامگاهی بهود ا هراد
نشا دادند .بدین مننا که ا راد باوجوداینکه دارای سطوح ثابتی از
برونگرایی و نوروزگرایی هستند ،نوع چرخههای شهبانهروزی آ هها
م کن است در اثر عوامل محیطی تغییر یابد.
از سوی دیگر هرویتز ،لون و چارلز  ]31بهه بررسهی نقهش
عوامل ژنتیکی و محیطهی در نهوروزگرایی و برونگرایهی پرداختنهد.
آ ها بیا میکنند که برونگرایهی و نهوروزگرایی گرچهه ریشهه در
ژنتیک دارند و از ابناد زیسهتی شخصهیت مهیباشهند امها ته ثیرات
محیطی خاص مثل تجربیات خاص هر رد میتواند بر نحهوه بهروز
این عوامل ت ثیر بگذارد .برای مثال یک دانهشآمهوز برونگهرا بهرای
قبول شد در امتحا باید ر تارههای برونگرایانهه خهود را تنهدیل
کند .بهعبهارتدیگهر تنهدیلههای اجت هاعی رهنگهی نههتنهها در
چرخههای زیستی بهکه در ابناد شخصیتی نیز قابل ردیهابی اسهت.
ه چنین عدم تفاوت بین چرخههههای صهبحگاهی -شهامگاهی در
نوروزگرایی نیز مشاهده شد.
نتایج در رابطه با تفاوت ا را صبحگاهی شامگاهی در این بنهد
شخصیت خیهی متناقض است  .]48جهز اصههی تشهکیل دهنهده

بحث و نتیجه گیر
هدف پژوهش حاضر مقایسه ابناد شخصهیت آیزنهک در ا هراد
دارای چرخه های صبحگاهی شامگاهی است .نتایج بهدستآمهده از
آزمو تحهیل واریانس نشا میدهد که بین ا راد در چرخههههای
صبحگاهی -شامگاهی ازلحاظ برونگرایی تفهاوت مننهاداری وجهود
ندارد که این یا ته ه سو با تحقیق آدا  1و ه کهارا اسهت .]48
یکی از دالیل آ را میتوا در بررسیهای دی یونه و ه کهارا
 ]8مشاهده کرد .دی یون  4و ه کارا  ]8در تحقیق خود نشا
دادند که برونگرایی با صبحگاهی یا شامگاهی بهود رابطهه نهدارد.
آ ها بیا میکنند که در بسیاری از تحقیقات گذشهته کهه رابطهه
بین برونگرایی و شامگاهی بود تائید شده بود ،از مقیا «ای .پی.
آی »3.استفاده کرده بودنهد کهه در ایهن پرسشهنامه آیزنهک هنهوز
خصیصه زودانگیختگی را از برونگرایی مجزا نکرده بهود .آیزنهک در
تجدیههدنظر خههود در پرسشههنامه شخصههیت آیزنههک خصیصههه
زودانگیختگی را در زیرمج وعه سایکوزگرایی قرارداد .در تحقیقهی
که ارتباط بین برونگرایی و پیشر ت تحصیهی را مهیسهنجد ،بیها
می کند که ا راد برونگرا به مو قیت تحصیهی ک تهری دسهت پیهدا
میکنند ،چو بیشتر احت ال دارد آ ها بهجهای تحصهیل کهرد ،
درگیر نالیتهای اجت اعی یا سایر نالیتههای گروههی شهوند و
سط ع هکرد تحصیهی پایینتری داشهته باشهند  .]49مطهابق بها
تحقیقههات بههاال ،در پههژوهش حاضههر کههه دانشههجویا در مقطههع
1

