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Objectives This research was conducted with the goal of comparison of executive functions, risk behav-
iors, and academic motivation among adolescents with chronology type morningness and eveningness.
Methods This is a comparative study in a population of high school students in Isfahan in 2014-15 aca-
demic year. Accessible sampling was used as a sampling method in two phases. In the first phase 320 
students were selected, and in the second phase, 106 students with different chronology types were 
chosen as a final sample. The data gathered by using Horne and Östberg’s Morningness-eveningness 
questionnaire, Mohammadi and his colleagues’ Iranian Adolescents Risk Scale, Abdekhodaee’s Achieve-
ment motivation questionnaire, and Wisconsin card sorting test. Independent samples t test and Mann-
Whitney U test were employed for analyzing data using SPSS-21. 
Results Significant relationship was found between two aspects of executive functions containing pres-
ervation error and incorrect answers responses, and chronology types (P<0.05), whereas no significant 
relationship existed in other aspects. In addition, morningness and eveningness chronology types were 
significantly different among adolescents in terms of risky behaviors and academic motivation (P<0.05). 
Conclusion The adolescents with morningness chronology type performed better in executive function 
and academic motivation in comparison with eveningness type and had lower risky behaviors.
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Extended Abstract

1. Introduction

hronotype refers to the individual differ-
ences in bio-rhythms that induced to differ-
ences in bio and psychological functions 
[1]. Bio-rhythms can be divided into morn-

ingness and eveningness chronotypes [2]. Adolescence is 
an important period to learn social skills, maintain healthy 
interpersonal relations, and awareness of life meaning [8]. 

C
The psychological status of adolescents is not stable, and 
most of the behavioral problems occur at this stage [9]. The 
executive functions are neurological structures that are im-
portant to psychological functions such as consciousness 
and thinking [13]. It has been observed that changes in the 
chronotype of adolescents lead to lack of coordination and 
inconsistencies with school conditions and affect executive 
functions in some of the activities related to academic per-
formance [18]. In comparison with other age groups, ado-
lescents are more prone to risky behaviors. Manifestations 
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of these behaviors increase in middle adolescence stage and 
decrease in late adolescence stage [19]. 

One of the factors of academic problems is academic 
motivation [28]. Motivation is a common concept of edu-
cational systems [29]. The study of high-risk behaviors in 
terms of the consequences for life, health, psychological 
and social development of adolescents such as mental and 
psychological disorders, including depression, illness, and 
even death [20], AIDS and sexual diseases [21], dropout, 
school escape, academic and occupation failure [22], and 
involvement in various offenses is of great significance. 
Drug use, violence, and sexual behaviors are responsible 
for many deaths in adolescence and early adulthood [23]. 
This study was undertaken with the goal to compare ex-
ecutive functions, risk behaviors, and academic motivation 
among adolescents with morningness and eveningness 
chronology types.

2. Method

The research plan was a comparative study and popula-
tion was high school students in Isfahan in the academic 
year 2014-15. Accessible sampling was used as a sampling 
method in two phases. In the first phase, 320 students were 
selected from the population. Sample selection was done 
in coordination with the Department of Education, Isfahan. 
Then, one of the education districts from Isfahan was se-
lected. After identifying the schools, the date and time of 
attending schools were decided in consultation with the 
school administrators. We collected the data using Horne 
and Östberg’s Morningness-Eveningness Questionnaire 
(1976), Mohammadi et al. Scale of Iranian Adolescents 
Risk, Abdekhodaee’s Achievement Motivation Question-
naire, and Wisconsin Card Sorting Test. 

