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 چکیده
 هایهای شناختی و سبکهدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد توانایی :مقدمه

های فردی در کاری و تحمل بر اساس تفاوتعاطفی سازگاری، پنهان
نفر از  901به همین منظور  :روشهای صبحگاهی و شامگاهی بود. گرایش

 یاچندمرحلهای گیری خوشهنمونه صورتبهدانشجویان دانشگاه ارومیه 
های صبحگاهی و شامگاهی نامه تیپدند، سپس پرسشانتخاب گردی

پس از تحلیل نتایج اولیه  .توزیع گردید هاآنپاسخگویی در بین  منظوربه
و  های صبحگاهینامه تیپدر پرسش شدهکسبنفر بر اساس نمرات  00تعداد 

شامگاهی و  افراد دارای گرایش شخصیتی صبحگاهی، صورتبهشامگاهی، 
های و سبک های شناختیمقیاس توانایی یتدرنهاشدند. بینی انتخاب بین

کنندگان بین شرکتها گردآوری داده منظوربهانفرادی و  طوربهعاطفی 
بررسی اهداف  منظوربه شدهیآورجمعهای پژوهش توزیع گردید. داده

های توصیفی، تحلیل واریانس چند متغیری، پژوهش، با استفاده از شاخص
 ها:یافته. شدند های تعقیبی توکی تحلیلو آزمون طرفهیکتحلیل واریانس 

های های شناختی بر اساس گرایشبیانگر این بود که بین ابعاد توانایی نتایج
های بینی تفاوت معنادار وجود دارد و تیپو بین صبحگاهی، شامگاهی

گیری مهاری، تصمیم لکنتر مانندابعاد توانایی شناختی  خیشامگاهی در بر
تفاوت معناداری نشان  ،در مقایسه با تیپ گرایش صبحگاهی ،جهو تو

در  صبحگاهی و شامگاهیهای همچنین مقایسه تیپ .(>00/0pدادند )
های های عاطفی نشان داد که تیپ گرایش صبحگاهی از سبکابعاد سبک

عاطفی مثبت شامل سازگاری و تحمل بیشتر از دو تیپ دیگر برخوردار 
روزی های شبانههای فردی در چرخهتفاوت :گیریجهینت (.>00/0pبودند )

صفات  چنینو هم میشوندهای شناختی منجر به تفاوت در پردازش توانایی
 یریکارگبه سمت به گرایش در یمؤثر نقش توانندصبحگاهی و شامگاهی می

 .باشند سازگارانه و منفی داشته های عاطفیبرخی سبک
 

 صبحگاهی،شخصیت های عاطفی، ختی، سبکهای شناتوانایی واژگان کلیدی:
 شامگاهیشخصیت 

 

Abstract 

 

Introduction: The purpose of this study was to assess the 

domains of cognitive abilities and affective styles of adjusting, 

concealing, and tolerating based on individual differences 

in morningness and eveningness personality tendencies. 

Method: For this purpose, initially 304 students of Urmia 

University were selected through multistage cluster sampling. 

Then morningness and eveningness types questionnaire 

was distributed among them to be answered. After analyzing 

the initial results, 60 participants were selected as individuals 

with morningness and eveningness and intermediate 

according to obtained scores in morningness and eveningness 

questionnaire. Finally, cognitive abilities and affective 

styles questionnaires were distributed individually among 

the participants in order to gather the data. The data were 

analyzed by using descriptive indicators, multivariate 

analysis of variance (MANOVA), one-way ANOVA and 

tukey post hoc test. Findings:  Results indicated significant 

differences between dimensions of cognitive abilities based on 

tendencies of morningness and eveningness and intermediate 

and eveningness types in comparison with morning persons 

had higher abilities in some dimensions including inhibitory 

control, decision-making and attention. (P<0/05). The comparison 

between morningness and eveningness types considering the 

affective styles also, showed that morningness type adapted 

more positive affective styles including adjusting and 

tolerating, than the two other types (P<0/05). Conclusion: 

Individual differences in circadian cycles lead to differences 

in cognitive abilities. Morningness and eveningness traits 

can play an important role in the trend toward the use of 

some adaptive and negative affective style as well. 
 

KeyWords: Cognitive Abilities, Affective Styles, Morningness, 

Eveningness. 
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 مقدمه

های زمانی در نوسان روزیشبانه هایچرخه

 کارکردهای فیزیولوژیکی و رفتاری هستند که

 دهند. درساعته را نشان می 21ای تقریبًا چرخه

ساعت زیستی  واسطهبهها ها این چرخهانسان

 هیپوتالاموس 1های فوق کیاسماییموجود در هسته

 غدهکه ترشح هورمون ملاتونین  شودمی تنظیم

؛ نقل از 2011، 9کند )نلسونرا تنظیم می 2صنوبری

های فردی در (. تفاوت2011پیفر و همکاران، 

و زمان خواب و بیداری  یروزشبانههای چرخه

برخی افراد ترجیح  که یطوربهوجود دارد 

ابتدای صبح از خواب بیدار شده و  دهندمی

ابتدای شب نیز به رختخواب بروند، در حالی که 

دهند می ها را ترجیحسایرین الگوی متضاد این

ها در (. این تفاوت2012و همکاران،  1)آدن

الگوهای خواب با تفاوت در زمان اوج عملکرد 

ی افراد به که برخ طوریبهشناختی همراه است، 

رسند و سایرین در اوج عملکرد خود در صبح می

دارند  مؤثریعملکرد  ،هنگامشباواخر عصر و 

 (.2011و همکاران،  0)پرکل

روزی و کارکرد های شبانهروابط بین چرخه

 0شناختی نخستین بار توسط روبرت و کولونن

که نشان دادند گرایش  ( بیان شد1333)

