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مقاله پژوهشي

مقدمه :ابعاد زیستی شخصیت بر ابعاد شنناختی ارنراد ثنر یر دارنند .شنحوضر جاتنر اینت ماایسنآ جار نآ ینندهنگنر،
ثصمیمگیری خطرشذیر ،ثصمیمگیری ضمکارانآ در ارراد با الگوضای شبانآروزی صبحگاضی و شامگاضی انجام شد.
روش :این ثحایق با رویکرد روششناسی کمی در قالب ین رنرع علنی-ماایسنآای در دو گنروه ارنراد بنا الگوضنای
صبحگاضی و شامگاضی مورد بررسی قنرار گررنت .نموننآ شنحوضر شنام  70دانشنجوی دختنر و شسنر  18ثنا  32سنالآ،
دانشجوی کارشناسی یا کارشناسی ارشد بود کآ با اسنتااده از رراخنوان و زمنون اربنالگنری صنبحگاضی -شنامگاضی
انتخاب شدند .ارراد انتخاب شده شام  38نار صبحگاضی و  32نار شامگاضی بودند کآ در دو السآ صبح و عصنر منورد
بررسی قرار گررتند .از ی شرسشنامآ صبحگاضی -شامگاضی و ثکالیف شناختی کامپیوثری جار نآ ینندهنگنر مبتننی بنر
زمان ،ثکلیف قمار یووا ،ثصمیمگیری ضمکارانآ (معمای زندانی) بآعنوان ابزار امع وری دادهضا استااده شد.
نتایج :ثحلی ماری با استااده از زمون ثحلین وارینانچ دنندمتییری نشنان داد کنآ بنین دو گنروه ارنراد بنا
الگوی شبانآروزی صبحگاضی و شامگاضی از ن ر جار آ یندهنگر ،ثصمیمگینری خطرشنذیر ثاناوع معننادار
واود دارد .نتایج نشان داد کآ عملکرد جار آ یندهنگر در گروه شنامگاضی بیتنر از گنروه صنبحگاضی بنود.
ضمچنین میزان ثصمیمگیری خطرشذیر در گروه شامگاضی باالثر از گروه صبحگاضی میباشد.
بحث و نتیجهگیری :بننابراین نتنایج شنحوضر بینانگر اینن اسنت کنآ بنین دو گنروه صنبحگاضی و شنامگاضی از ن نر
کارکردضای شناختی در جار آ یندهنگر ،ثصمیمگیری خطرشذیر ثااوع واود دارد.
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مقدمه
خواب یک فرایند فیزیولوژیکی الزم برای بقا است [ ]1و
یکی از مهمترین چرخههای شبانهروزی و یک الگوی
پیچیده زیستشناختی است .چرخه خواب و بیداری یکی از
چرخههای بیولوژیکی است که تحت تأثیر عملکرد
فیزیولوژیک ،روشنایی و تاریکی ،برنامههای کاری و سایر
فعالیتها میباشد [ .]2ما بهطور معمول زندگی روزانه خود
را در قالب دورههایی از فعالیت و استراحت سازمان میدهیم
و بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیک در انسان با تغییراتی در
مواجهه با چرخه تاریکی – روشنایی پیرامون ما همراه
میشوند .بهواقع ،نظام شبانهروزی نه تنها بر چرخه خواب و
بیداری ما تأثیر دارد ،بلکه بر چندین حیطه دیگر از کارکرد
فردی مثل نواخت غدد درونریز ،نواخت انتظار غذا و نواخت
دمای بدن ،اثرگذار است .متعاقباً ،این نواخت بر سطوح پایه
و پاسخدهی دستگاههای فیزیولوژیکی متفاوت در طول
زمانهای متفاوتی از روز مؤثر است .ازاینرو ،نواختگی
شبانهروزی ،این توانایی را به ما میدهد که تغییرات
محیطیمان را پیشبینی کنیم و بهوسیله سازماندهی
فرایندهای فیزیولوژیک و رفتاری خود برای عمل در زمانی
از روز که از نظر زیستشناختی برایمان منفعتبخش است،
به کاراترین شکل ممکن با محیط پیرامونی خود سازگاری
پیدا کنیم [ .]3انسانها در چرخه شبانهروزی خود دارای
تفاوتهای فردی متمایزی هستند .در این میان یکی از
مهمترین تفاوتهای فردی ترجیحات صبحگاهی-
شامگاهی 1یا تیپ چرخه شبانهروزی 2است [ .]3ترجیحات
زمان بیداری و خواب و همچنین ترجیحات ساعت روز برای
فعالیتهای بدنی یا ذهنی این مفهوم را میرساند که افراد
در طول پیوستاری از ترجیحات شبانهروزی قرار دارند که در
دامنهای از ترجیحات از ترجیح صبحگاهی 3که
'' چکاوک صفت'' 4نامیده میشوند و ترجیح شامگاهی 5که
'' بوم صفت'' 6نامیده میشوند ،در نوسان هستند [.]5 ،4
این تفاوتها از طریق عوامل مختلف مانند عوامل ژنتیکی
درونزاد تعیین میشوند [ .]6همچنین ساعت درونی بدن
با عوامل بیرونی مرتبط است که مهمترین آنها نور خورشید
است [ .]6عوامل اجتماعی و الزامات خانوادگی نیز بر
صبحگاهی و شامگاهی بودن تأثیر میگذارند [.]6

