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 مقایسه ابعاد شخصیتی آیزنک در افراد دارای چرخه 

 شامگاهی  - صبحگاهی
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 دهیچک
ی ابعاد شخصییتی برونگراییی، نیوروزیرایی و سیایکوزیرایی کیدنیا در ا یراد       سهیمقاهدف از تحقیق حاضر،  مقدمه:

 .استشامگاهی  - های صبحگاهیدارای چرخه
نفیر از دانشیجویان کارشناسیی ارشید دانشیگاه تربییت        09. تعیداد  اسیت ای مقایسیه  - روش پژوهش از نوع علی :سوش

نفیر دارای چرخیه    49نفیر ا یراد دارای چرخیه صیبحگاهی،      49یییری هد ونید انتخیاد شیدند )    مدرس بیا روش نوونیه  
شیامگاهی و پرسشینامه شخصییت کیدنیا را      - ی شخصییت صیبحگاهی  هیا پرسشینامه  نفر متعادل(. کن 49شامگاهی و 

 ها با استفاده از کزمون تحلیل واریانس انجام یر ت.تکویل نوودند. تحلیل داده

تحلیل نشان داد که بیی  سیه ییروه صیبحگاهی، شیامگاهی و متعیادل ازنایر ابعیاد برونگراییی و          نتایج  نتظیج:
سایکوز یرایی در ای  سیه ییروه تفیاوت معنیاداری داشیت و       اما نوروزیرایی تفاوت معناداری وجود ندارد.

 یروه شامگاهی نورات باالتری در ای  بعد کسب کردند.
دهد کیه ا یراد دارای چرخیه شیامگاهی در مقایسیه بیا ا یراد دارای        نشان می نتایج مطالعه حاضرگیر : بحث و نتیجه

شیامگاهی    یبی  ادیی ز اریوجوه اشیترا  بسی   لیتواند به دلیمچرخه صبحگاهی سایکوزیرایی باالتری دارند، ای  تفاوت 
بیا   ی، رابطیه ویو  هسیت  کوزیرایبارز ا یراد سیا   یژییو ایکه  یختگیزودانگمثال، عنوانبهباشد.  بودن و سایکوزیرایی

در  تیر بیرای اسیتفاده از حیداکثر توانیایی ا یراد      رییدی دوییق  توان در جهیت برنامیه  . از ای  نتایج میدارد یچرخه شامگاه
 ساعات مفید روز، استفاده کرد.
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 مقدمه  
 42تقریبها    کیه ولوژیزیچرخهه    انگریب یروزشبانه یهاچرخه

شود و یمشاهده م تی اقد محدود طیاست که تحت شرا یاساعته
 یطیمح طیتحت شرا ،یو جانور یاهیگ یهااز گونه یدر هر سطح

 یچرخهه ک ه   نیه [. در انسها  ا 1اسهت    یابینسبتا  ثابت، قابل رد
« 1سیرکادین»رو آ  را انجامد ازاینیبه طول مساعت  42از  شتریب
 یبهه مننه  « 3دیَهن »درحهدود و   یبهه مننه  « 4سیرکا» نامند کهیم

وسهیهه عوامهل   توانهد بهه  یم یروزشبانه یهاروز است. چرخهشبانه
شهوند، امها    لیتنهد  یکیتار -ییمانند چرخه روشنا یطیمح یرونیب

 یهها رخهه چ ،یطه یمح یهها در  قدا  نشهانه  یجالب است که حت
 یروزشهبانه  یهها [. چرخهه 4ماننهد   می یدر ا راد باق یروزهشبان
مثهل چرخهه خهوا  و     یو روانه  کیولوژیزی  یندهایاز  را یاریبس
هها و ... را  بد ، چرخه خو ، چرخه هورمهو   یچرخه دما ،یداریب

 [.3  رندیگدربرمی
 میتنظه  ،یروزشهبانه  یهها چرخه نیمهم ا یهایژگیاز و یکی 

کهه   یکیولوژیزی  راتییاست. با توجه به تغ یداریوا  و بچرخه خ
گر ت که ا هراد   جهیتوا  نتا تد، میروز در بد  اتفاق میدر شبانه

باهم تفهاوت   کیولوژیزیهای  م کن است ازلحاظ نقاط اوج  نالیت
 یننه ی یروزتفاوت، دو چرخهه شهبانه   نیداشته باشند و درنتیجه ا