ا تیپ صبحگاهی حافظه شامگاهی در مقایسه ب

کاری بالاتری داشته و در تکالیف مربوط به 

حافظه و سرعت پردازش نمرات بالاتری دریافت 

مشابه، برخی مطالعات نیز بیان  طوربهکردند. می

                                                           
1. Suprachiasmatic nuclei 
2. Pineal gland 

3. Nelson 

4. Adan 
5. Preckel 

6. Roberts & Kyllonen 

و دقت در تکالیف شناختی، اند که سرعت داشته

پاسخ و یا تکالیف  بازداریکاری،  حافظهمانند 

 تأثیرکن است تحت مم مربوط به واکنش زمانی،

روزی قرار گیرد )بلاتر های شبانهتفاوت در چرخه

؛ 2012و همکاران،  8گارسیا؛ 2007، 7و کاجوهن

و همکاران،  10رایت ؛2010و همکاران،  3والدز

های بر روی چرخه (. بر این اساس مطالعه2002

 دهنده نشانروزی و کارکرد شناختی، شبانه

شامگاهی و  تیپ همبستگی کوچک اما معنادار بین

و هوش  هوش و رابطه منفی بین تیپ صبحگاهی

و  منفی بین تیپ شامگاهی رابطهبود؛ همچنین 

 پیشرفت تحصیلی در کودکان و دانشجویان نشان

(. کانزوا 2011داده شده است )پرکل و همکاران، 

های ( نیز روابط مثبتی بین چرخه2003) 11و پرینا

 ای ازروزی و ضریب هوشی در نمونهشبانه

نوجوانان گزارش دادند. شامگاهی بودن با 

های شناختی مانند هوش سطوح بالای توانایی

بالاتر و ظرفیت حافظه فعال بالاتر  سنجیروان

مرتبط است حتی زمانی که صبح هنگام سنجیده 

هوش  رغمیعلبا این حال، این گروه  شوندمی

 12اند )پیفربالا عملکرد تحصیلی پایینی نشان داده

، 19مورالز و اسکریبانوـ  ؛ دیاز2011و همکاران، 

(. علاوه بر 2000، 11؛ راندلر و فرنچ2019

های صبحگاهی بین تیپ فیزیولوژیکیهای تفاوت

روزانه ترشح ملاتونین و و شامگاهی )الگوهای 

                                                           
7. Blatter & Cajochen 

8. García 

9. Valdez 
10. Wright 

11. Kanazawa & Perina 

12. Piffer 
13. Díaz-Morales & Escribano 

14. Randler & Frech 
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 های(، پژوهش1333و کولونن،  کورتیزول( )روبرت

 شناختیهای شخصیتی و روانوسیعی بر روی همبسته

شامگاهی صورت گرفته است ـ  صبحگاهیتیپ 

و همکاران،  2؛ گای2012و همکاران،  1)بارید

مورالز، ـ  ؛ دیاز2007و همکاران،  9؛ ساسمن2007

؛ 2001و همکاران،  0؛ کاسی1388، 1؛ ماتیوز2007

(، اما کمبود 2011، 7؛ ماستریپری2007، 0کیلوگر

ن ها که در آن ارتباط بین ایاز پژوهش توجهیقابل

های شناختی و هوشی بررسی توانایی باسازه 

کارکردهای  که ازآنجاشده باشد وجود دارد. 

اجرایی تا حدی نسبت به اثرات کمبود خواب و 

زمان روز حساس بوده و منجر به نوساناتی در 

)والدِز و  شوندمیروزی شناخت چرخه شبانه

ها در زمان روز (؛ این تفاوت2008همکاران، 

 یروزشبانههای بسته به چرخهممکن است وا

 هایزمانعصری در ـ  باشد، جایی که بین صبحی

اوج هشیاری و عملکرد تفاوت وجود دارد 

و همکاران،  3؛ هاهن2008همکاران،  و 8)بِنت

 هایتفاوت کارکردهای اجراییعلاوه بر (. 2012

های عاطفی نیز نشان داده است فردی در سبک

یولوژیکی مرتبط های زیستی و ببا همبسته که

 (.2003همکاران،  و 10است )درابُنت

 11های عاطفی توسط هافمن و کاشدنسبک 

های روش عنوانبه( 1338) 12( و داویدسون2010)