در یک سو ،افراد صبحگاهی زود از خواب برمیخیزند،
در نیمه اول روز بیشترین سطح هشیاری را دارند،
فعالیتهای روزانه را ترجیح میدهند و دشواری زیادی در
خوابیدن دیر وقت دارند .در سوی دیگر ،افراد شامگاهی قادر
هستند که در ساعات پایانی بخوابند ،بیشترین سطح
هشیاری را در ساعات غروب دارند .فعالیتهای شبانه را
ترجیح میدهند و مدت زمان زیادی طول میکشد تا در
نیمه شب به خواب روند [ .]3تیپهای صبحگاهی اغلب
سبک زندگی سالم ،سرزندگی و خلق خوب در طی روز،
وظیفهشناسی ،خودتنظیمی و ثبات عاطفی باال و کیفیت
خواب خوب دارند [ ،]7 ،4افراد شامگاهی به صورت افرادی
خالق و دارای سبک شخصیتی شهودی – نوآور بوده [ ]8و
از نظر هیجانی بیثبات توصیف شدهاند ،مشکالت رفتاری و
مشکالتی در روابط اجتماعی و خانوادگی دارند ،کیفیت
خواب ،خودتنظیمی و ثبات عاطفی کمتری نسبت به افراد
صبحگاهی دارند [.]9
در مورد ارتباط ریختهای شبانهروزی و متغیرهای
شناختی ،رفتار و فیزیولوژیک تاکنون پژوهشهای گسترده-
ای صورت گرفته است [ .]3تیپهای صبحگاهی و شامگاهی
در تعدادی از متغیرهای روانشناختی مثل عملکرد روزانه،
مقابله با استرس ،هوش ،حافظه ،نقایص شناختی ،توجه و
کارکردهای حرکتی تفاوتهایی با هم دارند [ .]8در باب
ارتباط تیپهای شبانهروزی و پردازشهای شناختی،
کوچران و رابرتسون 7در پژوهشی نشان دادند که تغییر در
ریتم شبانهروزی سالمندان میتواند تفاوتهای هر چند
اندکی در کارکردهای شناختی آنها ایجاد کند [ .]3در واقع
توافق عمومی بر این است که خواب به شدت به حافظه،
یادگیری و بهطور کلی به مکانیسمهای انعطافپذیری عصبی
مرتبط است و این ارتباط ممکن است بهطور مستقیم بر
فرآیندهای بازیابی تأثیر گذارد [.]10
با توجه به تقسیمبندی حافظه بر اساس جهت زمانی
میتوان به حافظه آیندهنگر 8اشاره کرد که اولین بار اینگوار
آن را مطرح کرد [ .]11این اصطالح برای توصیف توانایی به
خاطر آوردن فعالیتهایی که در آینده باید انجام شود به کار
میرود .در واقع حافظه آیندهنگر عبارت است از توانایی
تنظیم اهداف ،برنامهها و حفظ ،یادآوری مجدد و انتقال
آنها در زمان و بستر مناسب است [.]12

1

Morningness - Eveningness
Circadian typology
3 Morning-like
4 Lark
5 Evening-like
6 Owl
2

Cochrane & Robertson
)Prospective Memory (PM
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ارزیابی جار آ یندهنگر ،ثصمیمگیری خطرشذیر و ثصمیمگیری ضمکارانآ در بین ارراد با ..........
اع م نوررستی و ضمکاران

نتایج مطالعات برودبنت و همکاران [ ،]5مکاسی و
همکاران [ ] 5در بررسی با استفاده از پرسشنامه شکست
شناختی 1در دو نوع افراد صبحگاهی و شامگاهی نشان داد
که انواع صبحگاهی نقص شناختی بیشتری از افراد
شامگاهی گزارش دادند .نتایج پژوهش کاولرا و جیودسی،
پریکل و همکاران [ ]13 ،5در ارزیابی حالتهای ذهنی و
عملکرد در تستهای حافظه کاری نشان داد که افراد
شامگاهی عملکرد باالتری در تکالیف حافظه کاری دارند.
متچوک و مردکاف [ ]3در مطالعه خود یافتند
صبحگاهیها در صبح و شامگاهیها در ساعات شب عملکرد
بهتری در آزمون حافظه نشان دادند .در دیگر پژوهش انجام
گرفته در استرالیا که بر روی  420نفر صورت گرفت ،نشان
داد افراد شامگاهی نمره بیشتری در بهره هوشی کسب
کردند [ .]3یکی دیگر از فرایندهایی که میتواند با خواب و
ریتم شبانهروزی آن رابطه داشته باشد ،تصمیمگیری است.
تصمیمگیری یکی از فرایندهای شناختی بنیادین است که
در مدل مرجع الیهای مغز 2الگوسازی شده است [ .]14دو
نوع از انواع تصمیمگیری که در پژوهش حاضر مورد بررسی
قرار گرفت ،تصمیمگیری خطرپذیر و تصمیمگیری همکارانه
(معمای زندانی )3است .خطرپذیری مفهومی چندبعدی
است ،معموالً بهعنوان تمایل به شرکت در رفتارهای بالقوه
مضر یا خطرناک در جهتی با آیندهای نامعلوم است به نحوی
که یکی از نتایج احتمالی برای فرد ،بسیار مفید و سودمند و
دیگری کامالً زیانبار یا ترسناک خواهد بود و نمیتوان نتایج
آن را با اطمینان تشخیص داد [ .]15نتایج بررسیهای انجام
شده از جمله پونزی 4و همکاران [ ،]16مرخام 5و همکاران
[ ،]17مسترپیری ،]18[ 6کیلگور ،]19[ 7نشان میدهد که
افراد شامگاهی نسبت به افراد صبحگاهی تمایل بیشتری به
ریسک کردن دارند .تصمیمگیری همکارانه که به کمک آن
بسیاری از مسائل رقابتی تحلیل میشود و با هدف توصیف
موقعیتی با رفتار معقول (رفتاری که سود قابل انتظار شخص
را حداکثر کند) مطرح شد [ .]20فرد با دو راهبرد ،همکاری
و عدم همکاری مواجه میشود و تصمیم میگیرد همکاری
کند و یا همکاری نکند [ .]21کلونینجر و شوارکیک]22[ 8
در تعریف '' همکاری'' عنوان میکنند که این ویژگی منشی