Adan
DeYoung, C
3 EPI
2

Luzada, S
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آزمو تنقیبی توکی نشا داد کهه میهزا سهایکوزگرایی در گهروه
صبحگاهی به طور منناداری پایین تر از دو گروه دیگر است .ن هودار
 1این تفاوت را نشا میدهد.
با توجه به ن ودار  1و نتایج بههدسهتآمهده از تحهیهل واریهانس،
مشخص می شود که ا راد صبحگاهی ک ترین میزا سهایکوزگرایی
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پژوهش حاضر به جهت ته ثیرات محیطهی و اجت هاعی در تنهدیل
الگوهای برگر ته از خصوصیات زیستی باشد .تحقیقات بیشتر می-
تواند با در نظر گهر تن ا هراد ن ونهه از ههر دو جهنس و ه چنهین
مقایسه بین مکا های جغرا یایی مختهف در کشور انجام شود.
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نوروزگرایی ،اضطرا است .درواقع نهوروزگرایی و اضهطرا اغههب
یکی در نظر گر ته میشوند .]34
دیاز مورالز  ]14به بررسی رابطه بین اضهطرا و شهامگاهی
بود پرداخت و ه بستگی بین ایهن دو را بها توجهه بهه اطالعهات
دموگرا یک نشا داد .او در تحقیق خود بیا میکند که اضهطرا
در زنا با تحصیالت پایین و در مردا با مجرد بود  ،بچه داشهتن
و بیکار بود رابطه دارد .ازآنجاکه گروه ن ونه تحقیق حاضر سهط
تحصیالت باالیی داشتند ،عدم تفاوت در نهوروزگرایی بها توجهه بهه
1
نتایج تحقیق پیشین ،میتواند قابلانتظهار باشهد .ه چنهین بهائور
 ]33در تحقیق خود نشا داد در ا هرادی کهه ع هکهرد تحصهیهی
باالتری دارند ،میزا نوروزگرایی پایینتر است .در پهژوهش حاضهر
نیز می-توا دلیل عدم رابطه بین دو متغیر و قرار گهر تن ن هرات
نوروزگرایی در حد میانگین را ،با تحصهیالت گهروه ن ونهه مهرتبط
دانست.اما در بند سایکوزگرایی تفاوت منناداری بهین چرخههههای
صبحگاهی -شامگاهی مشاهده شد .این تفاوت میتوانهد بهه دلیهل
وجوه اشتراک بسیار زیاد بین شامگاهی بود و سایکوزگرایی باشد.
زودانگیختگی که یک ویژگی بارز ا هراد سهایکوزگرا هسهت ،رابطهه
قوی با چرخه شامگاهی دارد .]9
2
3
جیه هامپیترو ]32 4و دیه هاز مهههورالز و اسهههکریبانو  ]35در
بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که ا هراد شهامگاهی ک تهر
قادرند با نیازهای اجت اعی و محیطی به طور مؤثر کنهار بیاینهد ،از
قواعد مرسوم پیروی ن یکنند و به احت ال بیشهتری در ر تارههای
پرخطر ،درگیر میشوند .ه ا طور که در تنریف ویژگیهای ا هراد
سایکوزگرا ،وجهود ر تارههای پرخطهر ازج ههه ویژگهیههای ا هراد
سایکوزگرا است ،این ویژگی ت ییدی بر رابطه بهین ایهن دو متغیهر
است.
ابری 5و ه کارا  ]35در تحقیقات خود نشا دادند که هم
ا راد شامگاهی و هم ا راد سایکوزگرا بیشتر از نی کره راست خهود
استفاده میکنند ،لذا شهودی تر و خالق ترند .ا راد در هر دودسهته
سبک تفکر نا همنوا با موقنیت دارند و بهسختی چرخههای زندگی
اجت اعی را میپذیرند که این میتواند دلیهی بر ارتباط قهوی بهین
شامگاهی بود با سایکوزگرایی باشد.
ه ا طور که پیشازاین نیز ذکر شد ،عوامهل محیطهی ماننهد
با ت رهنگی و اجت اعی در صبحگاهی یا شهامگاهی بهود ا هراد
ت ثیرگذار است و این عوامل منجهر بهه شهکلگیهری ویژگهیههای
شخصیتی مختهف در ا راد صبحگاهی یا شامگاهی میشهود .دلیهل
تفاوت در نتایج رابطه بین ویژگیهای شخصهیتی مختههف و ابنهاد
صبحگاهی -شامگاهی ،میتواند این باشد که در بررسی ایهن ابنهاد
بای هد شخص هیت بههه ه ههراه عوامههل اجت ههاعی و محیط هی در ههرد
موردبررسی قرار بگیرد ]36؛ زیرا کنار آمد یها نیامهد آ هها بها
خواستههای محیطی بر تغییرات در ویژگیههای شخصهیتی آ هها
ت ثیرگذار خواهد بود و شاید قهدا رابطهه بهین ایهن متغیرهها در
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