                                                           
1. Baird 
2. Gau 
3. Susman 

4. Matthews 
5. Caci 

6. Killgore 

7. Maestripieri 
8. Bennett 

9. Hahn 

10. Drabant 
11. Hofmann, Kashdan 

12. Davidson 

هیجانی به  تنظیمکار رفته است،  تنظیم هیجانی به

 های درونی، کنترلمعنای تمایل به کنترل حالت

یارها برای ها و رفتارها و انطباق آن با معتکانه

(. 2000، 19رسیدن به هدف است )ریدر و وایت

های فردی در حساسیت های عاطفی تفاوتسبک

ها هستند و بر فرایندهایی اشاره و تنظیم هیجان

های خود، دارند که از طریق آن افراد بر هیجان

گذاشته و  تأثیر شوندمیدچار هیجان  کههنگامی

ها ز هیجانگر چگونگی تجربه و ابراهمچنین نشان

 صورتبه( و 1338است )داویدسون،  توسط افراد

بندی و تحمل طبقهکاری، سازگاری پنهان هایسبک

-(. برخی سبک2010اند )هافمن و کاشدن، شده

ها تجربه و ابراز هیجان مؤثری طوربههای عاطفی 

به سمت  پیشرویی که صورتبهکنند را تنظیم می

، در حالی که شوندمیاهداف ارزشمند را موجب 

رسیده و  هدفمند غیرراهبردهای دیگر به نظر 

اثرات معکوسی دارند. برای مثال، تلاش برای 

 ها انگیختگی فیزیولوژیکی را افزایشهیجان سرکوب

( و نشخوار 1337، 11داده )گروس و لونسون

رویدادهای هیجانی منفی نیز باعث تداوم خشم و 

اکسما و هوـ  گردد )نولنحالات عاطفی منفی می

هواکسما، ـ  و نولن 10؛ راستین1339، 10ماروو

 ، حالتی از پذیرش نسبت به تجارببرعکس(. 1338

هیجانی انگیخته شده بدون تلاش در جهت تغییر 

 افزایش پایداری دربا  هاآنیا اجتناب از 

زا و کاهش پریشانی ذهنی های چالشموقعیت

(. افراد 2000و همکاران،  17مرتبط است )هایز

                                                           
13. Ridder & Wit 

14. Gross & Levenson 

15. Nolen-Hoeksema & Morrow 
16. Rusting 

17. Hayes 
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های عاطفی متمرکز سبک استفاده عادتی ازدر 

بر گذشته و پاسخ محور متفاوت هستند و این 

معناداری با تجارب  طوربههای فردی تفاوت

اجتماعی مرتبط ـ  هیجانی و کارکردهای روانی

(. برای مثال، افرادی 2009، 1است )گروس و جان

راهبرد  عنوانبهکه بیشتر بر روی ارزیابی مجدد 

کنند زمانی که از طریق خود یه میتنظیمی تک

پذیری واکنشدهی و گزارش همسالان و گزارش

عملکرد  شوندمی های آزمایشی ارزیابیبه محرک

دهند. را نشان می اجتماعی بهتر و بهزیستی بالاتری

روی سرکوب افرادی که بیشتر بر  برعکس

عملکرد  کنندراهبرد تنظیمی تکیه می عنوانبه

کنند تری را تجربه میتی پاییناجتماعی و بهزیس

 (.2009)گروس و جان، 

شامگاهی ـ  صفات صبحگاهی درمجموع

ای ویژگی اساسی افراد هستند که با دامنه گسترده

اند که در اجتماع، آموزش، از صفات فردی مرتبط

عملکرد تحصیلی، پیری، روابط جنسی، صفات و 

و  پزشکیروانهای حالات مرتبط با اختلال

ناخت اجتماعی دارای اهمیت است. با این حال ش

ـ  سازه صبحگاهی فردمنحصربهو علیرغم اهمیت 

های شناختی ها با تواناییشامگاهی، در رابطه این

 و 2پژوهش چندانی صورت نپذیرفته است )تاکوچی

 روزیهای شبانهاز سویی، چرخه (.2010همکاران، 

 ی مرتبطشناخت هایمؤلفه ویژهبهبا شخصیت، خلق و 

و همکاران،  9در ارتباط است )لی یمیخودتنظبا 

( و 2011، 1؛ راندلر و سالیگر2008؛ راندلر، 2011

های انسان توانایی ترین ویژگییکی از برجسته

                                                           
1. John 
2. Takeuchi 
3. Lee 

4. Saliger 

ها بر اساس شرایط خاص تنظیم و انطباق هیجان

موقعیت است. احتمالاً این توانایی ارزشی تکاملی 

، 0ایزارد؛ 2009، 0؛ ِاکمن2009داشته )داویدسون، 

نزدیکی با  طوربه( و 1331، 7؛ لازاروس1332

 ،8ارزیابی شناختی مرتبط است )فریجدافرایندهای 

(. 2007، 3؛ شِرر و اِلگیرن1331؛ لازاروس، 1380

های های عاطفی در طیفی از اختلالنقش سبک

 و همکاران، 10مواد )هایز سوءمصرفروانی، شامل 

ـ  ی و خلقی )کمپلهای اضطراب(، اختلال1330

 2002و همکاران،  12؛ منِن2007، 11سیلس و بارلو

 (1339، 19های شخصیت )لینهان( و اختلالب الف،

قرار گرفته است. برای مثال مشخص  موردبحث

گردیده است که استفاده زیاد از ارزیابی مجدد در 

زندگی روزمره منجر به کاهش فعالیت آمیگدالا و 

پیشانی در پیش لیافزایش فعالیت مناطق کنتر

 11گردد )درابُنتپاسخ به محرک هیجانی منفی می

 هایهایی در سبکتفاوت (. چنین2003و همکاران، 

بین عاطفی و تنظیم هیجانی ممکن است پیش

های هیجانی بوده و همچنین مقابله موفق با چالش

های هیجانی باشد. این توانایی آغازگر اختلال

ر بهزیستی و سلامت د توجهیقابلنقش  تواندمی

 خوبیبهروانی داشته باشد، بنابراین لازم است که 

شناسایی و عوامل و پیامدهای آن مورد بررسی 

ـ  با توجه به اینکه، صفت صبحگاهی قرار گیرد.

نمودهای رفتاری زیربنای  عنوانبهشامگاهی، 

                                                           
5. Ekman 

6. Izard 
7. Lazarus 

8. Frijda 

9. Scherer, Ellgring 
10. Hayes 

11. Campbell-Sills, Barlow 

12. Mennin 
13. Linehan 

14. Drabant 
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 که شودمی شناخته یروزشبانههای چرخه

تضاد صبحگاهی های مپیوستاری از تیپ صورتبه

 (2012اند )آدن و همکاران، تا شامگاهی توزیع شده

 و با در نظر گرفتن اینکه اغلب کارکردهای

ای فیزیولوژیکی و رفتاری ضروری زندگی، چرخه

اوقات  تأثیرکنند و تحت ساعته را دنبال می 21

(، 2019و همکاران،  1)ُکرِا گیرندمیقرار  روزشبانه

 هایکردهای شناختی و سبکاما روابط احتمالی کار

روزی ناشناخته است. های شبانهعاطفی با چرخه

های انجام گرفته جهت از طرفی دیگر، پژوهش

 هایهای شناختی عمدتاً مبتنی بر روشبررسی توانایی

 تشخیصی ثبت ساختار و کارکرد مغز از طریق

این  اگرچهشناسی است. روان های عصبآزمون

 وسیعی دارد، اما آزمایشگاهی، ابزارها امروزه کاربرد

بر و کم ارتباط بودن شرایط با رویدادهای زمان

را محدود ساخته  هاآنزندگی روزانه استفاده از 

های چرخهممکن است اثرات  هرچنداست. 

 روزی بر روی کارکردهای شناختی کوچکشبانه

 باشد اما ارزش توجه بیشتر را دارد. بر این اساس،

 العه تصویربرداری مغزی مشخصشواهد اخیر از مط

شامگاهی با ـ  تیپ صبحگاهیساخته است که 

 2تفاوت در ساختارهای مغزی مرتبط است )روزنبرگ

بنابراین، تحقیق بیشتر بر روی  (،2011و همکاران، 

تواند روزی و شناخت، میارتباط بین چرخه شبانه

کلی افزایش دهد.  طوربهدرک ما را از کارکرد مغز 

 هایهای دقیق زیربنای اثرات چرخهمکانیسم اگرچه

روزی بر روی کارکرد شناختی مبهم باقی شبانه

 مانده است، چنین اثراتی احتمالًا همسان با نظریاتی

رشد هوشی و آموزشی باشند که بر اهمیت صفات 
                                                           

1. Correa 
2. Rosenberg 

شناختی در های شخصیتی، انگیزش و سبک

و همکاران،  9دارند )آکرمن تأکیدپیشرفت تحصیلی 

2002.) 