 -یصبحگاه وستاریشوند. پح میمطر یو شامگاه یچرخه صبحگاه
و  کیه ولوژیزی  ،یر تهار  یرا در الگهو  یهای  ردتفاوت ،یشامگاه
دهد نشا  می یداریخوا  و ب یروزشبانه یهاشناختی چرخهروا 

 یهها سهتم یاز س یادر گسهتره  یشخص به سازگار لیو نشانگر ت ا
 [.2است   یروزشبانه

را مسههتند وجهود دارنهد کههه  هرد     یطههیو مح یسهت یز عوامهل 
[ نشا  5  2هور قیکنند. تحقیم یشبانگاه ای یصبحگاهشخصیت 

ها قابل استناد بهه  تغییرپذیری در چرخه %52داده است که تقریبا  
هها  تغییرپهذیری   اندهیمرتبط با سن است. باق %3و  یکیعوامل ژنت

گیههری اسههت. ا ههراد انههدازه یو خطهها یطههیمربهوط بههه عوامههل مح 
شهوند و احسها    یمه  داریه صهب  زود ب  طور خودکاربه یصبحگاه

 لیه هها در اوا اول روز دارند. آ   هیدر ن یشتریب یو انرژ یاریهوش
تری دارند. اشخاص تر و شادتر هستند و خهق مثبتصب  اجت اعی

شهوند و در  مهی  داریخوابند و زودتر از خوا  بزودتر می یصبحگاه
دارند. ا راد  یترشیب ییروز، کارا لیدر اوا یبا ا راد شامگاه سهیمقا

اند شوند، خستهیم داریب یشوند و وقتیم داریسختی ببه یشامگاه
 [.6مانند  یم داریو تا دیروقت در شب ب

ازلحاظ  یو شامگاه یدو گروه صبحگاه نیب یمتندد قاتیتحق
ن ونهه  عنهوا   شده است. بهه شناختی انجامروا  یهایژگیو سهیمقا
 11تها   9را در سهاعت   یختگیانگسط  بر نیباالتر یصبحگاه ا راد

کهه  بنهدازههر داشهتند، درحهالی    5را در  زا یترین مصب  و پایین
صهب  و سهط     9را در  یختگه یتر برانگسط  پایین یشامگاه ا راد
 زیههمطالنههات ن گههری[. د7روز تجربههه کردنههد   هیههرا در بق یبههاالتر

                                                           
1 Circadian 
2 Circa 
3 Dian 
4 Hur, Y 

 یدانش آموزا  صبحگاه نیرا در طول روز در ب شتریب یختگیبرانگ
 یدانهش آمهوزا  شهامگاه    نیدر شب را در به  شتریب یختگیو برانگ

 [.8اند  نشا  داده
 یهایژگیو نیب یای ه بستگ[ در مطالنه9  6گریو سال 5راندلر

کردنهد.   یرا بررسه  یشهامگاه  -یصهبحگاه  یهاوخو و چرخهخهق
بهود  بها مشهارکت،     یها نشها  داد کهه صهبحگاه   آ  لیتحه جینتا

بود  با  یکه شامگاهثبات رابطه دارد، درحالیو  یداریپا ،یه کار
بهه   شیبهاال در گهرا   راتتازه مرتبط است و ن  یزهایچ یجستجو
هها مهرتبط   دوپهامین در آ   نییتازه با سط  پا یزهایچ یجستجو

اعتیادآور  یاز عوامل نشانگر ر تارها یکیعنوا  تواند بهاست که می
ازلحاظ ابناد  یگاهشام -یا راد صبحگاه د.باش د یکش گاریمثل س
 یتیهای شخصتفاوت دارند. در بند تفاوت گریکدیبا  زین یتیشخص

کننهد کهه   یمه  ا یه ب نیشی، مطالنات پیروزشبانه یهاچرخه نیب
بها ا هراد    سهه یدر مقا یتهر سهالم  یسهبک زنهدگ   یا راد صهبحگاه 

-یتنی را ک تر تجربهه مه  و روا  یدارند و اختالالت روان یشامگاه
کننههد و را تجربهه مهی   یشهتر یاضهطرا  ب  یمگاها هراد شها  . کننهد 
[. 11شههود  یمهه مشههاهدهههها در آ  یشههتریب 7یختگههیزودانگ
بهود ، بها وجهدا  بهاالتر و      یبه س ت صبحگاه شتریگیری بجهت
 یتیسهبک شخصه   کی[ مرتبط است که 14،11  شترینفس بعزت
-ینوا را نشا  مه اعت اد و همشنا ، قابلگر، وهیفهگرا، تحهیلواقع
تر و شهودی یازلحاظ شناخت یکه ا راد شامگاه. درحالی[13هد  د