میسا مسلمان و ضمکاران

تفاوتهای موجود در عملکرد قانونگذرانه افراد را کمی
میکند .از نظر کلونینجر همکاری بر پایه پنداشت از
خویشتن بهعنوان بخشی از جهان انسانی و جامعه قرار دارد
که از آن حس اجتماعی ،رحم و شفقت ،وجدان و تمایل به
انجام امور خیریه مشتق میشود .او معتقد است افرادی که
در بعد همکاری نمره باال به دست میآورند ،همدل ،مهربان،
متحمل ،حمایتکننده و درستکار شناخته میشوند و
کسانی که در بعد همکاری نمرهی پایین میگیرند؛ خودبین،
متعصب ،سرزنشکننده و کینهتوز هستند .از آنجایی که
همکاری یا عدم همکاری افراد به ویژگی تصمیمگیری
اخالقی آنها برمیگردد میتوان به نتایج پژوهش کوچکی و
اسمیت ]23[ 9اشاره کرد که نشان دادند افراد در بعدازظهر
عدم صداقت و رفتار غیراخالقیتر نشان میدهند .همچنین
آنها دریافتند که افراد عادی ،بهتر قادر به مقاومت در برابر
رفتار غیراخالقی در صبح نسبت به بعدازظهر هستند.
بهطور کلی از آنجا که خواب فرآیندی است که با کنش-
وری شناختی افراد در ارتباط است ،انتظار میرود که ریتم
شبانهروزی خواب ،متغیرهای حافظهی آیندهنگر ،تصمیم-
گیری خطرپذیر ،تصمیمگیری همکارانه را تحت تأثیر قرار
دهد و با توجه به اهمیت شناخت بیشتر تواناییهای افراد در
زمانهای مختلف روز و بهرهوری درست افراد از تواناییهای
خود در زمانهای مختلف روز و بهکارگیری افراد در مشاغل
متناسب و با توجه به کم بودن پژوهش در زمینه بررسی
تفاوتهای شناختی و فیزیولوژیکی افراد با تیپ شبانهروزی
صبحگاهی و شامگاهی در ایران ،پژوهش حاضر در
جستجوی مقایسهی متغیرهای شناختی افراد با تیپهای
شبانهروزی صبحگاهی و شامگاهی میباشد.
روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر با توجه به نوع متغیرها و عدم دستکاری
آنها از طرحهای پس رویدادی یا علی-مقایسهای بود.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش مورد نظر
دانشجویان دانشگاه کردستان که در سال تحصیلی -95
 1394مشغول به تحصیل بودند.
ب) نمونه پژوهش :شامل  70دانشجوی دختر و پسر
 18تا  32ساله ،دانشجوی کارشناسی یا کارشناسی ارشد
بودند که با استفاده از فراخوان و آزمون غربالگری
صبحگاهی -شامگاهی انتخاب شدند .افراد انتخاب شده با

1

Cognitive Failure Questionnaire
)Layered Reference Model of the Brain (LRMB
3 Prison Dilemma
4 Ponzi
5 Markham
6 Maestripierl
7 Killgore
8 Cloninger & Svrakic
2

Kouchaki & Smith
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توجه به نمره آنها در پرسشنامه صبحگاهی-شامگاهی 1در
دو گروه تیپ صبحگاهی ( 38نفر) و تیپ شامگاهی (32
نفر) قرار گرفتند .به منظور از بین بردن اثر زمان شرکت در
آزمون بر عملکرد شرکتکنندگان ،افراد به صورت تصادفی
در دو جلسه صبح و عصر مورد بررسی قرار گرفتند .از یک
پرسشنامه صبحگاهی -شامگاهی و تکالیف شناختی
کامپیوتری حافظه آیندهنگر مبتنی بر زمان ،تکلیف قمار
آیووا ،تصمیمگیری همکارانه (معمای زندانی) استفاده شد.

 0/82اعالم کردند و با تحلیل عاملی به چهار عامل نهایی
رسیدند .در ایران نیز رضایی ،امیری و مولوی اعتبار صوری
پرسشنامه را تائید کردند و میزان آلفای کرونباخ آن را 0/77
گزارش کردند [.]3
3
 )2نرمافزار تی .بی .پی .ام  :برای اجرای این
پژوهش ،ورژن فارسی نرمافزار تی .بی .پی .ام بر اساس دی.
ام .دی .ایکس 4که مک فارلند و گلیسکی ]11[ 5برای
ارزیابی حافظهی آیندهنگر زمان محور از آن استفاده کرده
بودند ،به کار رفت .تمام سؤاالت اطالعات عمومی و گزینهها
به زبان فارسی برگردانده و هنجاریابی شده بود .در این ابزار
که با رایانه اجرا شد ،شرکتکنندگان دو تکلیف داشتند:
نخست ،پاسخ به پرسشنامهای چهار جوابی که به اطالعات
عمومی مربوط بود و هر سؤال به مدت  12ثانیه بر صفحهی
رایانه ظاهر میشد ،دوم ،تکلیف حافظه آیندهنگر که در آن
آزمودنی میبایست هر پنج دقیقه و در حین پاسخ به
پرسشنامه ی اطالعات عمومی یکی از دو کلید یک یا دو را
فشار دهد .پنج دقیقه بعد از شروع تکلیف ،آزمودنی می-
بایست کلید یک و پنج دقیقه بعد کلید دو را فشار دهد و
رأس پنج دقیقهی سوم کلید یک و تا آخر .در کل کلیدهای
یک یا دو میبایست هشت بار در طول زمان پاسخدهی به
سؤاالت فشار داده شوند ( 40دقیقه) .برای کنترل زمان یک
آیکون ساعت در این نرمافزار وجود دارد که باال و گوشهی
سمت راست صفحهی نمایش قابل مشاهده است .آزمودنیها
برای هر بار دیدن زمان میبایست روی آن کلیک میکردند
تا بتوانند زمان دقیق انجام دادن تکلیف دوم را مشاهده
کنند.

