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Abstract 
Introduction: One of the biological factors that is influential in teenagers’ functions is circadian rhythms 
to which individuals have differences and certain preferences. The present research was carried out with the 
aim of comparing the five-factor model of personality in students with morningness and eveningness 
rhythms. 
Methods: The research methodology was descriptive-analytical. 100 pre-university students (50 with 
morningness rhythm and 50 with eveningness rhythm) in the 95-96 school year were selected with 
purposive sampling. Data collection tools were Morningness-Eveningness Questionnaire (MEQ) and 
NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI). Analysis of variance was used to analyze the data. 
Results: There are significant differences between neuroticism, extroversion, openness to experience, 
agreeableness, and conscientiousness between morningness and eveningness groups (P < 0.05). People 
with morningness rhythm have higher conscientiousness and agreeableness, while people with eveningness 
rhythm have higher neuroticism, extroversion, and openness to experience. 
Conclusions: The results of the present research can be used for a more detailed planning to elicit students’ 
maximum capability in useful hours of the day, as well as informing families to prepare the grounds for 
shaping adolescents’ circadian rhythm in their sensitive development years. 
Keywords: Five-Factor Model of Personality, Morningness - Eveningness Rhythms 
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 یاهصبحگ یهاپیدر دانش آموزان با ت تیشخص یمدل پنج عامل یهامؤلفه سهیمقا

 یشامگاه -

 

 ،*2، سحر خوش سرور 1 یرشمسیزهرا م
 
 رانیا زد،ی زد،یواحد  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یدانشکده علوم انسان ،یگروه روانشناس ،یعموم یارشد روانشناس یکارشناس یدانشجو 5
 قات،یواحد علوم و تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یو اجتماع یدانشکده علوم انسان ،یگروه روانشناس ،ینیبال یارشد روانشناس یکارشناس 2

 رانیتهران، ا
 ،یو اجتماع یدانشکده علوم انسان ،یگروه روانشناس ،ینیبال یارشد روانشناس یسحر خوش سرور، کارشناس: مسئول سندهینو *

 s.khoshsorour@gmail.com: لیمی. ارانیتهران، ا قات،یواحد علوم و تحق ،یدانشگاه آزاد اسالم
 

 50/53/5031 تاریخ پذیرش مقاله:    51/30/5031 تاریخ دریافت مقاله:

 
 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

 

مقدمه

تقریباً تمامی متخصصین روانشناسی و علوم تربیتی بر این باورند که 

 رشد هر انسان دوره نیترمهمو  نیتریبحران، نیترحساسنوجوانی  دوره

خطرات این دوره ممکن است افراد را )چه به صورت عملی و . باشدیم

چه به صورت رفتاری(، به بزرگساالن ناکارآمد تبدیل کند؛ زیرا رفتار 

بزرگسال، رفتار ثبات یافته فرد در دوره نوجوانی است. بزرگساالنِ جوان 

دهند، آینده سازان معیت کشور ما را تشکیل میکه درصد باالیی از ج

این مرز و بوم هستند. از این رو اگر آنها در معرض خطر باشند، کل 

 شواهدی روانشناسی ادبیات . در[5]جامعه در معرض خطر خواهد بود 

 و تسهیل را نوجوان رشد عوامل، از دهد برخیمی نشان که دارد وجود

 عملکرد در که زیستی مؤثر عوامل جمله از زنند.می آسیب او به برخی

های شبانه ریتم .[2]است  روزی شبانه هایریتم دارد، تأثیر نوجوان

ساعته ای است که تحت  21روزی بیانگر چرخه فیزیولوژیک تقریباً 

های شود و در هر سطحی از گونهشرایط فاقد محدودیت مشاهده می

گیاهی و جانوری، تحت شرایط محیطی نسبتاً ثابت، قابل ردیابی است 

 چکیده

 اتحیترج نهیزم نیاست که افراد در ا یشبانه روز یهاتمیدارد، ر ریکه در عملکرد نوجوانان تأث یستیاز جمله عوامل مؤثر ز مقدمه:

 یاهصبحگ یهاپیدر دانش آموزان با ت تیشخص یمدل پنج عامل یهامؤلفه سهیپژوهش با هدف مقا نیبا هم دارند. ا ییهاخاص و تفاوت

 انجام شد. یو شامگاه

نفر با ریتم  13دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی ) از نفر 533 تعداد تحلیلی بود. - توصیفی نوع از پژوهش روش روش کار:

به روش نمونه گیری هدفمند گزینش شدند. ابزارهای جمع آوری  31-31نفر با ریتم شامگاهی(، در سال تحصیلی  13صبحگاهی و 