The students whose scores were in the range of 41-58 in 
Morningness-Eveningness Questionnaire were eliminat-
ed from the study. In the final sample,106 students were 
included in the morningness chronotype (scores in the 
range of 59-86) and eveningness chronotypes (scores in 
the range of 16-41). The participants were fully aware of 
the study’s objectives and participated on their own will. 
The participants were allowed to leave the project at any 
time. Inclusion criterion to participate in the test were be-
ing high-school students, and exclusion criteria consisted 
of failure to answer the questions and diagnosis of epi-
lepsy. Data obtained from the study firstly were analyzed 
using SPSS 21 software by descriptive statistics, inferen-
tial analysis (after study of normality with Kolmogorov-
Smirnov test), and equality of variances (with Levene 
test) presumptions) including independent-samples t test 
and Mann-Whitney U test.

3. Results

We observed no significant differences in demographics 
variables between the two groups, so we did not need to 
control them. Difference between the two aspects of execu-
tive functions and chronology types appeared significant 
(P<0.05). No discernible difference was found in other 
aspects. Further, among adolescents, significant difference 
was found between morningness and eveningness chronol-
ogy types with regard to risky behaviors and academic mo-
tivation (P<0.05). No significant difference was observed in 
any other variables.

4. Discussion

This research was conducted with the goal of comparing 
executive functions, risk behaviors, and academic motiva-
tion among adolescents with morningness and eveningness 
chronology types. Obtained results are discussed in the fol-
lowing. The results obtained for time types and executive 
functions showed that there was a significant difference in 
the dimensions of executive functions (perseveration and 
inadequate responses) between the two groups. In fact, per-
severation and inadequate responses are likely to be more 
at eveningness type adolescents. Executive functions may 
be compromised at school in the morning. The adolescents 
tested in this study at a desirable time performed better than 
those who were tested at an undesirable time. 

Researchers have described different functions for sleep. 
When people are asleep, their brains are active; this activ-
ity is necessary for all body functions such as memory en-
hancement, learning, cognitive development, mental health, 
immune function, and physical growth and recovery. It is 
noteworthy that sleep plays an important role in people’s 
daily activities. Given that sleep-awakening rhythms and 
activity-rest of the eveningness type are delayed in those 
with morningness type, eveningness type people sleep late 
and wake up late in the morning and compensate for their 
sleep deprivation. But for teenagers of the eveningness type, 
this lack of sleep is less compensated during the school. 

The results for time types and high-risk behaviors in-
dicated that there was a significant difference between 
adolescents of morningness and morningness in terms 
of high-risk behaviors and the dimensions of high-risk 
behaviors (e.g. drug, alcohol, cigarette, violence, sexual 
relations with the opposite sex, and dangerous driving). 
In fact, high-risk behaviors are higher in adolescents of 
the eveningness type. Types of morningness are likely to 
be futuristic, and as a result, they will look at the conse-
quences of their behavior in the future; while the eve-
ningness types tend to enjoy the present time and they 
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are more eager to experience the instant pleasure [27]. It 
can be argued that compared with morningness people, 
eveningness ones are more prone to consume alcohol and 
smoke cigarettes to compensate for and eliminate drowsi-
ness since they have more sleep, emotional, and behav-
ioral problems during the week and weekends.
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اهداف تیپ هاي زماني در برخي از شاخص هاي  روان شناختي افراد تأثیر چشمگیری دارد. اين پژوهش با هدف مقايسه کارکردهاي اجرايي، 
رفتارهاي پرخطر و انگیزه تحصیلي بین نوجوانان با تیپ هاي زماني صبحگاهي و شامگاهي اجرا شد. 

مواد و روش ها طرح پژوهشي از نوع مقايسه اي بود. جامعه آماري آن را تمامی دانش آموزان دوره ي متوسطه دوم مشغول به تحصیل در سال 
تحصیلي 95-94 شهر اصفهان تشكیل مي دادند. نمونه گیري- به شیوه نمونه گیري در دسترس- در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول 320 نفر از 
دانش آموزان که موافق شرکت در پژوهش بودند، انتخاب شدند و از آن ها خواسته شد به پرسش نامه صبحگاهي شامگاهي هورن و استبرگ پاسخ 
دهند. در مرحله دوم، 106 نفر که در دو تیپ زماني صبحگاهي يا شامگاهي قرار داشتند (بر اساس نمره آن ها) به عنوان نمونه نهايي پژوهش 
انتخاب شدند. ابزار استفاده شده در اين پژوهش پرسش نامه صبحگاهي شامگاهي هورن و استبرگ،پرسش نامه مقیاس خطرپذيري نوجوانان ايراني 
محمدي و همكاران، پرسش نامه انگیزش پیشرفت تحصیلي عبدخدايي و آزمون دسته بندي کارت هاي ويسكانسین برگ و همكاران بود. داده هاي 