ابزارهای پژوهش

 )1پرسشنامه صبحگاهی -شامگاهی هورن و
استبرگ :)1976( 2این مقیاس یک ابزار خودگزارشی است
و برای اندازهگیری تیپهای صبحی و شامگاهی به کار
میرود .این پرسشنامه شامل  19گویه است که مربوط به
زمان خوابیدن و بیدار شدن ،زمانهای ترجیحی برای
عملکردهای فیزیکی ،ذهنی و هشیاری بعد از بیداری است.
سؤاالت پرسشنامه دارای تعداد گزینههای متفاوت و
نمرهگذاری اختصاصی است .گزینههای پرسشنامه دارای
ارزشهای مساوی نیستند و بر اساس تحلیلهای اولیه
سازندگان آن به گزینههای برخی از سؤاالت ارزشهای
متفاوتی از سایر سؤاالت داده شده است [ .]3چهار پاسخ
ممکن برای سؤالها وجود دارد :برای سؤاالت ،7 ،6 ،5 ،4 ،3
 16 ،15 ،14 ،13 ،9نمرات بین  1-4است .برای سؤاالت ،1
 18 ،17 ،10 ،2نمرات بین  1-5است و برای سؤاالت ،11
 19نمرات بین  0-6و برای سؤال  12بین  0-5به صورت
لیکرتی نمره داده میشود .مطابق با نتایج این پرسشنامه،
افراد در پنج طبقه ریتم ساعتی قرار میگیرند :نمرات -89
 70کامالً تیپ صبحی 59-69 ،نزدیک به تیپ صبحی-58 ،
 42تیپ میانه یا حد واسط 31-41 ،نزدیک به تیپ
شامگاهی و  16-30تیپ کامالً شامگاهی [ .]7بیشتر
محققان در پژوهشهای خود دو گروه کلی صبحگاهی و
شامگاهی ،یعنی دو طیف انتهایی یا حداکثر سه گروه را
لحاظ کردهاند [ .]24در این پژوهش دو گروه کلی
صبحگاهی و شامگاهی لحاظ شد .در بسیاری از تحقیقات
گزارش شده است که این پرسشنامه از هماهنگی درونی
کافی برخوردار است .همبستگی درونی سؤالها بین -0/02
تا  0/61با میانگین  0/2به دست آمده است .چلمینسکی و
همکاران آلفای آزمون را  0/77گزارش کردند [ .]3در دیگر
پژوهش کاکی و همکاران [ ]3میزان کلی آلفای آزمون را

شکل  .1نمایی از ورژن فارسی تکلیف کامپیوتری حافظه آیندهنگر زمانمحور

3

Time-Based Prospective Memory
DMDX is a Windows-based program designed primarily
for language-processing experiments.
5 McFarland & Glisky
4

10

Morningness-Eveningness Questionnaire
Horne & Ostberg

2
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این تکلیف حافظه آیندهنگر سه نمره دارد:
 -1تکلیف حافظه آیندهنگر :کلیک کردن روی کلید
درست (یک یا دو) در زمان مشخص (رأس هر پنج دقیقه،
با فاصله  15ثانیه قبل و بعد از آن) که برآورد زمانی را نشان
میدهد.
 -2خطای حافظه آیندهنگر :کلیک کردن روی کلید
درست در زمان غلط (خارج از محدوده  15ثانیه قبل و بعد
از رأس پنج دقیقه) که بازیابی قصد در بافت و زمینهی
مناسب و یک روند خودکنترلی است را نشان میدهد.
 -3خطای حافظه گذشتهنگر :1کلیک کردن اشتباه
روی کلید یک یا دو که خطای حافظه گذشتهنگر که
نگهداری و کدگذاری قصد در طول یک دوره است را نشان
میدهد.
تکلیف کامپیوتری قمار آیووا :2نسخهای از تکلیف
کامپیوتری قمار آیووا مورد استفاده در این پژوهش از پی.
بی .جی .تی ]25[ 3که منطبق با کار اصلی توسط بچارا 4و
همکاران [ ]26بود که برای ارزیابی تصمیمگیری خطرپذیر
مورد استفاده قرار گرفت .آزمون قمار آیووا را اولین بار در
سال  1994پرفسور بچارا در دپارتمان نورولوژی دانشگاه
آیووا ایاالت متحده ،برای ارزیابی اختالالت تصمیمگیری در
بیمارانی که دچار ضایعات پایدار در قشر میانی تحتانی
پیشپیشانی 5شده بودند ،طراحی و اجرا کرد [.]27

میسا مسلمان و ضمکاران

و پاداش و در فرکانس از دست دادن تفاوت داشتند بر روی
یک صفحه نمایش کامپیوتر ارائه میشود .شرکتکنندگان از
نقطه پایانی ( 100آزمایش) و یا ساختار نتیجه حاصل از این
کار ،آگاه نیستند .برای شروع ،به هر شرکتکننده یک وام
مجازی  2000دالر داده میشود و به تالش برای کسب پول
به همان اندازه که با انتخاب کارت از دستههای مختلف
ممکن است آموزش داده میشود .مقادیر برد و باخت هر
انتخاب و نتایج نهایی بردها و باختها از طریق همین
صفحه نمایش به اطالع فرد میرسد .برای اطمینان از اینکه
ترتیب فیزیکی دستهها عملکرد را تحت تأثیر قرار نمیدهد،
دستهها بر روی صفحه نمایش در یکی از چهار ترتیب ارائه
میشود .به دلیل اینکه اکثر شرکتکنندگان یک درک کامل
از تفاوتهای دسته تا حدود  80آزمایش [ ]26رشد ندارند
تنها نتایج آزمایش بلوک اول و آخر برای امتیازدهی و
تجزیهوتحلیل مورد بررسی آماری قرار میگیرد و در نتیجه
تفاوتهای فردی بهترین وجه نشاندهنده آزمایشات نهایی
در تصمیمگیری در معرض خطر بود [ .]26استفاده از این
روش ،ضمن نیاز به وقت کمتر (حدود  5تا  8دقیقه) ،ثبت
نتایج را دقیقتر و ارزیابی نهایی اطالعات را بهخصوص در
صورت طراحی مناسب بانک اطالعاتی برنامه رایانهای،
آسانتر میسازد .استفاده از این روش ،محاسبه با محدود
کردن زمان انتخابها و ثبت تغییرات هدایت پوستی همراه
با مراحل آزمون را نیز ممکن میسازد [.]27
 )3تکلیف کامپیوتری تصمیمگیری همکارانه
(معمای زندانی) :برای میزان تصمیمگیری همکارانه از
بازی کامپیوتری معمای زندانی استفاده میشود .این بازی
ابتدا توسط درشر و فلود 6در حدود  1950ساخته شد و با
مطالعات تاکر و نش 7به سرعت رسمی گشت .معمای زندانی
بازی اصلی انتخاب است و همچنان برای همکاری یا عدم
همکاری نیز کاربرد دارد [ .]28در این تکلیف دو رقیب در
برابر یکدیگر مسابقهای را برگزار میکنند که قادر به برقراری
ارتباط با هم نیستند .هر یک از دو رقیب دو انتخاب دارند:
همکاری (حالت  )Cیا عدم همکاری (حالت  .)Dبا توجه به
انتخاب رقیبان به هر کدام عایدی تعلق میگیرد .اگر هر دو
نفر حالت  Cرا انتخاب کنند ،هر کدام  ./7دالر عایدی
دریافت میکنند .اگر رقیب اول  Cو رقیب دوم  Dرا
انتخاب کند ،رقیب اول  1دالر عایدی دریافت کرده و دومی
هیچ عایدی دریافت نمیکند.
اگر این حالت برعکس رخ دهد ،رقیب دوم  1دالر