 با هاداده بودند. تحلیل (NEO-FFI)نئو  شخصیت عاملی پنج پرسشنامه( و MEQشامگاهی ) -صبحگاهی  پرسشنامهاطالعات، 
 گرفت. انجام سواریان تحلیل آزمون از استفاده

تفاوت  ییو وجدان گرا یریتوافق پذ ،ییتجربه گرا ،ییبرون گرا ،ییدر ابعاد نوروز گرا یو شامگاه یدو گروه صبحگاه نیب ها:یافته

 ،یاهشامگ تمیبرخوردارند و افراد با ر یباالتر یریو توافق پذ ییاز وجدان گرا ،یصبحگاه تمی(. افراد با رP < 31/3معنادار وجود دارد )

 قرار دارند. یدر سطح باالتر ییو تجربه گرا ییگرا برون ،ییاز لحاظ نوروز گرا

 دیدانش آموزان در ساعات مف ییاستفاده از حداکثر توانا یبرا ترقیدق یزیجهت برنامه ر توانیپژوهش حاضر م جیاز نتا نتیجه گیری:

حساس رشد،  نینوجوانان در سن یشبانه روز یهاتمینوع ر یریشکل گ یمناسب برا نهیزم جادیها جهت اخانواده یروز، و آگاه ساز

 بهره برد.

 یشامگاه - یصبحگاه تمیر ت،یشخص یمدل پنج عامل ها:یدواژهکل
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ساعت  1/21یعنی  ساعت، 21در انسان این چرخه کمی بیشتر از . [0]

ان، ریتم سرکادین این فرایند را زیست شناس .[1]انجامد به طول می

(Circadianمی ) نامند که از دو کلمه التینCirca  به معنی پیرامون

 .[1]به معنی روز تشکیل یافته است  Dianو حدود و 

 عوامل اما هستند، ژنتیک تأثیر تحت درصد 13حدوداً  روزی شبانه هایریتم

 توجهی قابل تأثیر هم محیط و اجتماع فرهنگ، جنس، همچون سن، دیگر

روانشناسی  ان( و زمChronobiology) زیستی ساعت .[7, 1]دارند 

(Chronopsychologyنشان می ،)سنخ یک در توانمی را دهد که افراد 

 این در کرد. بندی از شامگاهی تا صبحگاهی طبقه دوقطبی روزی شبانه

 ترجیحات که است شده مطرح شامگاهی و صبحگاهی تیپ دو خصوص

ها زودتر اشخاص صبحگاهی شب .[8]دارند  هم با هاییتفاوت و خاص

شوند و در مقایسه با افراد ها زودتر از خواب بیدار میو صبحخوابند می

صبح(، کارایی بیشتری دارند. افراد شامگاهی  55تا  3شامگاهی در اوایل روز )

مترین اند و کشوند، خستهشوند و وقتی بیدار میصبح به سختی بیدار می

یافته و تا صبح دارند، اما کارایی آنها در اواسط روز فزونی  3کارایی را در 

 .[53, 3]مانند دیروقت در شب بیدار می

های شبانه روزی بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیک و روانی مثل ریتم

ها و ... را های خواب و بیداری، دمای بدن، گردش خون، هورمونچرخه

های شبانه روزی در همچنین، با اهمیتی که ریتم .[55]گیرند در بر می

عملکرد انسان )تنظیم خواب، اشتها، عملکرد شناختی و ...( دارند، 

های زیربنای تفاوت .[52]باشد ارتباط آنها با شخصیت نیز مطرح می

شامگاهی، مسائل عصبی و  -های صبحگاهی فردی در زمینه ریتم

تواند بر شخصیت افراد تأثیر گذار باشد. شخصیت هورمونی است که می

 اسلوب که است رفتار و هیجان تفکر، متمایز و اختصاصی الگوهای

زند  می رقم را شخص هر و اجتماعی فیزیکی محیط با تعامل شخصی

 خو و خلق را، شخصیت ذاتی و زیستی هایجنبه روانشناسان .[50]

 خوی و خلق بین دهد،می نشان طولی مطالعات از ایاند. پارهنامیده

دارد. کاستا و مک  وجود ارتباط او شخصیتی بعدی هایویژگی و نوجوان

 که مبنایی (، پنج عامل شخصیتی را به عنوان تمایالتی5332کری )