 با توجه به آنچه بیان شد و مطالعات درمجموع

 بررسی و تبیین ارتباط صفات منظوربهای که گسترده

 شناختیشخصیتی صبحگاهی و شامگاهی با ابعاد روان

(، اوج 2002، 1شامل: زمان خواب )ناتل و دانسی

توانایی شناختی )کلاریس، لفلوک، کیندلبرگ و 

شر، ویبزیزکا و ؛ گلدستین، هان، ها2010، 0فوتن

، 7(، عملکرد تحصیلی )راندلر و فرچ2007، 0زلازو

( انجام شده است؛ و بیان شده است که 2003

تری اغلب سبک زندگی سالمهای صبحگاهی تیپ

 های شامگاهی دارند که آشفتگیدر مقایسه با تیپ

 کنندتنی بیشتری را گزارش میروان شناختی وروان

ها بیان . نتایج پژوهش(2008، 8)کاوالرا و گیدیسی

سبک  کنندهمنعکس اند گرایش صبحگاهیداشته

و  شناسیفهوظگرایانه، تحلیلی و شخصیتی واقع

و این گروه  (2007مورالز، ـ  است )دیاز نواهم

اند )دی شده افرادی دارای ثبات مشخص عنوانبه

 (.2007، 3یونگ، هاسر، جیکک، کروجر و پترسون

وار های افسردهبا گرایشاز سویی تیپ شامگاهی 

؛ 2002، 10)جیانیتو، کُرتسی، سِبارستینی و اُوتاوینو

، 11مورسین، ایواناگا، هینو، ماتسوکا و هارداتاکوچ، 

تر )آدن، ناخوشی بیشتر و سلامت پایین (،2002

؛ تایلارد، فیلیپ، 2000، 12ناتالی و پراتفابلی، 

                                                           
3. Ackerman 

4. Natale, Danesi 
5. Clarisse, Le Floc’h, Kindelberger, Feunteun 

6. Goldstein, Hahn, Hasher, Wiprzycka, & Zelazo 

7. Randler, Frech 
8. Cavallera, Giudici 

9. DeYoung, Hasher, Djikic, Criger, Peterson 

10. Gianotti, Cortesi, Sebastiani, Ottaviano 
11. Takeuchi, Morisane, Iwanaga, Hino, Matsuoka, Harada 

12. Adan, Fabbri, Natale, Prat 
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 ته(، مرتبط دانس2001، 1و بایولاک چاستانگ، دیفنباخ

های عاطفی منفی و اختلال در سبک شده است و

فرایند  عنوانبهمشابه  طوربهتنظیم هیجان نیز 

های روانی بیان موجود در اشکال گوناگون آسیب

با  درمجموع (.2010، 2شده است )کرینگ و سلون

توجه به آنچه بیان گردید درباره عوامل مرتبط با 

در  تلویحی طوربهپردازش اطلاعات هیجانی، 

ها بیان شده است که تیپ صبحگاهی با پژوهش

شناختی و تیپ شامگاهی با وضعیت بهتر روان

شرایط جسمانی و روانی بدتر مرتبط است؛ اما 

این روابط با پرداختن به بُعد زیربنایی بسیاری از 

های عاطفی یا تنظیم یعنی سبک های روانیآسیب

ت و و مطالعه قرار نگرفته اس یموردبررسهیجانی 

های از سویی با در نظر داشتن نقش توانایی

های اجتماعی و شناختی در بسیاری از موقعیت

تحصیلی و وجود مطالعات اندک جهت بررسی 

های شناختی بر اساس تغییرات در روابط توانایی

هدف پژوهش حاضر  روزی؛های شبانهچرخه

های های فردی در ابعاد تواناییبررسی تفاوت

های عاطفی بر اساس تغییر در شناختی و سبک

 شامگاهی بود.ـ  روزی صبحگاهیهای شبانهچرخه

 روش

 روش و گیرینمونه روش نمونه، آماری، جامعه

پژوهش حاضر با توجه به نوع اجرای پژوهش: 

های پس به طرح هاآن یکاردستمتغیرها و عدم 

ای( تعلق دارد. جامعه مقایسهـ  یعلرویدادی )

کلیه دانشجویان دانشگاه ارومیه آماری پژوهش 

مشغول به تحصیل در نیم سال دوم تحصیلی 

                                                           
1. Taillard, Philip, Chastang Diefenbach, Bioulac 
2. Kring, Sloan 

نمونه اولیه پژوهش حاضر شامل  بودند. 31ـ39

 یبه شیوه کهنفر از دانشجویان مذکور بود  901

 انتخاب یاچندمرحله ایخوشه تصادفی بردارینمونه

 انتخاب دانشکدههفت  شدند. به این صورت که

 صورتبه کلاس ه هشتشده، از هر دانشکد

 دانشجویان از پژوهش هایداده و انتخاب تصادفی

از  .گردید آوریجمع هاکلاس این در حاضر

مقطع  کنندگان میزان دانشجویانمجموع شرکت

نفر  00(، مقطع ارشد 9/71نفر ) 220کارشناسی 

از  ؛ که( بودند0/7نفر ) 29( و مقطع دکتری 1/18)

ت و علوم انسانی، های ادبیااین میان دانشکده

منابع طبیعی، هنر، علوم پایه و اقتصاد انتخاب 

با توجه به اهداف پژوهش، پس از گردیدند. 

نفر از نمونه اولیه بر  00تحلیل نتایج اولیه تعداد 

عصری ـ  نامه تیپ صبحیاساس نمرات پرسش

 20نفر تیپ صبحی،  20در قالب سه گروه شامل 

عصری، متشکل از  نفر تیپ 20و  بینابینینفر تیپ 

هر دو جنسیت قرار گرفتند. مبنای انتخاب سه 

نامه تیپ گروه بر اساس نقاط برش پرسش

شامگاهی بود به این صورت که پس صبحگاهی ـ 

گذاری از جمع نمرات و بر این اساس شیوه نمره

 گیردنامه هر فرد در یکی از سه تیپ قرار میپرسش

یپ با گرایش ت عنوانبه 03مجموعه نمرات بالای 

تیپ گرایش  11صبحگاهی، نمرات کمتر از 

تیپ  صورتبه 08تا  12عصرگاهی و نمرات بین 

 گردند. در گام دوم شرکتمشخص می بینابینی

 انفرادی و بر اساس ابزارهای طوربهکنندگان 

 های شناختی )نجاتی،پژوهش شامل مقیاس توانایی

)هافمن و کاشدن، های عاطفی ( و سبک1932

از بین بردن  منظوربه. گرفتندمورد سنجش قرار  (2010
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 کنندگان،اثر زمان شرکت در آزمون بر عملکرد شرکت

 کنندگانبرای حضور شرکت شدهدادهزمان اختصاص 

در مرحله دوم از طریق شیوه تصادفی بین ساعت 

 عصر تعیین شد. 0صبح تا  90/10

 ابزار

 ساین مقیا شامگاهی: ـ نامه تیپ صبحگاهیپرسش

 گیریاندازهیک ابزار خود گزارشی است و برای 

 رودیمهای صبحگاهی و شامگاهی به کار تیپ

نامه شامل (. این پرسش1،1370)هورن و اُستنبرگ

گویه است که مربوط به زمان خوابیدن و بیدار  13

های ترجیحی برای عملکردهای زمان شدن،

فیزیکی و ذهنی و هشیاری بعد از بیداری است. 