شکل  .2نمایی از تکلیف کامپیوتری قمار آیووا

در این آزمایش چهار دسته کارت که در میزان مجازات
1

Retrospective Memory
Iowa Gambling Task
3 PEBL Gambling Task
4 Bechara
5 Ventromedial Prefrontal Cortex
2

Dresher & Flood
Taker & Nash
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پژوهش رضایت آگاهانه اخذ گردید .آزمونهای این پبژوهش
هبیچ ضببرری ببرای آزمببودنیهبا در پببی نداشبت .اطالعببات
شخصی افراد در ایبن پبژوهش ببه صبورت محرمانبه حفبظ
گردید و نتایج پژوهش برای هر یک از آزمودنیها به صبورت
جداگانه تهیه و همراه با توضبیحات مناسبب در اختیارشبان
قببرار گرفببت .در ایببن پببژوهش ،شببرکت کننببدگان تکلیببف
کامپیوتری حافظه آینده نگر ،تکلیف کامپیوتری قمار آیووا و
تکلیف کامپیوتری تصمیم گیری همکارانه (معمای زنبدانی)
را در محیط آرام آزمایشگاه گروه روانشناسی دانشکده علوم
انسانی و اجتماعی دانشبگاه کردسبتان در اسبفند مباه سبال
 1394با استفاده از یک لپتاپ انجام دادنبد و نتبایج تسبت
مربوط به هر فرد به صورت اعبدادی در فایبلهبای جداگانبه
ثبت شد .اطالعات ثبت شده در کامپیوتر با توجه ببه هبدف
پژوهشگر بررسی شدند

عایدی دریافت کرده و اولی هیچ عایدی دریافت نمیکند .در
حالتی که هر دو  Dرا انتخاب کنند ،به هر کدام  ./3دالر
عایدی داده میشود .بدیهی است در این بازی راهبرد بهینه
برای هر دو بازیکن عدم همکاری است .در این بازی معمای
زندانی تکراری هر بازیکن فرصت میکند رفتار خود را با
توجه به مشاهداتش از رفتار بازیکن دیگر در مراحل قبل
وفق دهد و بدین ترتیب این امکان پدید میآید که بازیکن
دریابد که آیا طرف مقابل تمایلی به همکاری متقابل دارد یا
خیر .نکته حائز اهمیت در این مسئله این است که هر
بازیکن به فکر بیشینه کردن عایدی خود در طول بازی است
و به عایدی بازیکن دیگر اهمیتی نمیدهد (هدف بیشینه
کردن عایدی خود است و نه شکست رقیب)؛ بنابراین
انتخاب راهبرد عدم همکاری در طول این بازی تکراری
نمیتواند راهکار مناسبی برای به دست آوردن حداکثر
عایدی باشد [ .]20فرایند انجام این تکلیف حدود  5دقیقه
به طول انجامید.

شیوه تحلیل دادهها

دادههای به دست آمده از پژوهش حاضر با استفاده از
روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره و نرم افزار اس.
پی .اس .اس .ویراست  20مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج
در نمونه پژوهش  54/3درصد جمعیت با الگوی
شبانهروزی صبحگاهی و  45/7درصد افراد با الگوی
شبانهروزی شامگاهی بودند .میانگین سنی جمعیت برابر با
( 24/24 ) ±2/96بود .جدول  1میانگین و انحراف استاندارد
حافظه آیندهنگر ،تصمیمگیری خطرپذیر و تصمیمگیری
همکارانه در گروههای صبحگاهی و شامگاهی مشاهده
میشود.

شیوه انجام پژوهش

نحوه انتخاب آزمودنیها بدین صورت بود که ابتدا آزمون
غربالگری با استفاده از پرسشنامه صببحگاهی-شبامگاهی و
فراخوان در بین دانشجویان دختر و پسر انجام شد و سبپس
بر اساس نمره پرسشنامه ها دانشبجویانی کبه از نمبره تیبپ
صببحگاهی و شبامگاهی برخبوردار بودنبد و عالقبه منبد ببه
شرکت در پژوهش بودند در دو گروه تیبپ صببحگاهی (38
نفر) و تیپ شامگاهی (  32نفر) قرار گرفتنبد .ببه منظبور از
بین بردن اثر زمان شبرکت در آزمبون ببر عملکبرد شبرکت
کنندگان ،افراد به صورت تصادفی در دو جلسه صبح و عصبر
مبورد بررسبی قبرار گرفتنبد .از کلیبه شبرکت کننبدگان در

جدول  .1شاخصهای توصیفی حافظه آیندهنگر ،تصمیمگیری خطرپذیر و تصمیمگیری همکارانه در تیپهای صبحگاهی و شامگاهی همراه با نتایج آزمون
کالموگراف – اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن
متغیر گروهها
تکلیفPM
(برآورد زمانی)
خطای PM
(خطای زمانی)
RM
خطای ترتیب
تصمیمگیری
خطرپذیر

تصمیمگیری همکارانه

میانگین
صبحگاهی

انحراف استاندارد

کجی

کشیدگی

سطح معناداری
آزمون K-S

1/1

0/69

-0/93

0/04

0/97

شامگاهی

1/06

1/10

0/63

-0/93

0/053

صبحگاهی

2/71

3/61

3/40

14/36

0/03

شامگاهی
صبحگاهی

1/94
1/76

1/83
3/14

1/04
2/66

0/29
8/39

0/07
0/03

شامگاهی

0/53

0/98

2/18

4/78

0/01

صبحگاهی

-419/74

530/17

0/20

-0/004

0/91

شامگاهی

-740/62

480/83

-0/38

-0/06

0/97

صبحگاهی

65/71

11/88

0/28

-0/69

0/79

شامگاهی

66/78

13/23

0/63

-0/67

0/44
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به منظور مقایسه دو گروه صبحگاهی و شامگاهی در
متغیرهای حافظه آیندهنگر ،تصمیمگیری خطرپذیر و
تصمیمگیری همکارانه از تحلیل واریانس چندمتغیری
استفاده شد.