 اساسی، تمایالت این. [51]اند کرده معرفی دارند، زیستی زمینه

 تحت مستقیم طور به و است خاص نحوی به احساس و عمل هایآمادگی

 .[51]ندارد  قرار محیط تأثیر

ر دهد و بسیاهای شخصیت را نشان میطرح پنج عاملی، ساختار ویژگی

به پنج عامل بزرگ نیز معروف است. نوروز فراگیر و همه جانبه بوده و 

گرایی به صورت بی ثبات، نگران و عصبی؛ برون گرایی به صورت 

اجتماعی، دوستانه، سر زنده، فعال و اهل گفتگو؛ تجربه گرایی به صورت 

خالق، تخیلی، با هوش، کنجکاو، دارای ذهن باز، غیرمتعارف و ماجراجو؛ 

، مهربان، گرم، دارای قلب رئوف توافق پذیری به صورت همکاری کننده

و حس همدردی؛ وجدان گرایی به صورت سازمان یافته، مسئولیت پذیر 

 شخصیتی، هایویژگی اکثر در .[51]و سخت کوش تعریف شده است 

 و عصبی هایدهنده انتقال شامل زیستی چندگانه فرآیند و ژن چندین

اما این بدان معنا نیست که نقش محیط نادیده  دارد، وجود هورمونی

 در شامگاهی -صبحگاهی هایتیپ در فردی هایگرفته شود. تفاوت

 در شده انجام مطالعات. [58, 57]است  شده گزارش زیادی مطالعات

 صبحگاهی افراد که است ساخته مطرح را این زمانی هایتیپ خصوص

 لحاظ از ، با وجدان و[7]گرا  واقع شناس، وظیفه شامگاهی، با مقایسه در

, 52]هستند  باالتراعتماد و با عزت نفس  قابل جدی، ثبات، با هیجانی

 در شامگاهی تیپ افراد که دهدمی نشان هاهمچنین، بررسی .[23, 53

شخصیتی  سبک دارای و داشته خالقانه مقایسه با تیپ صبحگاهی، تفکر

از سوی دیگر، تیپ  .[25]هستند  نیز قراردادی غیر و بوده نوآور -شهود

، [7]، نوروز گرایی [8]شامگاهی رابطه بیشتری با اضطراب باال 

 انقباضی خون فشار و استرس برای آمادگی تکانشگری، ،[22]افسردگی 

 الغری برای تحریک جوع، مخدر، مواد به . همینطور، اعتیاد[55]دارند 

تیپ شامگاهی بیشتر است  افراد در خوردن اختالل و بدن از نارضایتی و

که افراد تیپ  (، نشان داد2352مطالعات ولمر و رندلر ). [20]