جمع آوري شده با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS و آزمون هاي tمستقل و يو-من-ويتني تحلیل شدند. 
یافته ها نتايج نشان داد بین برخي از شاخص هاي آزمون ويسكانسین شامل خطاي درجاماندگي و پاسخ هاي نادرست دو گروه تفاوت معناداري 
وجود دارد (P<0/05). بین ديگر شاخص هاي کارکردهاي اجرايي تفاوت معناداري مشاهده نشد. نتايج همچنین نشان داد بین رفتارهاي پرخطر 

 .(P<0/05) و ابعاد آن و انگیزه تحصیلي نوجوانان داراي تیپ هاي صبحگاهي و شامگاهي تفاوت معناداري وجود دارد
نتیجه گیری نتايج به دست آمده حاکي از اين است که نوجوانان تیپ زماني صبحگاهي در ابعاد کارکردهاي اجرايي(خطاي درجاماندگي و پاسخ هاي 

نادرست) و انگیزه تحصیلي در مقايسه با نوجوانان تیپ شامگاهي عملكرد بهتري دارند و رفتارهاي پرخطر آن ها کمتر است. 

کلیدواژه ها: 
تیپ هاي زماني،کارکردهاي 

اجرايي،رفتارهاي 
پرخطر،انگیزه تحصیلي
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زهرا الريچه1، *سيد عباس حقايق2

مقدمه

تیپ هاي زماني1 به تفاوت هاي فردي در ريتم هاي زيستي 
و  زيستي  عملكردهاي  در  افراد  تفاوت  باعث  که  دارد  اشاره 
زيستي  درباره ساعات  پژوهش ها   .]1[  روان شناختي مي شود 
نشان مي دهد که افراد را مي توان در سنخ شبانه روزي دوقطبي 
از صبحگاهي2 تا شامگاهي3 طبقه بندي کرد که ترجیحات و 
تعدادي  در  تیپ ها  اين  مثال  برای  دارند.  هم  با  تفاوت هايي 
از متغیرهاي زيست شناختي مانند ساعت معمول غذاخوردن، 
 ،]2[ کورتیزول  سطح  بدن،  حرارت  درجه  بهینه،  عملكرد 
عملكرد  مانند  متغیرهاي  روان شناختي  و  مالتونین  ترشح 

1. Chronotypes
2. Morningness 
3. Eveningness

روزانه، مقابله با استرس، بهره هوشي، نقايص شناختي، توجه 
و کارکردهاي حرکتي تفاوت هايي با هم دارند  ]3[. 

تیپ هاي صبحگاهي را به چكاوک و شامگاهي را به جغد تشبیه 
کرده اند. تیپ هاي صبحگاهي افرادي هستند که صبح زودتر بیدار 
می شوند و هنگام بیداري سرحال هستند. همچنین در اوايل روز 
در مقايسه با افراد شامگاهي توانايي و کارايي بیشتري دارند و اوج 
زمان هوشیاري اين افراد در ساعات پاياني صبح است. تیپ هاي 
شامگاهي به سختي بیدار می شوند، هنگام بیداري خسته هستند 
و تا دير وقت در شب نیز بیدار مي مانند،کارايي بیشتري در زمان 
عصر دارند و اوج زمان هوشیاري آن ها در ساعات پاياني عصر 
است ]4[. مطالعات در زمینه تیپ هاي شبانه روزي نشان مي دهد 
که افراد با تیپ صبحگاهي سبک زندگي سالم تري دارند، از لحاظ 
هیجاني باثبات، جدي و قابل اعتماد هستند، وظیفه شناسي، واقع 
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گرايي و اعتمادبه نفس در آن ها بیشتر است و در زمینه کاري 
کوشاتر هستند.