میسا مسلمان و ضمکاران

نتیجه آزمون  Mباکس در جدول  2نشان داد که در
سطح معناداری  0/07مفروضه یکسانی ماتریس واریانس-
کوواریانس متغیرهای وابسته برقرار است و میتوان از تحلیل
واریانس چندمتغیری استفاده کرد.

جدول  .2نتایج بررسی آزمون ام باکس
Boxes M
12/10

F
1/91

df1
6

سطح معناداری
0/07

df2
30890/93

میزان این تفاوت (مجذور اتا) نیز  18درصد میباشد؛ یعنی
 18درصد از تفاوتهای حافظه آیندهنگر ،تصمیمگیری
خطرپذیر و تصمیمگیری همکارانه مربوط به تفاوتهای بین
دو گروه است.

در جدول  3نتایج آزمون اثر پیالیی ،المبدای ویلکز ،اثر
هتلینگ و بزرگترین ریشه روی با مقدار ( F=2/38درجات
آزادی خطا و اثر  6و  )63در سطح معنیداری P=0/03
حاکی از آن است که بین دو گروه حداقل در یکی از
مؤلفههای متغیرهای وابسته تفاوت معنیداری وجود دارد و

جدول  .3نتایج بررسی آزمونهای تحلیل واریانس چندمتغیری برای متغیرهای پژوهش
آزمون

ارزش

F

درجه آزادی خطا

درجه آزادی اثر

سطح معنیداری

اثر پیالیی
المبدای ویلکز
اثر هتلینگ
بزرگترین ریشه روی

0/18
0/81
0/22
0/22

2/38
2/38
2/38
2/38

6
6
6
6

63
63
63
63

0/03
0/03
0/03
0/03

با توجه به معنادار بودن اثرات گروهی ،نتایج تحلیل
واریانس چندمتغیره در جدول  4نشان میدهد ،بین دو
گروه صبحگاهی و شامگاهی در خطای (RMخطای ترتیب)
در سطح  F=4/51( P=0/03با درجات آزادی  1و  )68و با
اندازه اثر (نسبت مجذور اتای تفکیکی  )η2 =0/06تفاوت
معنیداری وجود دارد؛ اما بین دو گروه از لحاظ تکلیف PM
(برآورد زمانی) در سطح  F=0/11( P=0/73با درجات
آزادی  1و  )68و با اندازه اثر (نسبت مجذور اتای تفکیکی
 )η2 =0/002و خطای ( PMخطای زمانی) در سطح 0/27
= F=4/51(Pبا درجات آزادی  1و  )68و با اندازه اثر
(نسبت مجذور اتای تفکیکی  )η2 =0/06تفاوت معنیداری

مجذور
اتا
0/18
0/18
0/18
0/18

وجود ندارد .بین دو گروه صبحگاهی و شامگاهی در
تصمیمگیری خطرپذیر در سطح  F=6/92( P=0/01با
درجات آزادی  1و  )68و با اندازه اثر (نسبت مجذور اتای
تفکیکی  )η2 =0/09تفاوت معنیداری وجود دارد .بین دو
گروه صبحگاهی و شامگاهی در تصمیمگیری همکارانه در
سطح  F=0/12( P=0/72با درجات آزادی  1و  )68و با
اندازه اثر (نسبت مجذور اتای تفکیکی  )η2 =0/002و در
سرعت عکسالعمل در تصمیمگیری همکارانه در سطح
 F=1/67( P=0/20با درجات آزادی  1و  )68و با اندازه
اثر (نسبت مجذور اتای تفکیکی  )η2 =0/02تفاوت معنی-
داری وجود ندارد.

جدول  .4نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری در دو گروه افراد صبحگاهی و شامگاهی در حافظه آیندهنگر ،تصمیمگیری خطرپذیر و تصمیمگیری همکارانه
منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

نسبت F

سطح
معناداری نسبت
مجذور اتا

تکلیف ( PMبرآورد زمانی)

0/13

1

0/13

0/11

0/002 0/73

خطای (PMخطای زمانی)

10/38

1

10/38

1/20

0/01 0/27

خطای (RMخطای ترتیب)

26/36

1

26/36

4/51

0/06 0/03

تصمیمگیری خطرپذیر

1788722/27

1

1788722/27

6/92

0/09 0/01

تصمیمگیری همکارانه

19/91

1

19/91

0/12

0/002 0/72
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر تفاوت حافظه آیندهنگر ،تصمیمگیری
خطرپذیر و تصمیمگیری همکارانه در تیپهای صبحگاهی و
شامگاهی را مورد بررسی قرار داد .نتایج نشان داد که بین
دو تیپ صبحگاهی و شامگاهی از نظر حافظه آیندهنگر و
تصمیمگیری خطرپذیر تفاوت معناداری وجود دارد ،بهطوری
که افراد با تیپ شامگاهی در مقایسه با تیپ صبحگاهی از
حافظه آیندهنگر باالتری برخوردار هستند .همچنین میزان
تصمیمگیری خطرپذیر در افراد شامگاهی بیشتر از افراد
صبحگاهی میباشد .از نظر تصمیمگیری همکارانه بین دو
گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد .یافتههای این پژوهش
در زمینه حافظه آیندهنگر با یافتههای پژوهشهای پیشین
مشابه با این متغیر از جمله :متچوک و مردکاف،]29[ 1
پریکل 2و همکاران [ ،]13فارنبرگ 3و همکاران [،]5
هیدالگو 4و همکارانش [ ،]30فولکارد و مانک [،]24
فارنبرگ و همکارانش [ ،]5ناتال و لورنزتی [ ،]5کیلون و
کریستال [ ]13همسو است .تمامی پژوهشهای یاد شده
تأییدکننده تفاوت عملکرد حافظه بین دو گروه صبحگاهی و
شامگاهی بودند .خواب به فرایندهای حافظه و شکلپذیری
مغز کمک میکند [ .]31همچنین مطالعات اخیر در هر دو
مدل مهرهداران و بیمهرگان اثرات زمان از روز در شکل-
گیری فیزیولوژی اعصاب و تشکیل حافظه را نشان دادهاند و
نقش احتمالی برای مولکولهای چرخهای در تداوم حافظه
را آشکار کردند .همچنین اکتشافات اخیر نشان داده است
سطح باالیی از یکپارچگی بین آبشار سیگنالهای سلولی5
ریتم شبانهروزی و پردازش حافظه را تنظیم میکند [.]32
تغییرات شبانهروزی فرآیندهای فیزیولوژی عصبی بر
شکلپذیری سیناپسی (مانند تقویت طوالنیمدت) و تشکیل
حافظه در سیستمهای مدل شبانه (شب فعال) ،روزانه (روز
فعال) و شفقی را درگیر میکند [ .]32والکر و استیکگولد6
پیشنهاد کردند که چند ویژگی حرکات سریع چشم 7مانند
کاهش نورآدرنالین و سطوح باالی استیل کولین ،مهار ناحیه
هیپوکامپ و برتری امواج تتا شبیه خواب با حرکات سریع
چشم یک حالت مغزی ایدهآل برای شکلگیری ارتباطات
تداعی بین آثار مختلف حافظه ایجاد میکند [.]33
روابط بین چرخههای شبانهروزی و کارکرد شناختی