 شامگاهی تیپ افراد اجتماعی و هایارزش سمت صبحگاهی بیشتر به

(، 2350پرات و ادن ) .[21]دارند  گرایش فردی هایارزش سمت به

نشان دادند که تیپ شامگاهی از لحاظ رفتاری در مقابل استانداردهای 

کنند و به شیوه رفتاری مستقل و با همرنگی سنتی جامعه مقاومت می

 .[21]د نماینکمتر با جامعه، عمل می

بهره مندی از اصول روانشناسی جهت ارتقای کیفیت آموزشی دانش 

آموزان الزم است؛ زیرا آموزش صحیح و باکیفیت، بدون توجه به 

های فردی و شناخت حاالت و خصوصیات افراد میسر نخواهد تفاوت

دانش  در شخصیت عاملی پنج مدل هایمؤلفه بود. از آنجائیکه مقایسه

شامگاهی در کشورمان انجام نشده  -های صبحگاهی آموزان با تیپ

های خارجی نیز جامعه بزرگساالن را هدف قرار است و اکثر پژوهش

شی را در این زمینه بر روی نوجوانان شاهدیم، این اند و کمتر پژوهداده

های فردی نوجوانان تواند گامی نو جهت شناخت بهتر تفاوتپژوهش می

ر های آنها دتر برای استفاده از حداکثر تواناییجهت برنامه ریزی دقیق

 هایریتم مطالعه ضرورت و ساعات مفید روز باشد. با توجه به اهمیت

های مختلف زندگی جنبه تأثیرگذار بر زیستی واملع از که روزی شبانه

 بین تفاوتی آیا که است این حاضر پژوهش باشند، مسئله اصلیمی افراد

نوروز  شخصیتی ابعاد در شامگاهی -صبحگاهی  هایریتم با نوجوانان

 وجود وجدان گرایی و توافق پذیری تجربه گرایی، گرایی، برون گرایی،

 دارد؟

 روش کار

 هایمؤلفه است که با هدف مقایسه ایمقایسه -علّی نوع از پژوهش این

 -های صبحگاهی دانش آموزان با تیپ در شخصیت عاملی پنج مدل

شامگاهی انجام گرفت. در پژوهش حاضر، جامعـه مـورد مطالعـه را 

شهر تهران  1کلیه دانـش آمـوزان دختر مقطع پیش دانشگاهی منطقه 

دهند. با توجه به حداقل حجم میتشکیل  31-31در سال تحصیلی 

نفر در  51ای که برای هر گروه مقایسه -های علّی نمونه در پژوهش

شود، در این پژوهش جهت دستیابی به نتایج معتبر و نظر گرفته می

نفر به عنوان  533ها در نتایج، تعداد پیشگیری از اثرات افت آزمودنی

گروه صبحگاهی و نمونه به روش هدفمند گزینش شدند و در دو 

 نفر(. 13شامگاهی قرار گرفتند )هر گروه 

نفر از جامعه آماری مورد نظر که به  033ها، گروه اعضای انتخاب برای

تهران، گزینش  1شیوه در دسترس از مراکز پیش دانشگاهی منطقه 

شامگاهی را تکمیل نمودند و از  -شده بودند، پرسشنامه صبحگاهی 

که در دو کرانه صبحگاهی یا شامگاهی قرار آزمودنی  533میان آنها 

داشتند، بنا به اهداف پژوهش به روش هدفمند انتخاب و داخل در 

روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود؛ چراکه بررسی پژوهش شدند. 

های هدف پژوهش حاضر مستلزم انتخاب دو گروه بود که دارای ویژگی
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دانش آموزان با ریتم  خاصی باشند )دانش آموزان با ریتم صبحگاهی و

گیری غیراحتمالی،  نمونه گیری هدفمند که به آن نمونهشامگاهی(. 

به معنای انتخاب هدفدارِ واحدهای  ،گویند هدفدار یا کیفی نیز می

 .[21]پژوهش برای کسب دانش یا اطالعات است 

است که در این پژوهش، دو گروه از لحاظ جنس، سن، مقطع  قابل ذکر

 تحصیلی همتا شده بودند.تحصیلی )پیش دانشگاهی( و رشته 

 ابزار جمع آوری اطالعات

-MEQ: Morningness)شامگاهی  -پرسشنامه صبحگاهی 

Eveningness Questionnaire) 

 53شامل  (، تدوین کردند که5371استبرگ ) و هورن را این پرسشنامه

 زمان ترجیح خواب، از برخاستن و خوابیدن زمان عادات که است سؤال

 از بعد و قبل افراد هوشیاری همچنین و جسمانی و ذهنی هایفعالیت

 گذاری، شیوه نمره و هاآزمودنی پاسخِ اساس بر .[27]سنجد می را خواب

-13(، نسبتاً صبحگاهی )81-73گروه کامالً صبحگاهی ) پنج به افراد

-03( و شامگاهی )05-15نسبتاً شامگاهی )(، 12-18(، خنثی )13

 کُلی گروه دو خود هایپژوهش در محققان بیشتر شوند.می تقسیم (51

 را گروه سه حداکثر یا انتهایی طیف دو یعنی شامگاهی، و صبحگاهی

 .[28]اند کرده لحاظ
گزارش  15/3تا  2/3ها از در این پرسشنامه، ضریب همبستگی بین آیتم

ق های آن از طریشده است. همچنین، اعتبار پرسشنامه با تحلیل گزینه

که اعتبار درونی آن  روش ضریب هبستگی آلفا سنجیده شده است

، صادق پور و میرزایی رها فر، صادقی جوجیلی .[03, 23]بود  83/3

های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه، (، در بررسی ویژگی5035)

محاسبه کردند که نشانگر اعتبار باالی آن  73/3آلفای کُل آزمون را 

 .[05]است 

-NEO-FFI: NEO Fiveنئو ) عاملی شخصیت پنج پرسشنامه

Factor Inventory) 

آیتم  585با  5381( ابتدا در سال NEO-PIفرم بلند این پرسشنامه )

نیز نسخه  5332شده است و در سال  تهیه کاستا و کری مک توسط

عبارت  213 ( منتشر شد که شاملNEO-PI-Rتجدیدنظر شده آن )

بود. با توجه به پیچیدگی و طوالنی بودن فرم بلند پرسشنامه شخصیتی 

نئو، ضرورت سرند سریع در مواقع الزم و مهمتر از همه عدم تمایل 

های بالینی و ها در پاسخ دادن به ابزاری طوالنی در موقعیتآزمودنی

ه مپژوهشی، نسخه کوتاهی از پرسشنامه شخصیتی نئو با عنوان پرسشنا

ماده است که براساس  13پنج عاملی طراحی شد. این پرسشنامه شامل 

اجرا شده  5381( که در سال NEO-PIتحلیل عاملی نمرات فرم بلند )

 بود، بدست آمده است.