موجود است؛ به  هاسؤالپاسخ ممکن برای  چهار

، 19، 3، 8، 7، 0، 0، 1، 9) سؤالاتاین صورت که 

؛ شوندمی یگذارنمره 1تا  1( بین 10، 10، 11

و  0تا  1 صورتبه( 18، 17، 10، 2، 1) سؤالات

 0، 12 سؤالو برای  0تا  0بین  13و  11 سؤالات

 افراد نامه. مطابق این پرسششودمی گذارینمره 0تا 

 صبحگاهی کاملاً بر اساس نمرات اکتسابی در تیپ 

 (،03ـ  03(، مایل به صبحگاهی )83ـ  70)نمره 

(، تیپ مایل به شامگاهی 08ـ  12بینی ) تیپ بین

( قرار 90ـ  10شامگاهی ) کاملاً ( و تیپ 11ـ  91)

ف . پایایی این آزمون در تحقیقات مختلگیرندمی

ت )روبرت و گزارش شده اس 81/0تا  71/0از 

های مشابه (. همچنین در پژوهش1333کولونن، 

 71/0، ضریب 31/0ضریب پایایی آلفای کرونباخ 

 71/0و همسانی درونی خوب با آلفای کرونباخ 

(. 2008گزارش گردیده است )کاوالرا و گیدیسی، 

                                                           
1. Horn & Ostenberg 

 را گزارش کرده 81/0راندلر ضریب آلفای کرونباخ 

 مورالز و سانچزـ  (. دیاز2008، 2007است )راندلر، 

 انددادهگزارش  80/0ـ لوپز ضریب آلفای کرونباخ را 

(. همچنین خصوصیات 2008)دیازـ مورالز، 

این ابزار در جامعه ایرانی مطلوب  سنجیروان

 گزارش شده است. نتایج تحلیل عاملی اعتبار سازه

شامگاهی  ـ صبحگاهی نامهپرسشنسخه فارسی 

 ن ضریب آلفای کرونباخهمچنیقرار داد.  تأییدرا مورد 

بود که حاکی از پایایی خوب مقیاس بود  73/0

 (.1932)رهافر و همکاران، 

 نامهاین پرسشهای شناختی: نامه تواناییپرسش

های از فعالیت ایسیاههپرسش است که  90شامل 

ای از های شناختی و سیاههروزانه نیازمند توانایی

ه، اقسام کارکردهای شناختی مغز مشتمل بر حافظ

و پایدار(،  شدهیمتقستوجه )انتخابی، انتقالی، 

و شناخت اجتماعی را  گیریتصمیم، ریزیبرنامه

ای از یک بر اساس مقیاس لیکرت پنج گزینه

. سنجدمیهمیشه(  یباًتقرهرگز( تا پنج ) یباًتقر)

این ابزار توسط نجاتی  سنجیروان هایویژگی

که  طوریهب( مطلوب نشان داده شده است 1932)

توسط نجاتی  شدهگزارشمیزان آلفای کرونباخ 

و همبستگی  89/0 نامهپرسش( برای این 1932)

بود.  معنادار 01/0آزمون ـ باز آزمون آن در سطح 

روایی و پایایی این ابزار برای ارزیابی  درمجموع

 کارکردهای شناختی مطلوب بود.

 نامهپرسش های عاطفی:نامه سبکپرسش

شامل  (2010)هافمن و کاشدن، ی عاطفی هاسبک

و سه خورده مقیاس شامل سازگاری،  سؤال 20

   به گوییپاسخو تحمل است.  یکارپنهان

 ،ایدرجه 0نامه بر اساس طیف لیکرت پرسش

23 



 

 1931 پاییز (،2)پیاپی  ،1روانشناسی، سال اول، شماره  عصب پژوهشیفصلنامه علمی ـ 

   

 

در  اصلاً( تا 0در مورد من درست ) نهایتبی

. شودمی( را شامل 1مورد من درست نیست )

 نامه توسطسشاین پر سنجیروانهای ویژگی

 یموردبررس( در جامعه ایرانی 1932کارشکی )

کاری، های پنهانو پایایی خرده مقیاس قرارگرفته

و  70/0، 70/0کاری و تحمل به ترتیب سازش

 گزارش شده است. 00/0

 هایافته

به ترتیب میانگین و انحراف معیار  1در جدول شماره 

فی در های عاطهای شناختی و سبکمتغیرهای توانایی

و بر اساس دو  (بینابینیسه گروه )صبحی، عصری و 

 گروه پسران و دختران درج گردیده است.

 

 های عاطفی در سه گروهسبک های توصیفی سن، توانایی شناختی وشاخص .1 جدول

 گروه
 های عاطفیسبک توانایی شناختی سن

 دختران پسران دختران پسران دختران پسران

(SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M 
 صبحی

 عصری

 بینابینی

 کل

10/20 (98/7) 

20/29 (01/2) 

00/21 (12/0) 

20/21 (21/0) 

00/22 (08/1) 

20/22 (23/2) 

00/21 (30/1) 

00/22 (81/1) 

00/78 (21/10) 

30/70 (07/11) 

90/79 (88/8) 

20/71 (18/19) 

70/70 (08/19) 

90/03 (00/0) 

30/79 (17/12) 

30/72 (20/11) 

30/00 (31/8) 

10/19 (91/0) 

00/11 (30/7) 

90/18 (77/3) 

10/01 (00/0) 

00/10 (31/7) 

30/10 (99/8) 

19/17 (78/7) 

 

 سه گروه )صبحی، عصری و بین مقایسه منظوربه

های عاطفی بینی( در ابعاد توانایی شناختی و سبک

 1(MANOVA) چندمتغیر تحلیل واریانس از

؛ P>01/0باکس ) M زمونآ نتیجه .شد استفاده

01/1(=011/20790 ،30 )Fکه مفروضه داد ( نشان 

 متغیرهای کوواریانسـ  ماتریس واریانس کسانیی

 واریانس تحلیل از توانمی و است وابسته برقرار

 نتایج 2جدول  در .نمود استفاده چندمتغیری

ویلکز،  لامبدای چند متغیری پیلایی، هایآزمون

 شود.می یشه روی مشاهدهر ترینبزرگهتلینگ و 

 