هها  در کارهها دارنهد. آ    یشهتر یب پهذیری ریسکتر هستند و خالق
-یجامنه مقاومت م یسنت یهادر مقابل استاندارد یازلحاظ ر تار
مستقل و با ه رنگی ک تر با جامنه، ع هل   یر تار وهیکنند و به ش

 [.15، 12کنند  یم
 درزمینهه  یههای  هرد  نکته که زیربنای تفهاوت  نیبه ا توجه با

 .اسهت  یهورمهون  -یمسائل عصب یشامگاه -یصبحگاه یهاچرخه
در  شهتر یب زیه سازه ن نیمرتبط با ا یتیهای شخصتفاوت یجستجو

 یهها هیه پهذیر اسهت کهه از پا   امکها   یخاص یتیقه رو ابناد شخص
 نیهی بکهه در ت  یتیشخصه  یهها هیه از نظر یکیبرخوردارند.  یستیز

-ی رود مه  یشناختستیهای زبه تفاوت تیدرنها یهای  ردتفاوت
صفات در  یبنددر دسته زنکیاست. آ زنکیآ یتیشخص هینظر د،یآ

 ا یه صهفات توجهه داشهته و ب    نیبود  ا یستیخود به بند ز هینظر
وسیهه عوامهل  تواند بهمی تیکند که دوسوم تغییرپذیری شخصمی
 یطه یکه عوامهل مح  ستیمننا ن نیبد نیشود. البته ا جادیا یستیز

 یگیهری کهه  جهت نکهیها در شکل داد  به اندارند، بهکه آ  ینقش
 [.16چگونه ابراز شود، نقش دارند   تیشخص
بنههد  3را در قالههب  تیهههای شخصههپیچیههدگی هیههنظر نیهها

 زنهک یآ کنهد. خالصهه مهی   ییکوزگرایو سها  یی، نوروزگراییبرونگرا
 نیه ارتبهاط ا  ییو نهوروزگرا  یهی ابنهد برونگر  4خصوص در مورد به

و  یقشر -ایشبکه ستمیس تیبا  نال بیرا به ترت یتیصفات شخص
 [.17دهد  یمورد مشاهده قرار م کی بیل -ایشبکه ستمیس

 

                                                           
5 Randler, D 
6 Saliger, L. 
7 Impulsivity 
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 و هوکارانمهدیس مقصودلو                                                                  شامگاهی -مقایسه ابعاد شخصیتی کیدنا در ا راد دارای چرخه صبحگاهی

دارند و  یادیهستند، دوستا  ز یبرونگرا اجت اع پیا راد در ت
ها صهحبت کننهد.   ها باشند که با آ در اطراف آ  یدارند ا راد ازین

-یشهرکت مه   یهای  رداز  نالیت شتریب یهای اجت اعدر  نالیت
 یختگیبه محرک دارند تا سط  برانگ اجیها احت[. برونگرا18کنند  

کننههد. ازآنجاکههه سههط   تیههخههوبی  نالههها را بههاال ببههرد و بهههآ 
ها ک تهر نسهبت بهه درد و    تر است، آ برونگراها پایین یختگیبرانگ

-یرا تجربهه مه   یا  و تر  ک ترمجازات حسا  هستند و اضطر
اضهطرا  اسهت. درواقهع     ،یینوروزگرا یژگیترین ومهم [.17کنند  

شوند. ا هراد  یدر نظر گر ته م چیزیکو اضطرا   ییاغهب نوروزگرا
دهنهد  یازحد پاسه  نشها  مه   بیش یجانیتنها ازلحاظ هنوروزگرا نه

ها . آ دارنددر بازگشت به سط  نرمال مشکل زیبهکه بند از پاس  ن
کهه   یا راد .[18کنند  یرا تجربه م یادیز یدائ ا  اضطرا  و نگران

پرخاشهگر،   یا هراد  رنهد، یگیمه  یین هره بهاال   ییکوزگرایدر بند سا
آرامش  ایتوجه به قانو  و بی یخودمحور، سرد،  اقد حس ه درد

درمهانی  روا  یبند برا نین ره باال در ا یهستند. ا راد دارا گرا ید
 [.19تند  مناسب هس

ترتیب مسئهه پژوهش حاضر این است که آیا تفاوتی بین اینبه
ا ههراد دارای چرخههه صههبحگاهی و شههامگاهی در ابنههاد شخصههیتی 