پرسش وجود دارد که این عوامل  52در این پرسشنامه برای هر عامل، 

ظر، صفت مورد نبا توجه به دارا بودن بیشترین بار عاملی در ارتباط با 

 دارای ( کهNEO-FFIفرم کوتاه ) از پژوهش این اند. درانتخاب شده

(، Eبرون گرایی ) (،N) ینوروز گرای عامل پنج و باشدمی سؤال شصت

سنجد، ( را میC( و وجدان گرایی )A(، توافق پذیری )Oتجربه گرایی )

 1 طیف یک در را پاسخ آزمودنی استفاده شده است. در این پرسشنامه،

 و موافقم ندارم، نظری مخالفم، مخالفم، کامالً ) لیکرت نوع از ایدرجه

 3در طیف  پرسشنامه گذاری این نمره و کندمی انتخاب( موافقم کامالً

 باشد.می 1تا 

 آلفای روش به را پرسشنامه این پایایی (،2331) کاستا و کری مک

 توافق تجربه گرایی، گرایی، برون نوروز گرایی، عامل پنج برای کرونباخ

و  73/3و  13/3، 71/3، 83/3، 81/3ترتیب  وجدان گرایی به وپذیری 

عامل  پنج برای سؤالی 213 نئو آزمون با را آزمون این همبستگی ضریب

N ،E،O،A و C  گزارش  81/3و  80/3، 80/3، 35/3، 71/3به ترتیب

 باز روش به را آزمون این پایایی (،5081) فرد الهی امان .[02]کردند 

، 81/3، 73/3، 83/3به ترتیب  C و N،E،O،Aعامل  پنج برای آزمایی

 .[00] کرده استگزارش  82/3و  87/3

آگاهانه، احترام به حریم  رضایتبر اساس اصول اخالقی و حقوقی 

کاری، ها در تمایل به ادامه همخصوصی فردی و دادن اختیار به آزمودنی

پس از ارائه توضیحات کامل در خصوص علل و اهمیت مطالعه، از کلیه 

دانش آموزان رضایت نامه آگاهانه جهت شرکت در مطالعه اخذ گردید 

و مقرر شد که محقق نتیجه نهایی پژوهش را برایشان شرح دهد. 

همچنین، کلیه اطالعات دانش آموزان به صورت محرمانه محفوظ 

ر، به منظور پاسخ به مسئله پژوهش از تحلیل گشت. در مطالعه حاض

واریانس چند متغیره )مانوا(، استفاده شد تا تفاوت بین دو گروه 

صبحگاهی و شامگاهی در ابعاد شخصیتی تعیین شود. تجزیه و تحلیل 

نسخه بیست و سوم  SPSSها نیز با استفاده از نرم افزار آماری داده

 انجام گردید.

 هایافته

جامعه، از  در متغیرها توزیع بودن جهت بررسی بهنجاردر این پژوهش، 

 متغیرهای واریانس برابری بررسی آزمون کلوموگروف اسمیرنف و جهت

های گروه از آزمون لوین و برای بررسی برابری ماتریس دو پژوهش در

باکس استفاده شد. از  M کوواریانس متغیرهای پژوهش، از آزمون

باکس  Mهای کلموگروف اسمیرنف و لوین و زمونآنجاکه نتایج آ

های های استفاده از آزمون، لذا پیش شرط(P > 31/3)معنادار نبود 

پارامتریک برقرار است. شرکت کنندگان در پژوهش حاضر، زن و در 

علوم تجربی  %05علوم انسانی،  %18مقطع تحصیلی پیش دانشگاهی )

 فیزیک( بودند. -ریاضی  %25و 

خالصه شده  0و  2، 5دست آمده از این پژوهش در جداول  نتایج به

، به میانگین و انحراف معیار ابعاد شخصیت در دو 5در جدول  است.

 گروه صبحگاهی و شامگاهی اشاره گردیده است.