 های عاطفیسبک ها در ابعاد توانایی شناختی وتحلیل واریانس چند متغیره مقایسه گروه .2جدول 

 سطح معناداری (η 2) اتا F خطا DF فرضیه DF ارزش نام آزمون

 اثر پیلایی

 لامبدای ویلکز

 اثر هتلینگ

 ریشه روی ترینبزرگ

009/1 

170/0 

020/9 

081/9 

20 

20 

20 

10 

38 

30 

31 

13 

00/0 

80/0 

28/8 

03/10 

091/0 

088/0 

098/0 

700/0 

000/0 

000/0 

000/0 

000/0 

 

دهد که حداقل در نشان می 2های جدول داده

( مؤلفه 7های شناختی )شامل یکی از ابعاد توانایی

( بین سه گروه مؤلفه 9های عاطفی )و سبک

شخصیتی تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه 

اینکه  منظوربهمعنادار بودن اثرات گروهی، 

ها وها در کدام گروهمشخص شود این تفاوت

                                                                                                                   1. Multiravriat Analysis of Variance (MANOVA) 
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متغیرها قرار دارد از آزمون تحلیل  کدام سطح از

تعقیبی توکی استفاده  و آزمون طرفهیکواریانس 

مشاهده  1و  9که نتایج آن در جداول  شد

.شودمی

 

 های عاطفیسبک چهار گروه آزمودنی در ابعاد توانایی شناختی و راههیک واریانس تحلیل نتایج .3جدول 

 متغیر وابسته
منبع 

 تغییرات

مجموع 

 اتمجذور

میانگین 

 مجذورات

درجه 

 یآزاد
F 

سطح 

 معناداری
 (η 2) اتا

 292/0 930/0 31/0 2 30/12 30/20 بین گروهی حافظه

 080/0 000/0 19/02 2 10/992 90/001 بین گروهی کنترل مهاری و توجه انتخابی

 110/0 012/0 11/0 2 80/7 00/10 بین گروهی گیریتصمیم

 133/0 001/0 11/9 2 10/20 90/10 بین گروهی ریزیبرنامه

 010/0 200/0 98/1 2 10/10 39/20 بین گروهی توجه پایدار

 092/0 930/0 311/0 2 81/7 09/10 بین گروهی شناخت اجتماعی

 000/0 807/0 111/0 2 01/1 09/9 بین گروهی شناختی پذیریانعطاف

 038/0 009/0 10/9 2 91/00 09/190 بین گروهی سازگاری

 090/0 900/0 00/1 2 20/18 10/90 بین گروهی یرکاپنهان

 011/0 000/0 77/23 2 71/110 19/239 بین گروهی تحمل
 

 

 های عاطفیسبک نتایج آزمون تعقیبی توکی مقایسه سه گروه آزمودنی در ابعاد توانایی شناختی و .4 جدول

 منبع مقایسه متغیر
تفاوت 

 هامیانگین

خطای 

 استاندارد
 یسهمنبع مقا متغیر

تفاوت 

 هامیانگین

خطای 

 استاندارد

 حافظه

 عصری ـ صبحی

 بینابینی ـ صبحی

 بینابینیـ  عصری

00/0 

00/7* 

30/0 

17/1 

17/1 

17/1 

شناخت 

 اجتماعی

 عصری ـ صبحی

 بینابینیـ  صبحی

 بینابینیـ  عصری

10/0 

10/1 

00/1 

31/0 

31/0 

31/0 

کنترل مهاری و 

 توجه انتخابی

 عصری ـ صبحی

 ابینیبینـ  صبحی

 بینابینی - عصری

10/8* 

00/1* 

10/1-* 

79/0 

79/0 

79/0 

 پذیریانعطاف

 شناختی

 عصری ـ صبحی

 بینابینیـ  صبحی

 بینابینیـ  عصری

20/0- 

00/0- 

90/0- 

02/1 

02/1 

02/1 

 گیریتصمیم

 عصریـ  صبحی

 بینابینیـ  صبحی

 بینابینیـ  عصری

20/0-* 

90/0- 

30/0 

92/1 

92/1 

92/1 

 سازگاری

 عصری ـ صبحی

 بینابینیـ  صبحی

 بینابینیـ  عصری

90/9* 

80/2 

00/0- 

10/1 

10/1 

10/1 

 ریزیبرنامه

 عصری ـ صبحی

 بینابینی ـ صبحی

 بینابینیـ  عصری

80/0 

10/1- 

00/2-* 

80/0 

80/0 

80/0 

 یکارپنهان

 عصری ـ صبحی

 بینابینیـ  صبحی

 بینابینیـ  عصری

70/1 

00/1 

10/0- 

91/1 

91/1 

91/1 

 توجه

 عصری ـ صبحی

 بینابینیـ  صبحی

 بینابینیـ  عصری

90/1-* 

20/0-* 

10/0 

87/0 

87/0 

87/0 

 تحمل

 عصری ـ صبحی

 بینابینیـ  صبحی

 بینابینیـ  عصری

30/1* 

10/1* 

10/0- 

70/0 

70/0 

70/0 

*=p< 00/0  
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توان می 1و  9با توجه به نتایج جدول شماره 

های گفت مقایسه سه گروه در برخی ابعاد توانایی

های عاطفی تفاوت معناداری را ناختی و سبکش

که افراد با تیپ صبحی در بُعد  طوریبهنشان داد، 

شناختی کنترل مهاری و توجه انتخابی عملکرد 

 بهتری در مقایسه با دو گروه دیگر داشتند،

گیری و توجه تیپ عصری همچنین در بُعد تصمیم

در مقایسه با تیپ صبحی عملکرد بالاتری نشان 

های عاطفی تیپ صبحی در سبک مؤلفهدر  داد.

مقایسه با دو گروه دیگر در هر سه زیرمقیاس 

نمرات بالاتر داشت که این تفاوت در بُعد تحمل 

 آمد. به دستو سازگاری معنادار 

 نتیجه گیری و بحث

( M/Eصبحگاهی و شامگاهی )صفات 

 شوندمیابعاد شخصیتی در نظر گرفته  عنوانبه

که متغیر صفتی  جهت ینا از (،1388)ماتیوز، 

های فردی همچنین به دلیل تفاوتثابت بوده و 

صبحگاهی و  که در این دو بُعد وجود دارد.