در مقابل، افراد با تیپ شامگاهي، آشفتگي هاي روان شناختي 
خالقانه  تفكر  در  بیشتری  توانايي  دارند،  بیشتري  روان تني  و 
هوشي  ضريب  و  هستند  برون گراتر  و  کنجكاوتر  نوآور،  دارند، 
بیشتری دارند. همچنین صبحگاهي ها بیشتر افرادي درون گرا و 
شامگاهي ها بیشتر برون گرا هستند ]6 ،5[. همچنین از لحاظ 
توجه شده  نوع سنخ  اين دو  به  رواني  و آسیب شناسي  بالیني 
است. پژوهش ها نشان مي دهد که در کل روان رنجورخويي با 
تیپ شامگاهي بیشتر در ارتباط است ]7[. همچنین پژوهش ها 
نشان مي دهد که نمرات افراد با تیپ شامگاهي در اضطراب بیشتر 
از تیپ هاي صبحگاهي است ]8[. پژوهش هاي اخیر تیپ هاي 
زماني در دوره نوجواني را بررسي کرده اند. بر پايه تحقیقاتي که 
درباره خواب و رفتار افراد به ويژه نوجوانان انجام شده است، به 
علت اينكه در دوره بلوغ تولید مالتونین (هورمون خواب) در شب 
يک يا دو ساعت ديرتر از زمان کودکي انجام مي گیرد، 85% از 
نوجوانان، شب زنده داري را دوست دارند، پس از غروب آفتاب 
خسته نیستند و تمايل به خواب ندارند، صبح ها هم تمايلي به 
بیدارشدن و خروج از رختخواب ندارند و در دسته تیپ شامگاهي 

قرار مي گیرند ]7[.

شديد  تغییرات  با  که  است  مهمی  انتقالي  مرحله  نوجواني 
فیزيكي، بیولوژي، شناختي و اجتماعي مشخص مي شود  ]9[. 
يكي از تغییراتي که در نوجواني رخ مي دهد، تغییر در ريتم هاي 
قباًل  که  نوجوانان  بیشتر  و  است  دوره  اين  در  شبانه روزي 
ويژگي هاي تیپ صبحگاهي را داشتند، به سمت تیپ شامگاهي 
می روند ]10[. نوجوانان اغلب مايل به فعالیت های شبانه هستند 
 .]11،  12[ می کند  پیدا  تداخل  آن ها  خواب  با  خود  اين  که 
خواب،  نامنظم  الگوی  کوتاه،  خواب  ديرخوابیدن،  به  نوجوانان 
کیفیت نامطلوب خواب و بهداشت ناکافی خواب معروف هستند. 
در نوجوانان به طور چشمگیری مشكالت مربوط به خواب شیوع 
دارد ]14 ،13[. طول کافی خواب و کیفیت خوب خواب برای 
سالمتی حیاتی است ]15[ و بر عملكرد روزانه تأثیر می گذارد. در 
حقیقت خواب ناکافی در نوجوانان به اختالالت در طول روز منجر 
می شود و در نتیجه باعث پرخاشگری و رفتارهای ضداجتماعی 
پیشرفت  روانی ]18[ و ضعف در  اختالالت شايع   ،]16،  17[

تحصیلی می شود ]19[.