توسط روبرت و کولونن [ ]6بیان شد که نشان دادند گرایش
شامگاهی در مقایسه با تیپ صبحگاهی حافظه کاری باالتری
داشته و در تکالیف مربوط به حافظه و سرعت پردازش
نمرات باالتری دریافت میکردند.
شامگاهی بودن با سطوح باالی تواناییهای شناختی
مانند هوش روانسنجی باالتر و ظرفیت حافظه فعال باالتر
مرتبط است حتی زمانی که صبح هنگام سنجیده میشوند
[ .]6از جهتی هم میتوان به مناطق مغزی درگیر در دو
تیپ خواب اشاره کرد ،مناطق مغزی درگیر در افراد
صبحگاهی و شامگاهی بدینگونه میباشد که برجستهترین
مناطق لوب گیجگاهی میانی دوطرفه به صورت محلی در
افراد صبحگاهی متصل شدند اما در افراد شامگاهی
همبستگی قوی با مناطق مغزی پیشانی و آهیانهای درگیر
در حافظه را نشان میدهد .در واقع این تغییرات ممکن
است جنبههای تثبیت حافظه در محدوده زمانی معین به
صورت روزانه را منعکس کند [.]34
همچنین در افراد شامگاهی مناطقی از لوب گیجگاهی
میانی چپ و راست اتصال عملکردی با مناطق نئوکورتیکال،
از جمله بخش عقبی سینگولیت 8و پیشگره ،9زاویه
دوجانبه 10و شکنج فراحاشیهای 11و خلفی جانبی و قشر
پیشپیشانی خلفی میانی نشان داد .لوب گیجگاهی میانی
نیز در افراد شامگاهی همبستگی مثبت با تگمنتوم پونتین12
و با بیزال گانگلیون دو جانبه 13و همچنین همبستگی منفی
دو طرفه با اینسوال قدامی 14نشان داده شد .همبستگی
منفی با جسم مخطط هم در افراد شامگاهی تبدیل به
همبستگی مثبت شد .باید توجه داشت که مناطق
نئوکورتیکال که با توسعه لوب گیجگاهی میانی در افراد
شامگاهی ارتباط دارد همه از نزدیک در حافظه نقش دارد.
بهطور کلی همپوشانی بین تغییرات لوب گیجگاهی میانی
در افراد صبحگاهی و شامگاهی در اتصال عملکردی با
مناطق به کار برده شده در بازیابی حافظه وجود دارد.
مناطق پیشپیشانی و خلفی آهیانهای فعال در افراد
شامگاهی نیز با بازیابی حافظه در ارتباط است که توجه
کمتری دریافت کرده است [.]34
در رابطه با تصمیمگیری خطرپذیر میتوان گفت
یافتههای این پژوهش با یافتههای پژوهشهای پیشین از

1

8

2

9

Posterior Cingulate
Precuneus
10 Bilateral Angular
11 Supramarginal Gyri
12 Pontine Tegmentum
13 Bilateral Basal Ganglia
14 Anterior Insula

Matchock & Mordkoff
Preckel
3 Farnbrg
4 Hidalgo
5 Cellular Signalling Cascades
6 Walker & Stickgold
7 Rapid-Eye-Movementye
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اع م نوررستی و ضمکاران

جمله پونزی و همکاران [ ،]16مرخام و همکاران [،]17
مسترپیری [ ،]18کیلگور [ ]19همسو است .در پژوهشهای
دیگر نشان داده شده است که میان شامگاهی بودن با
مشکالت رفتاری ،بیشفعالی و مصرف دخانیات رابطه مثبتی
وجود دارد ،همچنین مشکالتی در روابط اجتماعی و
خانوادگی دارند [ .]7 ،3نتایج پژوهش روسر 1و همکاران
[ ]9نشان داد که افراد شامگاهی خودتنظیمی ،ثبات عاطفی
و کیفیت خواب کمتری نسبت به افراد صبحگاهی دارند .به-
عالوه در یک سلسله از پژوهشها مشخص شد که میان
شامگاهی بودن و رفتار غیرانطباقی ،رفتار ضداجتماعی و
مشکالت سازگاری رابطه مثبت وجود دارد [ .]3رفتارهای
ضداجتماعی ،رفتار پرخاشگری ،رفتار اوباشیگری ،رفتار
تخریبگری و رفتار بزهکاری مربوط به رفتارهای پرخطر
میباشد [ .]15همچنین خطرپذیری با کیفیت پایین خواب
همراه میباشد [ .]35در رابطه با تصمیمگیری همکارانه،
یافتههای همسو با یافتههای پژوهش حاضر میتوان به نتایج
پژوهش اینگرام 2و همکاران [ ]36اشاره کرد که با دو روش
پرسشنامه صبحگاهی -شامگاهی هورن و استبرگ و با
استفاده از اندازهگیری ژن تنظیم ساعت از سلولهای
محیطی در نمونه فولیکول مو تیپ خواب شرکتکنندگان را
تعیین کردند نتایج در شرکتکنندگانی که با پرسشنامه
تیپ خوابشان تعیین شده بود از نظر تصمیمگیری اخالقی
تفاوت معنیداری یافت نشد که همسو با نتایج مطالعه
حاضر میباشد؛ اما در شرکتکنندگانی که با استفاده از
اندازهگیری ژن تنظیم ساعت تیپ خوابشان تعیین شد از
نظر رفتار تصمیمگیری تفاوت معنیداری یافت شد که
ناهمسو با مطالعه حاضر میباشد .همچنین مطالعات اخیر
اثرات زمان از روز در رفتار انسان و شناخت ،از جمله
تصمیمگیری اخالقی را برجسته کردهاند [.]23
نتایج پژوهش کوچکی و اسمیت ]23[ 3نشان دادند افراد در
بعدازظهر عدم صداقت و رفتار غیراخالقیتر نشان میدهند.
همچنین آنها دریافتند که افراد عادی ،بهتر قادر به
مقاومت در برابر رفتار غیراخالقی در صبح نسبت به
بعدازظهر هستند .گونیا 4و همکاران [ ]37دو مطالعه انجام
دادند که در مطالعه اول به بررسی اخالق افراد در جلسهی
صبح پرداختند که نتایج نیرنگ و فریب دادن (افراد
صبحگاهی  40درصد ،افراد شامگاهی  58.3درصد ،افراد
بینابین  18.8درصد) را نشان دادند و مطالعه دوم نشان داد