های های فردی در چرخهتفاوت شامگاهی به

بیداری و زمانی که فرد ـ  زیستی مانند خواب

کند بهترین حالت و احساس را دارد می احساس

ز طریق عوامل ها ااشاره دارند و این تفاوت

زاد تعیین ژنتیکی درونمختلفی مانند عوامل 

 تأثیرشناختی مختلف و بر ابعاد روان شوندمی

؛ آرچر و 2012همکاران،  گذارند )آدن ومی

هدف پژوهش (. بر این اساس، 2009همکاران، 

توانایی شناختی و  حاضر بررسی ابعاد گوناگون

های اساس تفاوتهای عاطفی بر همچنین سبک

صبحگاهی ـ  روزیهای شبانهفردی در چرخه

 شامگاهی بود.

 نتایج بررسی ابعاد شناختی بر اساس

 بینابینیمقایسه سه گروه صبحگاهی، شامگاهی و 

 هایمؤلفهنشان داد که سه گروه در برخی 

های شناختی شامل حافظه، کنترل مهاری، توانایی

های ریزی و توجه تفاوتگیری، برنامهتصمیم

افراد با تیپ شامگاهی  طوریبهری دارند. معنادا

در مقایسه با تیپ صبحگاهی نمرات بالاتری در 

 گیری داشته و کارکرد بالاتریتوجه و تصمیم مؤلفه

از خود نشان دادند؛ این یافته با نتایج پژوهش 

که نشان  ( همخوان است1333روبرت و کولونن )

 های با گرایش شامگاهی در برخیدادند تیپ

؛ کردندیف شناختی نمرات بالاتری دریافت میتکال

همچنین همسو با مطالعاتی که روابط مثبت بین 

 روزی شامگاهی و کارکرد شناختیهای شبانهچرخه

اند )پرکل و همکاران، و هوش را بیان داشته

فرضیه  ییدکنندهتأ(. این یافته همچنین 2011

های روزی با تواناییهای شبانهارتباط بین چرخه

ناختی است اینکه گرایش شامگاهی نمرات ش

بالاتری در هوش و توانایی شناختی دارند )پیفر و 

 عنوانبه(. با توجه به اینکه هوش 2011همکاران، 

های شناختی را فراگیر بسیاری از توانایی یامؤلفه

، بنابراین، پژوهش حاضر که شودمینیز شامل 

 وجود رابطه بین تیپ شامگاهی و دهندهنشان

برخی ابعاد شناختی است همسو با پژوهش پرکل 

 هایمؤلفه( است. از طرفی در 2011و همکاران )

شناختی شامل کنترل مهاری و توجه انتخابی افراد 

با تیپ صبحگاهی نمرات بالاتری داشتند این یافته 

های صبحگاهی و دهد که هر یک از تیپنشان می

 شامگاهی در برخی از تکالیف شناختی برتری

باشد که  یرپذ یینتب گونهینادارند شاید این یافته 
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ساختارهای مختلف مغزی برای تکالیف خاصی 

از این  هرکداماند بنابراین دهی شدهسازمان

ساختارها ممکن است تحت شرایط محیطی و 

روزی کارکرد بهتری را های شبانهچرخه ویژهبه

ها نشان دهند و بدین ترتیب در سیر تکامل انسان

اند تا سازگاری بهتری داشته باشند. ا قادر ساختهر

 دهندهنشانریزی برنامه مؤلفهها در مقایسه گروه

تر افراد تیپ شامگاهی بود. این یافته نمرات پایین

هایی که رابطه منفی بین تیپ شامگاهی با پژوهش

و پیشرفت تحصیلی در کودکان و دانشجویان 

دهد می همسویی نشان ینوعبهگزارش دادند 

؛ راندلر و فرنچ، 2019)دیاز ـ مورالز و اسکریبانو، 

رسد می ( و به نظر2011پرکل و همکاران،  ؛2000

که پیشرفت تحصیلی صرفاً مبتنی بر هوش نیست، 

هوش  مؤلفهبیان شده است کارکرد  کهچنانزیرا 

در افراد تیپ شامگاهی بالاتر است )پیفر و 

(، 1333؛ روبرت و کولونن، 2011همکاران، 

ریزی شناختی مانند برنامه هایمؤلفهبنابراین سایر 

نیز در جهت پیشرفت تحصیلی دارای اهمیت 

ریزی خواهد بود اما افراد تیپ شامگاهی در برنامه

 تری قرار داشتند و شایدپایین در وضعیت

پیشرفت تحصیلی اندک این گروه  کنندهیینتب

های باشد. تبیین هاآنهوش خوب  رغمیعل

های های موجود بین تیپگوناگونی جهت تفاوت

 های شناختی بیان شدهعصری در تواناییـ  صبحی

های است. بر اساس فرضیه اثرات آموزشی، تیپ

شامگاهی نیاز بیشتری جهت غلبه بر مشکلات 

با الزامات  تعارض واسطهبهروزانه خود که 

اجتماعی به وجود آمده است دارند و این نیاز 

های تواند منجر به این شود که تیپمی درواقع

شامگاهی نمرات بالاتری در ابعاد شناختی مانند 

های بالاتری را شکل دهند حل مسئله توانایی

کند (. تبیین دیگر بیان می2011)پرکِل و همکاران، 

که روابط بین شامگاهی بودن و توانایی شناختی 

تیپ  که شودمیاین واقعیت ایجاد  واسطهبهبالاتر، 

خوابد عصری در مقایسه با تیپ صبحی کمتر می

-از تیپ شبانه نظرصرفتر و اینکه افراد باهوش

در  درنتیجهروزی، تمایل به خواب کمتری داشته 

خلال شب بازیابی عصبی بهتری دارند )گیگر و 

، بیان گردیده است که درنهایت(. 2010همکاران، 

 انتخاب جنسی واسطهبهتیپ عصری ممکن است 

که فعالیت در اواخر شب  ازآنجاباشد،  یافتهتکامل

فرصت بیشتری را جهت تولید نسل در فاصله 

(؛ از این 2010سازد )پیفر، زمانی کوتاه فراهم می

های شامگاهی ممکن است بالاتر تیپ منظر، هوش

مرتبط باشد )میلر،  هاآنبا هوش زوج جنسی 

(. سطوح تبیین 2019؛ گِهر و کافمن، 2001

های بالا ارائه گردیده است؛ گری نیز برای یافتهدی

ای در کارکردهای شناختی های چرخهاینکه نوسان

های زمانی در تفاوت کنندهمنعکسممکن است 

 زمانمدتکه با  های خواب و بیداری استزمان

های گردشی مرتبط بیداری و تفاوت در چرخه

به عبارت دیگر، ؛ (2007است )اسمیت و کولِت، 

دارد که نوسانات روزانه در فرضیه بیان می این

 کننده منعکستواند کارکردهای شناختی می

هایی از الگوهای انگیختگی کلی باشد. با چرخه

 تأییدتواند کامل نمی طوربهاین حال، این فرضیه 

دهند که های موجود نشان میکه داده ازآنجاگردد، 

ات تغییر درنتیجهتواند های عملکرد نمیریتم
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باشد )بلاتر  یزیولوژیکیفهای ای در شاخصدوره