از جنبه های اساسی عملكرد انطباقی انسان، توانايی کنترل 
اجرايی  کارکردهای  که  است  اهداف  به  پاسخ  در  عمل  و  فكر 
کارکردهاي  اجرايي،  کارکردهاي   .]20،  21[ می شود  نامیده 
فرايندهاي  با  که  هستند  مغزي  ساختارهاي  بر  مبتني  ذهني 
 روان شناختي مرتبط هستند ]23 ،22[. کارکردهاي اجرايي را 
مي توان فرايندهاي مسئول کمک، هدايت و مديريِت شناخت و 

هیجان و رفتار و امكان دستیابي به اهداف روزمره تعريف کرد که 
شامل توانايي هايي مانند برنامه ريزي، مهار (بازداري)، سازمان دهي 
و انعطاف پذيري ذهني و تغییر می شود ]26-24[. دستیابي به 
چنین توانايي هاي پیچیده ای به نوجوانان امكان مي دهد تا اعمال 
و افكار خود را کنترل کنند. همچنین انسجام آن ها را با اهداف 
دروني شان ايجاد مي کند ]27[. مشكل در کارکردهاي اجرايي 
رفتاري  ناسازگاري هاي  خطر  معرض  در  را  نوجوانان  مي تواند 
قرار  دهد ]24[. مشاهده شده است که تغییرات در تیپ زماني 
نوجوانان، باعث ناهماهنگي و انطباق نداشتن با شرايط مدرسه 
مي شود و کارکردهاي اجرايي را در بخشي از فعالیت هاي مرتبط 

با عملكرد تحصیلي تحت تأثیر قرار مي دهد ]28[.

دوره نوجوانی که با تغییرات جسمانی، روان شناختی و اجتماعی 
گسترده همراه است، به دلیل خودمحوری و درک صحیح نداشتن 
نوجوان از رفتارهای خود، مرحله مهمی برای شروع رفتارهای 
پرخطر محسوب می شود ]30 ،29[ و اين خطرپذيری احتمال 
وقوع پیامدهای منفی، ناخوشايند و آسیب زای جسمانی، روانی 
و اجتماعی را برای نوجوانان افزايش می دهد ]31[. انجام اين 
رفتارها از ابتداي نوجواني تا میانه آن افزايش مي يابد و در اواخر 
نوجواني شديداً افت مي کند ]32[. بررسي رفتارهاي پرخطر از 
حیث نتايجي که براي زندگي، سالمتي و رشد رواني و اجتماعي 
بیماري هاي  قبیل  از  دارد؛  اهمیت  مي آورد،  همراه  به  نوجوان 
روحي و رواني مانند افسردگي، ناخوشي و حتي مرگ ]33[، ايدز 
و بیماري هاي جنسي ]34[، ترک تحصیل، فرار از مدرسه، عدم 

موفقیت تحصیلي و شغلي ]35[ و درگیري در جرايم مختلف. 

مصرف مواد مخدر، خشونت و رفتارهاي جنسي عامل بسیاري 
از مرگ ومیرهاي سنین نوجواني و اوايل بزرگسالي است ]36[. 
بسیاري از رفتارهاي پرخطر از قبیل مصرف سیگار، الكل، مواد 
مخدر و روابط جنسي پرخطر قبل از 18 سالگي اتفاق مي افتد 
]37[. تحقیقات نشان داده است که تیپ هاي زماني صبحگاهي 
در مقايسه با تیپ هاي شامگاهي سطوح پايین تري از تكانشگري 
]38[، هیجان خواهي ]39[ و سطوح باالتر اجتناب از آسیب دارند 
]38[. همچنین تیپ هاي صبحگاهي به احتمال زياد آينده نگر 
هستند و به عواقب رفتار خود در آينده آگاهي بیشتري دارند، در 

حالي که تیپ شامگاهي خودکنترلي کمتري دارند ]40[.