، نتایج تحلیل واریانس چند متغیری )مانوا(، تفاوتِ دو گروه 2جدول 

دهد. بر اساس میصبحگاهی و شامگاهی در ابعاد شخصیتی را نشان 

های جدول، بین دو گروه صبحگاهی و شامگاهی در ابعاد شخصیت داده

 531/3تفاوت معناداری وجود دارد. مقدار اتا  P < 35/3در سطح 

درصد تفاوت نمرات، توسط عضویت گروهی تبیین  1/53باشد؛ یعنی می

 شود.می

نوروز شخصیت ) ابعاد بر گروه اثردهد که ، نشان می0نتایج جدول 

گرایی، برون گرایی، تجربه گرایی، توافق پذیری و وجدان گرایی(، 

بدست آمده برای اثر  Fمعناداریِ مقدار  (.P < 31/3)معنادار است 

دهد بین دو گروه در ابعاد شخصیت شخصیت، نشان میگروه بر ابعاد 

توافق پذیری و وجدان تفاوت وجود دارد؛ بدین معنا که میانگین ابعاد 

در گروه صبحگاهی باالتر و میانگین ابعاد نوروز گرایی، برون  گرایی

گرایی و تجربه گرایی در گروه شامگاهی به نسبت گروه صبحگاهی باالتر 

 است.
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 شامگاهی -میانگین و انحراف معیار ابعاد شخصیت بر حسب صبحگاهی: 1جدول 

 صبحگاهی شامگاهی های شخصیتیویژگی

 انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 

 13/7 32/58 72/7 72/22 نوروز گرایی

 32/1 12/23 87/1 81/05 برون گرایی

 00/1 53/22 15/1 03/21 تجربه گرایی

 11/1 13/00 38/7 12/03 توافق پذیری

 31/1 38/01 85/1 83/02 وجدان گرایی

 

 متغیری )مانوا( تفاوت دو گروه صبحگاهی و شامگاهی ابعاد شخصیتنتایج تحلیل واریانس چند : 2جدول 

 توان آماری مقدار اتا سطح معنی داری F ارزش منبع

 387/3 531/3 335/3 285/1 531/3 گروه

 

 های مورد مطالعهتحلیل واریانس ابعاد شخصیت در گروه: 3جدول 

 توان آماری مقدار اتا معنی داریسطح  F مجذور میانگین درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

        گروه

 813/3 388/3 330/3 137/3 213/112 5 213/112 نوروز گرایی

 100/3 312/3 312/3 213/1 113/521 5 113/521 برون گرایی

 835/3 331/3 332/3 131/53 211 5 211 تجربه گرایی

 183/3 311/3 305/3 713/1 353/222 5 353/222 توافق پذیری

 753/3 310/3 352/3 183/1 313/218/3 5 313/218/3 وجدان گرایی

        خطا

     731/18 38 313/1710 نوروز گرایی

     117/23 38 833/2881 برون گرایی

     132/21 38 2155 تجربه گرایی

     113/11 38 783/1115 توافق پذیری

     871/13 38 183/1331 وجدان گرایی

        کل

      533 17733 نوروز گرایی

      533 37131 برون گرایی

      533 18801 تجربه گرایی

      533 537883 توافق پذیری

      533 522881 وجدان گرایی

بحث

 در شخصیت عاملی پنج مدل هایمؤلفه هدف از این پژوهش، مقایسه

شامگاهی است. این پژوهش  -های صبحگاهی دانش آموزان با تیپ

 تجربه گرایی، گرایی، برون نوروز گرایی، عامل نشان داد که بین پنج

های شبانه روزی ارتباط وجود دارد وجدان گرایی با ریتم وپذیری  توافق

(31/3 > P.) 

( و 2353یس )تسائوساین یافته، همسو با نتایج مطالعات پیشین است. 

اند که ریتم شامگاهی با برون گرایی، (، نشان داده2352ادن و همکاران )

باز بودن نسبت به تجربه، تکانشگری، افسردگی و سایکوز گرایی ارتباط 

دارد؛ در حالیکه، ریتم صبحگاهی با وجدان گرایی، توافق پذیری و ثبات 

 .[01, 58]هیجانی مرتبط است 

شامگاهی (، در مطالعه خود بر روی نوجوانان نشان داد که 2353رندلر )

بودن یک عامل خطر برای سالمت جسمی و روانی است. همچنین، یک 

وانی، ر -رابطه مثبت و معناداری بین ریتم صبحگاهی و سالمت جسمی 

احترام به خود، روابط خانوادگی و عملکرد دانش آموزان وجود دارد 

(، در مطالعات 2357( و کورآ و همکاران )2351. وانگ و چارترند )[01]

به  نسبتخود نشان دادند که افراد با ریتم صبحگاهی باوجدان ترند و 

, 01]تری برخوردارند افراد با ریتم شامگاهی، از ریسک پذیری پایین

07]. 