 برونگرایی، نوروزگرایی و سایکوزگرایی وجود دارد؟

 سوش

 نوع پژوهش
 .ای استمقایسه -این پژوهش از نوع عهی

 آزمودنی 
دختهر سهاکن در    ا یشجودان ه ه ،مورد بررسی یآمار جامنه 

باشند می 91-91 یهیمدر  در سال تحص تیخوابگاه دانشگاه ترب
نفهر در نظهر    91حجم ن ونه  برآورد شد. نفر 1135 هاآ تنداد  که

ها  راهم باشد )حداقل گر ته شد تا امکا  مقایسه آماری بین گروه
 کهه در ایهن   نفر است 15ها برای مقایسه آماری ا راد الزم در گروه

ها بر نتایج، پژوهش برای پیشگیری از اثرات ا ت احت الی آزمودنی
گیهری از نهوع   روش ن ونهه  نفر در هر گروه تنیین شهد..  31تنداد 

هد  ند بود چراکه پاس  به سؤال پژوهش حاضر مستهزم انتخها   
سه گروه بود که دارای ویژگی منینی باشهند )گهروه دارای چرخهه    

تنههادل و گههروه دارای چرخههه صههبحگاهی، گههروه دارای چرخههه م
نفر از اعضهای جامنهه    311ها، شامگاهی.. برای انتخا  ا راد گروه

غروبهی را تک یهل کردنهد و بهر اسها        -آماری پرسشنامه صبحی
نفهر دارای   31شده و دسهتورالن ل آزمهو ، تنهداد    های کسبن ره

نفهر دارای   31نفر دارای چرخهه متنهادل و    31چرخه صبحگاهی، 
 انتخا  شدند. چرخه غروبی
شهد. قبهل از    عیه هها توز خوابگهاه  نیساکن نیدر ب هاپرسشنامه

 حاتیتوضه  یهها توسهط ههر آزمهودن    شروع به پر کرد  پرسشهنامه 
هها خواسهته شهد بهه ه هه      یها ارائه شد. از آزمهودن به آ  یمقدمات

 یتیشخصه سؤاالت پاس  بدهند. ازآنجاکه سؤاالت در رابطه با ابناد 
آیهد را  که به ذهنشها  مهی   یپاسخ نیه شد اولها خواستبود از آ 

ها از آ  یها به ه کارآزمودنی بیترغ یبرا نیانتخا  کنند. ه چن

 جیکننههد تهها نتهها ادداشههتیخههود را  لیهه یخواسههته شههد آدر  ا
 کنند. ا تیها را درپرسشنامه

 

 ابزاس پژوهش

و  4هور  وسیههبه: 1شامگاهی – یچرخه صبحگاه پرسشنامه.1
مورداسهتفاده   یاگسترده زا یشد که به م جادی. ا7619) 3استبرگ

 قهه یدق 15سؤال است کهه در حهدود    19 یقرار گر ت. آزمو  دارا
دربهاره زمها  خهوا  و     یشود. پرسشنامه شامل سهواالت یم لیتک 
و  یو روانه  یههای جسه    نالیهت  یهای مهرج  بهرا  زما  ،یداریب

آزمهو    در یشهود. ن هرات کهه   بند از خهوا  مهی   وقبل  یاریهوش
-86) یکننده نوع کهامال  صهبحگاه  کند که هر شرکتیمشخص م

.، نهوع  24-58) ی.، نهوع خنثه  59-69) ی.، نوع نسبتا  صبحگاه71
شههود . مههی16-31) ی. و نههوع شههامگاه31-21) ینسههبتا  شههامگاه

 41.] 
آلفا را که  یه بستگ بیضر ا یمق نیا ی. برا1985) 2الرسن
هها  کل ماده نیب یو ه بستگ 81/1گیرد را اندازه می یاعتبار درون

هها را از  آیتم نیب یه بستگ بیضر .[41داند  یم 63/1تا  16/1را 
 لیاعتبار پرسشنامه با تحه نی. ه چنشده استگزارش 61/1تا  4/1
ه شد دهیآلفا سنج یه بستگ بیروش ضر باپرسشنامه  یهانهیگز

برگ [. ههور  و اسهت  44،43بهود    89/1آ   یکه اعتبار درون است
دهها    یگیهری دمها  پرسشنامه را با استفاده از اندازه یرونیاعتبار ب
بهد    یبها دمها   دیه بهاالتر با  یهاها اندازه گر تند که زما آزمودنی

کهه   یدهها  ا هراد   یکهه دمها   ا تندیها درباالتر منطبق باشند. آ 
 نیکهامال  متفهاوت بهود. ه چنه     یبودند با ا راد شامگاه یصبحگاه