 (.2001؛ فری و همکاران، 2000و همکاران، 

 هایسبک هدف دیگر پژوهش حاضر مقایسه

 شامگاهیهای صبحگاهی و عاطفی بر اساس تیپ

-های عاطفی در طیفی از اختلالبود. سبک بینابینیو 

مطالعات رابطه  و قرارگرفته موردبحثروانی  های

های روانی را آسیب روزی وهای شبانهبین چرخه

ـ  ؛ کمپل1330)هایز و همکاران،  اندبررسی کرده

 2002؛ منِن و همکاران، 2007سیلس و بارلو، 

نتایج پژوهش حاضر در (. 1339؛ لینهان، ب الف،

های عاطفی نشان داد که تیپ بررسی سبک

-صبحگاهی در مقایسه با تیپ شامگاهی از سبک

فی مثبت شامل سازگاری و تحمل بیشتر های عاط

های گیرد این یافته با نتایج پژوهشمی بهره

های روانی صورت پذیرفته بر روی ابعاد آسیب

اند گرایش شامگاهی همخوان است که نشان داده

گرا، تکانشی و جستجو کننده تازگی بیشتر برون

های سلامتی (، سبک2012بودند )آدن و همکاران، 

( و 2012اشته )کانوِآ و همکاران، تری دضعیف

این تیپ ممکن است در کل عامل خطری برای 

؛ آدن و 2011سلامتی جسمانی و روانی )راندلر، 

(، افسردگی )چلمینسکی و 2010همکاران، 

( و 2010)آدن و همکاران، (، اعتیاد 1333همکاران، 

خوردن )ناتل و همکاران،  هایخاص اختلال طوربه

گرا، های صبحگاهی بیشتر درون( باشد. تیپ2008

و دارای ثبات عاطفی بوده و این خود  باوجدان

های گوناگون عاملی محافظتی در برابر اختلال

(. از طرفی وجود 2012است )آدن و همکاران، 

مرتبط دانسته شده است نظم با صبحگاهی بودن 

( و تیپ شامگاهی 2008، )دیاز ـ مورالز و همکاران

رتبط است )تیلارد و همکاران، با خواب ناکافی م

ممکن است منجر به حالات  درواقعکه  (1333

عاطفی بد و مزمن گردد )آکاشیبا و همکاران، 

رسد که وجود (، از این رو به نظر می2002

های عاطفی منفی در تیپ شامگاهی با این سبک

شخصیتی ارتباط نزدیکی داشته باشد و  ویژگی

مبنای ابعاد زیستی این نوع ارتباط ممکن است بر 

 کنندهیانبپژوهش حاضر بنابراین، ؛ مشترک باشد

های عاطفی از سبک گیری تیپ صبحگاهیبهره

تیپ  رسدمثبت بود و اینکه به نظر می

شناختی و کارکردهایی از صبحگاهی با ابعاد روان

-مغز ارتباط دارد که فرد را در برابر تجربه آسیب

از سویی،  کند.های روانی عصبی محافظت می

( بیانگر 1338)راستینگ،  1فرضیه همگرایی با خلق

-آن است که افراد بیشتر اطلاعاتی را پردازش می

محتوای هیجانی با صفات غالب  ازلحاظکنند که 

همگرا است. برخی مطالعات )گومز و گومز،  هاآن

پاروت،  ؛2002؛ گومز، گومز و کوپر، 2002

و با این ( نتایجی همس2000زایچنر و ایویسی، 

های موجود در اند. نظریهفرضیه به دست آورده

های شبکه ارتباطی )مانند نظریه این حیطه، از

( تا 1331، 1381باور،  2نظریه شبکه عاطفی

های متمرکز بر ساختارهای پایدارتر حافظه، نظریه

اند؛ ، گسترده شده9خویشتن وارهطرحمانند، نظریه 

تواند نتیجه می بنابراین پردازش همگرا با خلق،

 های پایدار مرتبط با صفات خاصبنهروان

شخصیتی باشد. این نظریه نتایج پژوهش حاضر 

کند تبیین می گونهیناهای عاطفی را در حیطه سبک

                                                           
1. Mood-congruency hypothesis 
2. Network theory of affect 

3. Self-schema 
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های صبحگاهی با توجه به ابعاد که افراد با تیپ

زیستی و مغزی مرتبط با این تیپ بیشتر مستعد 

این عواطف تجربه عواطف مثبت بوده و خود 

های عاطفی که افراد در تواند در قالب سبکمی

؛ منعکس شود گیرندمیمواجهه با رویدادها به کار 

 با تیپ صبحگاهیمغزی مرتبط  بنابراین ساختارهای

های عصبی مرتبط با این شبکه منجر به فعال شدن

ای بر اساس نظریه شبکه درنتیجهساختارها شده و 

عاطفی سازگارانه و  هایسبک یریکارگبهباور 

را در پی خواهد  یصبحگاهمثبت در افراد با تیپ 

 داشت.

های پژوهش حاضر نشان داد یافته درمجموع

که عملکرد در تکالیف توانایی شناختی تحت 

روزی های شبانههای فردی در چرخهتفاوت تأثیر

گیرد با این حال با صبحگاهی ـ شامگاهی قرار می

 در پژوهش حاضر ندگانکنشرکتتوجه به اینکه 

 در دامنه سنی مشابهی قرار داشتند و سن از متغیرهای

صبحگاهی ـ شامگاهی  یحاتترجدر  یرگذارتأث

آمده  به دست هاییافته یمتعماست از این رو در 

های سنی دیگر باید در این پژوهش به گروه
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