عاملی شخصیت، بر مبنای زیستی صفات تأکید شده است.  1در نظریه 

یعت در برابر تربیت، (، با طرح مسئله طب2333کاستا و مک کری )

معتقدند که جان کالم این است که صفات شخصیت، مانند خلق وخو، 

هایی درونی در مسیر رشد بوده و اساساً از تأثیرات محیطی آمادگی

های شبانه روزی نیز از منظر زیستی قابل ریتم. [51]مستقل هستند 

تبیین است. از آنجا که هسته فوق چلیپایی )قسمتی از هیپوتاالموس 

ترین و که نقش مهمی را در فرایند خواب و بیداری بر عهده دارد(، مهم

های شبانه روزی است، تعیین اینکه فرد در ترین محرک چرخهکلیدی

هایی که این عهده این هسته است. پیامکدام گروه قرار دارد نیز به 

فرستد، فرد را از لحاظ زیستی، شناختی هسته به مراکز مختلف بدن می

کند حرکتی برای صبحگاهی یا شامگاهی بودن آماده می -و حسی 

ها یا توان گفت که مؤلفهدر تبیین نتایج پژوهش حاضر می .[08]

سنجند، اساساً وابسته عامل بزرگ شخصیتی را می 1هایی که مقیاس

ها گاهی به عنوان فرض بر وجود دو عامل به یکدیگرند. این همبستگی
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( در شخصیت Higher-Order Factorsمرتبه باالتر یا فرا عامل )