 یننه یآزمهو  )  نیه را در ا ییاعتبهار بهاال   زی  داتچ نآزمو  باز آزمو
 نیو ه کارا  از ا 5[. آندرسو 41. را نشا  داد  91/1= یه بستگ

اثهر زمها  روز بهر حا ظهه بهندمهدت       یمنظهور بررسه  پرسشنامه به
محاسهبه کردنهد.    83/1آزمهو  را   یکردند و اعتبهار درونه   ادهاستف
وباره مورد آزمو  قرار هفته بند د 8 قیتحق نیا یهایآزمودن 41/1

اعتبهار   بیکردنهد کهه ضهر    لیه گر تند و پرسشنامه را مجهدد تک  
صهادقی   رهها ر، [. 42بهه دسهت آمهد      %77های مکرر گیریاندازه

هههای ویژگههی ی[ در بررسهه45  جههوجیهی، صههادق پههور و میرزایههی
 79/1کهل آزمهو  را    یآلفها  ،سنجی نسخه  ارسی پرسشهنامه روا 

 آزمو  است. یاعتبار باالمحاسبه کرد که نشانگر 

 زنهک یآ تیشخصه  پرسشهنامه : زنکیآ تیشخص پرسشنامه .4
 ،گرایهی سهؤال اسهت و سهه بنهد بهرو       91 یدارا. 6)ای. پی. کیهو. 

از سهؤاالت   کیه هر یسنجد. بهرا را می ییگرا کوزیو سا یینوروزگرا
پرسشهنامه   نیه وجهود دارد. ا  ریه و خ یی بهه پرسشنامه دو گزینهه 

شده است. ساخته یهای  ردسنجش تفاوت یراای بعنوا  وسیههبه
 یتیصفات شخص یبرا یمتوسط مه ریمقاد یه بستگ یبا مشاهده

به الکل،  ادیو اعت یخودکش زا یم رینظ گر،یپرسشنامه با آمار د نیا

                                                           
1 Morningness- Eveningness Questionnaire (MEQ) 
2 Horn, J 
3 Ostberg, O 
4 Larsen, C 
5 Anderson, M 
6 EPQ 
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انهد.  پرسشنامه به دسهت آورده  نیا ینیبشیپ ییروا یبرا یشواهد 
گرایهی و  رو ههای به  مؤلفهه  یآلفهای کرونبهاب بهرا    بیضهرا  زنکیآ

 /. تا 68از  ییگرا کوزیی سامؤلفه ی/. و برا85/. تا 79از  یینوروزگرا
بهاز آزمهو  در    -آزمهو   قیه داند. اعتبار پرسشهنامه از طر /. می72

گرایهی و  ههای بهرو   در مؤلفهه  یا هراد عهاد   یماه برا کیی  اصهه
 تها  71/1از  ییکوزگرایی سامؤلفه یو برا 9/1تا  8/1از  یینوروزگرا

اعتبهار ایهن پرسشهنامه بها روش     [. 46شهده اسهت    محاسبه 83/1
پریشهی  بازآزمایی در ن ونه ایرانی با  اصهه زمانی دو ماه بهرای روا  

74/1  =r 94/1گرایهههی ، بهههرو  =r  89/1و روا  رنجهههوری  =r 
 [.47است  آمده دستبه

 

 نتظیج

کننده اولیه در شرکت 311ی توصیفی ه ه هاشاخصدر ابتدا 
شامگاهی محاسبه شد که منجر به میانگین  -شنامه صبحگاهیپرس

شد. حداقل و حهداکثر ن هرات    65/8و انحراف منیار  9/54برابر با 
دهنههده کههه نشهها  5/74و  5/19نیههز بههه ترتیههب برابههر بههود بهها   

ترین  رد است. طبق دسهتورالن ل  ترین  رد و صبحگاهیشامگاهی
نفهر دارای چرخهه    31نفر دارای چرخه صبحگاهی،  31پرسشنامه 
نفر دارای چرخه شامگاهی انتخها  شهدند و مهابقی     31متنادل و 

کنار گذاشته شدند. میانگین و انحهراف منیهار ایهن سهه گهروه در      
شامگاهی بود  و سه بند شخصیتی آیزنهک در   -میزا  صبحگاهی

 شده است.ارائه 1جدول 

 اه. مقادیر توصیفی متغیرهای پژوهش به تفکیک گروه1جدول 
 سایکوزگرایی نوروز گرایی برونگرایی شامگاهی -صبحگاهی شاخص گروه