میسا مسلمان و ضمکاران

که افراد صبحگاهی در صبح اخالقیتر و در شب
غیراخالقیتر رفتار میکنند و در افراد شامگاهی نتایج عکس
به دست آمد .این نتایج ،باور کلیشهای مربوط به اینکه افراد
شامگاهی به نوعی غیراخالقی هستند را با شک مواجه کرد.
مفروضات اساسی در تفسیر این دادهها این است که ریتم
درونی افراد صبحگاهی و شامگاهی متفاوت است و تغییرات
رفتاری که تصمیمگیری یک فرد در طول فیزیولوژیک
خاص (اوج و یا فرورفتگی در انگیختگی) در چارچوب ریتم
روزانه شخصی خودش رخ میدهد [.]37
همچنین با توجه به نتایج پژوهش امیری و
عیسیزادگان [ ]6در برخی مؤلفههای شناختی افراد با تیپ
صبحگاهی نمرات باالتری دارند این یافته نشان میدهد که
هر یک از تیپهای صبحگاهی و شامگاهی در برخی از
تکالیف شناختی برتری دارند شاید این یافته اینگونه تبیین
پذیر باشد که ساختارهای مختلف مغزی برای تکالیف خاصی
سازماندهی شدهاند ،بنابراین هرکدام از این ساختارها ممکن
است تحت شرایط محیطی و بهویژه چرخههای شبانهروزی
کارکرد بهتری را نشان دهند و بدین ترتیب در سیر تکامل،
انسانها را قادر ساختهاند تا سازگاری بهتری داشته باشند.
تبیینهای گوناگونی جهت تفاوتهای موجود بین تیپ-
های صبحگاهی و شامگاهی در تواناییهای شناختی بیان
شده است .بر اساس فرضیه اثرات آموزشی ،تیپهای
شامگاهی نیاز بیشتری جهت غلبه بر مشکالت روزانه خود
که به واسطه تعارض با الزامات اجتماعی به وجود آمده است
دارند و این نیاز در واقع میتواند منجر به این شود که تیپ-
های شامگاهی نمرات باالتری در ابعاد شناختی مانند حل
مسئله تواناییهای باالتری را شکل دهند [ .]6تبیین دیگر
بیان میکند که روابط بین شامگاهی بودن و توانایی
شناختی باالتر ،به واسطه این واقعیت ایجاد میشود که تیپ
شامگاهی در مقایسه با تیپ صبحگاهی در شب کمتر می-
خوابد و اینکه افراد باهوشتر صرفنظر از تیپ شبانهروزی،
تمایل به خواب کمتری داشته بنابراین در خالل شب بازیابی
عصبی بهتری دارند [ .]6سطوح تبیین دیگری نیز ارائه
گردیده است؛ اینکه نوسانهای چرخهای در کارکردهای
شناختی ممکن است منعکسکننده تفاوتهای زمانی در
زمانهای خواب و بیداری است که با مدت زمان بیداری و
تفاوت در چرخههای گردشی مرتبط است؛ به عبارت دیگر،
این فرضیه بیان میدارد که نوسانات روزانه در کارکردهای
شناختی میتواند منعکسکننده چرخههایی از الگوهای
انگیختگی کلی باشد .با این حال ،این فرضیه بهطور کامل
نمیتواند تائید گردد ،از آنجا که دادههای موجود نشان می-

1

Roeser
Ingram
3 Kouchaki & Smith
4 Gunia
2
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 -6امیری ،سهراب ،عیسیزادگان ،علی ( .)1394تفاوتهای فردی
در تواناییهای شناختی و سبکهای عاطفی با توجه به
گرایشهای شخصیتی صبحی و عصری ،فصلنامه علمی –
تخصصی عصب روانشناسی ،)2( 1 ،صص.32-50 .

دهند که ریتمهای عملکرد نمیتواند در نتیجه تغییرات
دورهای در شاخصهای فیزیولوژیکی باشد [.]6
بنابراین با توجه به آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت
که بین افراد با تیپ شبانهروزی صبحگاهی و شامگاهی از
نظر کارکردهای شناختی حافظه آیندهنگر و تصمیمگیری
خطرپذیر تفاوت معنیداری وجود دارد بنابراین با توجه به
اینکه نتایج پژوهشهای مختلف تا حدودی مبهم میباشد و
پژوهشها به نتایج واحدی نرسیدند و با توجه به اهمیت این
موضوع و استفاده از نتایج پژوهش در شناخت بیشتر
تواناییهای افراد در زمانهای مختلف روز و بهکارگیری
درست از آنها در زندگی روزمره ،مانند قرار گرفتن در شغل
مناسب و بهرهوری بیشتر در زمانهایی که سطح یادگیری
باال میباشد و از آنجا که کارکردهای شناختی یکی از
داراییهای مهم و منبع خالقیت و نوآوری است و تصویری
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آدمی است باور دارند ،موجب شد بررسی تأثیر این
ترجیحات بر کارکردهای شناختی افراد مورد توجه بیش از
پیش قرار بگیرد .در واقع از این نتایج میتوان در جهت
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