اساس، فاکتورهای توافق پذیری، وجدان گرایی  شوند. بر اینتفسیر می

و نوروز گراییِ معکوس )پایداری هیجانی، به معنای توانایی فرد در 

( Stability) "ثبات"های استرس زا( در طبقه عمومی تحمل محرک

ها هستند. های ثبات یا بی ثباتی در آن حوزهگیرند و شاخصقرار می

ه می فرد برای حفظ روابط پایدار، انگیزفرا عامل ثبات بیانگر توانایی عمو

و حاالت هیجانی است. از سوی دیگر، فاکتورهای برون گرایی و تجربه 

( Plasticity) "انعطاف پذیری"تر به نام گرایی داخل یک طبقه عمومی

گیرند. در واقع، فرا عامل انعطاف پذیری به معنای تمایل قرار می

گرایی( و شناختی )تجربه های رفتاری )برون شهودی در موقعیت

 .[03]گرایی( است 

( Metatraitsها که تحت عنوان عوامل فرا خصلتی )این فرا عامل

توانند آغازی برای توسعه مدل روان بیولوژیکی از شوند، مینامیده می

دهد عامل بزرگ باشند. همچنین، شواهد نشان می 1شخصیت بر اساس 

ات با بکه فرا عامل انعطاف پذیری با سیستم دوپامینرژیک و فرا عامل ث

سیستم سروتونرژنیک ارتباط دارد که این سیستم با تنظیم هیجانات، 

انگیزش و خواب مرتبط است. این مدل بیولوژیک، پیوند بین شخصیت 

و ریتم شبانه روزی است؛ زیرا سروتونین به عنوان انتقال دهنده عصبیِ 

های شبانه روزی، نقش مؤثر در تحریک خواب، در کنترل و ثبات ریتم

(، نشان دادند که ریتم 2337دی یانگ و همکاران ) .[13]ری دارد مؤث

صبحگاهی بطور مثبت و معناداری با فراعامل ثبات که خود را در نوروز 

گراییِ معکوس )پایداری هیجانی(، توافق پذیری و وجدان گرایی نشان 

دهد، ارتباط دارد و ریتم شامگاهی با فرا عامل انعطاف پذیری که با می

 .[52]گرایی واریانس مشترک دارد، مرتبط است  برون گرایی و تجربه

با در نظر داشتن ارتباط بین فراعامل ثبات و عملکرد سیستم 

 هایرود که فرا عامل ثبات مرتبط با تفاوتسروتونرژیک، انتظار می

 های شبانه روزی باشد؛ بدین معنا که افرادی که ثباتفردی در ریتم

د. از کننباالتری دارند، سطوح باالتری از صبحگاهی بودن را تجربه می

ا به همانند و صبحسوی دیگر، افراد شامگاهی که تا دیر وقت بیدار می

شوند، بین ساعت زیستی و ساعت درونی آنها سختی از خواب بیدار می

هایی در شود و این تداخل ممکن است به بی نظمیتداخل ایجاد می

های روزانه، منجر شود. چنانچه در افراد ، خوابیدن و سایر فعالیتخوردن

با ریتم شامگاهی تمایل به سمت اختالل خوردن و اختالالت خلقی از 

جمله افسردگی بیشتر است و چون قدرت خود را برای کنترل شرایط 

توانند به طور مؤثر خود را دهند، نمیو استرس تا حدودی از دست می

با مشکالت مهیا کنند و به زندگی به عنوان یک صحنه برای مواجهه 

کنند، به همین دلیل دچار یاس، ناامیدی، افسردگی، پیکار نگاه می

 شوند.اضطراب، خشم و ... می

قابل ذکر است که موارد ذکر شده در فوق، به معنای نادیده گرفتن 

نقش محیط نیست. عوامل محیطی مانند بافت فرهنگی و اجتماعی در 

حگاهی یا شامگاهی بودن افراد تأثیرگذار است و این عوامل منجر به صب

های شخصیتی مختلف در افراد صبحگاهی یا شکل گیری ویژگی

تواند منجر به اصالح . این آگاهی می[15]شود شامگاهی می

توانند در کژکارکردی ها شود؛ زیرا ثأثیرات محیطی و اجتماعی می

از خصوصیات زیستی مؤثر باشند. در این  تعدیل الگوهای برگرفته

 نظر در با بیشتر مطالعه، امکان مقایسه دو جنس فراهم نشد، تحقیقات

 گردد.جنس پیشنهاد می دو گرفتن

 نتیجه گیری

هایی هستند و این ها در ابعاد مختلف دارای تفاوتاز آنجایی که انسان

جام در شخصیت افراد ها و سرانها، استعدادها، رغبتها در تواناییتفاوت

های شخصیتی دانش آموزان و عوامل یابد، شناخت ویژگینمود می

ای روشن، این امکان تأثیرگذار بر آن جهت هدایت آنان به سوی آینده

آورد تا آنها با شناخت و آگاهی، مسائل را با عالیق و را فراهم می

های و زمینههای خود تطبیق داده و از نظر روانی، محیط زندگی توانایی

ها و تحصیلی و شغلی خود را ایمن سازند و در آن محیط، توانایی

های خویش را بکار گیرند و استعدادهای واقعی خود را شکوفا مهارت

های شخصیتی نوجوانان و عوامل مرتبط کنند. بنابراین، توجه به ویژگی

های تحصیلی و شغلی مناسب و با آن موجب هدایت آنها در زمینه

 گردد.ها میایش انگیزه و توانمندی آنافز

افراد با ریتم صبحگاهی، از لحاظ  که داد پژوهش حاضر نشان نتایج

وجدان گرایی و توافق پذیری و افراد با ریتم شامگاهی، از لحاظ نوروز 

 توجه گرایی، برون گرایی و تجربه گرایی در سطح باالتری قرار دارند. با

زمینه ارتباط  در هاخانواده سازی آگاه است حاضر، الزم پژوهش نتایج به

 عنوان به که خانواده چرا گیرد؛ صورت های شبانه روزیشخصیت و ریتم

است  اهمیت حائز زیستی، هایآهنگ ضرب کننده تنظیم و اصلی محیط

 شبانه ریتم نوع گیری شکل زمینه فرزندان را در پرورشی نیازهای تا

سازد. محتمل است که یکی از  فراهم رشد حساس سنین در آنها روزی

دالیل ایجاد تغییر در الگوی خواب، نداشتن برنامه مشخص برای رفتن 

به رختخواب، الگوی رفتاری والدین با توجه به شامگاهی یا صبحگاهی 

 بودن آنها و عادت به همخوابی فرزندان با آنها باشد.

مرز و بوم در  در این پژوهش، دانش آموزان به عنوان آینده سازان این

مرحله تعیین کننده کنکور و انتخاب رشته دانشگاهی قرار دارند. یک 

های فردی دانش آموزان، تا نظام آموزشی کارآمد باید با توجه به تفاوت

حد امکان شرایط الزم را برای شکوفایی استعدادهای آنان فراهم آورد 

ه ی شبانهاو بی توجهی به متغیرهای مرتبط ازجمله شخصیت و ریتم

روزی دانش آموزان ممکن است به پیامدهای ناگواری منجر گردد. 

 تردقیق ریزی برنامه جهت در توانمی همچنین، از نتایج پژوهش حاضر

 دانش آموزان استفاده نمود. توانایی حداکثر از استفاده برای

 سپاسگزاری

نه تا از افرادی که زمی دانندمی الزم خود بر نویسندگان وسیله بدین

اجرای این پژوهش را فراهم کردند و همچنین دانش آموزانی که در این 

 پژوهش شرکت نمودند، قدردانی نمایند.
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