 شامگاهی

 6 3/14 6/13 25/36 میانگین
 1/3 5 9/3 9/2 انحراف منیار
 1 4 5 5/19 حداقل
 13 44 19 5/21 حداکثر

 متنادل

 2/2 6/14 8/14 4/51 میانگین
 5/4 2/2 2 52/1 انحراف منیار
 1 1 2 29 حداقل
 11 41 41 51 کثرحدا

 صبحگاهی

 6/3 4/14 9/14 2/67 میانگین
 5/1 5 4/3 8/4 انحراف منیار
 1 2 5 5/63 حداقل
 8 41 19 5/74 حداکثر

 کل

 7/2 2/14 1/13 3/51 میانگین
 6/4 7/2 7/3 1/13 انحراف منیار
 1 1 2 5/19 حداقل
 13 44 41 5/74 حداکثر

آمهده بهرای   دستج توصیفی بهبندی کهی از نتایج ع 1جدول 
که در ه ین طوریها را ارائه داده است بهها و نیز کل آ ه ه گروه

 مقایسه است.ها در ابناد شخصیتی قابلهای گروهجدول میانگین

منظور پاسخگویی به مسئهه پژوهش از تحهیل واریانس چند به
 ی ها در سه بند شخصیتمتغیره استفاده شد تا تفاوت بین گروه

 

تنیین شود. پیش از انجام تحهیل، با استفاده از آزمو  لو  برابهری  
های خطا برای ههر سهه متغیهر وابسهته بررسهی شهد کهه        واریانس

مننادار نیسهتند و ایهن مفروضهه     Fیک از مقادیر مشخص شد هیچ
 4برای هر سه متغیر برقرار است. نتایج تحهیل واریانس در جهدول  

 آمده است.

 تحلیل واریانس برای بررسی اثر گروه بر ابعاد شخصیت آیزنک . نتایج2جدول 
 مجذور اتا .F Sig میانگین مجذورات درجه آزادی مج وع مجذورات اندازه وابسته منبع

 گروه
 118/1 7/1 36/1 17/5 4 32/11 برونگرایی
 111/1 92/1 16/1 33/1 4 6/4 نوروزگرایی
 13/1 115/1 77/6 64/21 4 42/83 سایکوزگرایی

 خطا
    12 87 1463 برونگرایی
    43 87 4169 نوروزگرایی
    12/6 87 554 سایکوزگرایی

 کل
     91 17478 برونگرایی
     91 16394 نوروزگرایی
     91 4681 سایکوزگرایی

 
شهود کهه اثهر    ، مشخص مهی 4شده در جدول با توجه به نتایج ارائه

ه بر ابناد شخصیتی برونگرایی و نوروزگرایی مننادار نیست کهه  گرو
 Fامها مقهدار   ؛ حاکی از عدم تفاوت سه گهروه در ایهن ابنهاد اسهت    

 115/1آمده برای اثر گروه بر بند سهایکوزگرایی در سهط    دستبه
دههد سهه گهروه شهامگاهی، متنهادل و      مننادار است که نشا  مهی 

یکدیگر تفهاوت دارنهد. انجهام    صبحگاهی در میزا  سایکوزگرایی با 
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آزمو  تنقیبی توکی نشا  داد کهه میهزا  سهایکوزگرایی در گهروه     
تر از دو گروه دیگر است. ن هودار  طور منناداری پایینصبحگاهی به

 دهد.این تفاوت را نشا  می 1
آمهده از تحهیهل واریهانس،    دسهت و نتایج بهه  1با توجه به ن ودار    

گاهی ک ترین میزا  سهایکوزگرایی  شود که ا راد صبحمشخص می

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.
 

 
 ها. میزان سایکوزگرایی برحسب گروه1نمودار 

 بحث و نتیجه گیر 
زنهک در ا هراد   هدف پژوهش حاضر مقایسه ابناد شخصهیت آی 

آمهده از  دستهای صبحگاهی شامگاهی است. نتایج بهدارای چرخه
ههای  ا راد در چرخهه  نیکه ب دهدآزمو  تحهیل واریانس نشا  می

وجهود   یمننهادار تفهاوت   ییبرونگراشامگاهی ازلحاظ  -صبحگاهی
. [48اسهت   و ه کهارا    1که این یا ته ه سو با تحقیق آدا  ندارد

و ه کهارا    ونه  ی ید یهایتوا  در بررسرا میآ   لیاز دال یکی
خود نشا   قی[ در تحق8و ه کارا    4ون ی ی[ مشاهده کرد. د8 

بهود  رابطهه نهدارد.     یشامگاه ای یبا صبحگاه ییدادند که برونگرا
گذشهته کهه رابطهه     قاتیاز تحق یاریکنند که در بسمی ا یها بآ 
ای. پی. » ا یود، از مقشده ب دیبود  تائ یو شامگاه ییبرونگرا نیب

هنهوز   زنهک یپرسشهنامه آ  نیه استفاده کرده بودنهد کهه در ا  « 3آی.
در  زنهک یمجزا نکرده بهود. آ  ییرا از برونگرا یختگیزودانگ صهیخص
 صهههیخصشخصههیت آیزنههک  خههود در پرسشههنامه   دنظریههتجد
 یقه یدر تحق قرارداد. ییکوزگرایسا رمج وعهیرا در ز یختگیزودانگ

 ا یه سهنجد، ب یرا مه  یهیتحص شر تیو پ ییگرابرون نیکه ارتباط ب
 دایه دسهت پ  یک تهر  یهیتحص تیکند که ا راد برونگرا به مو قمی
کهرد ،   لیتحصه  یجها ها بهاحت ال دارد آ  شتریکنند، چو  بمی
شهوند و   یگروهه  یهها تی نال ریسا ای یاجت اع یهاتی نال ریدرگ

ابق بها  . مطه [49داشهته باشهند     یترپایین یهیسط  ع هکرد تحص
در مقطههع  ا یبههاال، در پههژوهش حاضههر کههه دانشههجو   قههاتیتحق

                                                           
1 Adan 
2 DeYoung, C 
3 EPI 

سهط    یتیاز ابناد شخص کیدر هر دیباشند، بایارشد م یکارشناس
و  یهیرا نشا  دهنهد تها از عههده درو  تحصه     تیاز  نال یمتوسط
 ییدر بند برونگرا تفاوتعدم  نیلذا ا ند،یها برآمرتبط با آ  فیتکال
 باشد. اصل نی ه جهیتواند نتیم

 ریخهود ته ث   قیه در تحق زیه [ ن31ه کارا    و 2لوزادا نیه چن
بهود  ا هراد    یشهامگاه  ایه  یرا بر صبحگاه یسن و عوامل اجت اع

از  یسطوح ثابت یدارا نکهیا راد باوجودابدین مننا که نشا  دادند. 
هها  آ  یروزشهبانه های هستند، نوع چرخه ییو نوروزگرا ییبرونگرا

 .ابدی رییتغ یطیامل محم کن است در اثر عو
نقهش   ی[ بهه بررسه  31، لون  و چارلز  تزیهرو گرید یاز سو 

پرداختنهد.   یهی و برونگرا ییدر نهوروزگرا  یطه یو مح یکیعوامل ژنت
در  شهه یگرچهه ر  ییو نهوروزگرا  یهی کنند که برونگرامی ا یها بآ 
 راتیباشهند امها ته ث   یمه  تیشخصه  یسهت یابناد ز از دارند و کیژنت
تواند بر نحهوه بهروز   خاص هر  رد می اتیثل تجربخاص م یطیمح
 یآمهوز برونگهرا بهرا   دانهش  کیمثال  یبگذارد. برا ریعوامل ت ث نیا

 لیخهود را تنهد   انهه یبرونگرا یر تارهها  دیقبول شد  در امتحا  با
تنهها در  نهه  ی رهنگه  یاجت هاع  یهها لیتنهد  گهر یدعبهارت کند. به
 .سهت ا یابیه قابل رد زین یتیبهکه در ابناد شخص یستیهای زچرخه

شهامگاهی در   -ههای صهبحگاهی  ه چنین عدم تفاوت بین چرخهه 
 نوروزگرایی نیز مشاهده شد.

نتایج در رابطه با تفاوت ا را صبحگاهی شامگاهی در این بنهد   
 دهنهده لیتشهک  یجهز  اصهه  [. 48است  شخصیت خیهی متناقض 

                                                           
4 Luzada, S 
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و اضهطرا  اغههب    ییزگراواضطرا  است. درواقع نهور  ،یینوروزگرا 
 [.34شوند  در نظر گر ته می یکی

 یاضهطرا  و شهامگاه   نیرابطه ب ی[ به بررس14مورالز   ازید 
دو را بها توجهه بهه اطالعهات      نیه ا نیب یه بستگ وبود  پرداخت 

کند که اضهطرا   می ا یخود ب قینشا  داد. او در تحق کیدموگرا 
ن و در مردا  با مجرد بود ، بچه داشهت  نییپا التیدر زنا  با تحص

حاضر سهط    قیبود  رابطه دارد. ازآنجاکه گروه ن ونه تحق کاریو ب
عدم تفاوت در نهوروزگرایی بها توجهه بهه     داشتند،  ییباال التیتحص

 1بهائور  نی. ه چنه باشهد  انتظهار قابلتواند نتایج تحقیق پیشین، می
 یهیکهه ع هکهرد تحصه    یخود نشا  داد در ا هراد  قی[ در تحق33 

تر است. در پهژوهش حاضهر   پایین ییوروزگران زا یدارند، م یباالتر
 اتو قرار گهر تن ن هر   ریدو متغ نیعدم رابطه ب لیتوا  دل-یم زین

گهروه ن ونهه مهرتبط     التیرا، با تحصه  نیانگیدر حد م یینوروزگرا
 ههای چرخهه تفاوت منناداری بهین   ییکوزگرایسا اما در بنددانست.

 لیه د بهه دل توانه یممشاهده شد. این تفاوت  یشامگاه -صبحگاهی
باشد.  شامگاهی بود  و سایکوزگرایی نیب ادیز اریوجوه اشتراک بس

هسهت، رابطهه    کوزگرایبارز ا هراد سها   یژگیو کیکه  یختگیزودانگ
 [. 9دارد   یبا چرخه شامگاه یقو

[ در 35  2و اسهههکریبانو 3مهههورالز ازیههه[ و د32  4ترویامپیهههج
ک تهر   یاهکه ا هراد شهامگ   دندیرس جهینت نیهای خود به ابررسی

از  نهد، یایطور مؤثر کنهار ب به یطیو مح یاجت اع یازهایقادرند با ن
 یدر ر تارهها  یشهتر یاحت ال بکنند و بهین  یرویقواعد مرسوم پ
های ا هراد  ویژگی فیطور که در تنرشوند. ه ا یم ریپرخطر، درگ

  هراد ههای ا پرخطهر ازج ههه ویژگهی    یوجهود ر تارهها   کوزگرا،یسا
 ریه دو متغ نیه ا نیت ییدی بر رابطه به  یژگیو نیا است، کوزگرایسا

 است.
خود نشا  دادند که هم  قاتی[ در تحق35  و ه کارا  5ی ابر 

راست خهود    کرهیاز ن شتریب کوزگرایو هم ا راد سا یا راد شامگاه
ترند. ا راد در هر دودسهته  تر و خالقکنند، لذا شهودییاستفاده م

 یزندگ یهاسختی چرخهارند و بهد تینوا با موقنسبک تفکر نا هم
 نیبه  یبر ارتباط قهو  یهیتواند دلیم نیکه ا رندیپذیرا م یاجت اع
 باشد. ییکوزگرایبود  با سا یشامگاه
ماننهد   یطه یذکر شد، عوامهل مح  زین نیازاشیطور که په ا  

بهود  ا هراد    یشهامگاه  ای یدر صبحگاه یو اجت اع یبا ت  رهنگ
ههای  ویژگهی  یریه گمل منجهر بهه شهکل   عوا نیاست و ا رگذاریت ث

 لیه شهود. دل یم یشامگاه ای یمختهف در ا راد صبحگاه یتیشخص
مختههف و ابنهاد    یتیهای شخصه ویژگی نیج رابطه بیتفاوت در نتا

ابنهاد   نیه ا یکه در بررس تواند این باشدمی ،یشامگاه -یصبحگاه
در  ههرد  یطههیو مح یبههه ه ههراه عوامههل اجت ههاع تیشخصهه دیههبا

هها بها   آ  امهد  ین ایه کنار آمد   رای؛ ز[36  ردیقرار بگ یموردبررس
هها  آ  یتیههای شخصه  در ویژگی راتییبر تغ یطیمح یهاخواسته

در  رهها یمتغ نیه ا نی قهدا  رابطهه به    دیخواهد بود و شا رگذاریت ث

                                                           
1 Boeere, G 
2 Giampietro, M 
3 Dı´az-Morales, J 
4 Escribano, C 
5 Fabbri, M 

 لیدر تنهد  یو اجت هاع  یطه یمح راتیپژوهش حاضر به جهت ته ث 
-یم شتریب قاتیقتح باشد. یستیز اتیبرگر ته از خصوص یالگوها

 نیتواند با در نظر گهر تن ا هراد ن ونهه از ههر دو جهنس و ه چنه      
 مختهف در کشور انجام شود. ییایجغرا  یهامکا  نیب سهیمقا
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