در  آموزش وپرورش  حوزه  پژوهشگران  که  عواملي  از  يكي 
علت يابي پیشرفت تحصیلي بیشتر به آن توجه کرده اند، انگیزه 
مسائل  در  رايج  مفاهیم  از  »انگیزش«   .]41[ است  تحصیلي 
آموزشي است. وقتي در نظام آموزشي مشكالتي همچون افت 
تحصیلي رخ مي دهد، از انگیزه يادگیرنده به عنوان يكي از عوامل 
مهم آن ياد مي شود ]42[. مدت و کیفیت خواب که با ريتم هاي 
شبانه روزي مرتبط است، ممكن است بر موفقیت تحصیلي افراد 
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در  مي خوابند،  ديرتر  شامگاهي  تیپ  افراد   .]43[ بگذارد  تأثیر 
بیدارشدن در صبح مشكل بیشتري دارند، کم اشتها هستند و با 
انگیزه کم به مدرسه مي روند ]46-44[. اين واقعیت ممكن است 

عملكرد تحصیلي تیپ شامگاهي را تحت تأثیر قرار دهد ]47[.

مطالب مذکور نشان دهنده اهمیت ريتم هاي شبانه روزي در 
اهمیت  وجود  با  است.  نوجواني  اوايل  در  مختلف  عملكردهاي 
ريتم هاي  درباره  پژوهشي  ايران  در  نوجواني،  دوره  در  موضوع 
شبانه روزي صورت نگرفته است و بیشتر پژوهش ها در خصوص 
تیپ هاي شبانه روزي بیشتر در زمینه مشاغل شیفتي است. در 
تیپ هاي  با  مرتبط  پژوهش هاي  اخیر  در چند سال  که  حالي 
زماني به دوره نوجواني پرداخته شده است و کمتر به عنوان يک 
شاخص مهم روانشناختي در دوره نوجواني بررسي شده است. 
افت انگیزه تحصیلي و بروز رفتارهاي پرخطر دو مشكل شايع در 
اين دوره سني است. همچنین درباره کارکردهاي اجرايي نیز در 
کشور پژوهشي انجام نشده است. اين پژوهش به دنبال بررسي 
اين مسئله است که آيا بین کارکردهاي اجرايي، رفتارهاي پرخطر 
و انگیزه تحصیلي در تیپ هاي زماني صبحگاهي شامگاهي تفاوت 

معناداري وجود دارد يا نه؟

روش

جامعه و نمونه

طرح پژوهش حاضر از نوع مقايسه اي بود و جامعه آماري آن را 
تمامی دانش آموزان دوره متوسطه سال دوم مشغول به تحصیل 
در سال 95-94 شهر اصفهان تشكیل مي دادند. نمونه گیري-به 
شیوه نمونه گیري در دسترس- در دو مرحله انجام شد. در مرحله 
اول 320 نفر دانش آموز دختر و پسر که در سال تحصیلي 95-

94 مشغول به تحصیل در هشت مدرسه ناحیه 3 اصفهان بودند 
و موافق شرکت در پژوهش بودند، انتخاب شدند. از آن ها خواسته 
شد به پرسش نامه صبحگاهي شامگاهي هورن و استبرگ پاسخ 
دهند که با توجه به مالک هاي ورود و خروج، يک نفر به علت 

بیماري صرع از پژوهش حذف شد. 

در مرحله دوم دانش آموزاني که در طبقه معتدل قرار گرفتند 
(نمره بین 58-41)، از پژوهش حذف شدند و 106 نفرکه در 
تیپ زماني صبحگاهي (نمره بین 86-59) و طبقه شامگاهي (نمره 
بین 41-16) قرار داشتند، به عنوان نمونه نهايي انتخاب شدند.در 
انتخاب نمونه پژوهش اين مالک هاي ورود و خروج در نظر گرفته 
شد: مالک هاي ورود: دانش آموزان دوره دوم متوسطه و مالک هاي 
خروج: پاسخ ندادن به پرسش نامه ها و آزمون پژوهش و مبتالبودن 
اجرايي  کارکرد هاي  در  پیشاني  لوب  (صرع  صرع  بیماري  به 
مشكل ايجاد مي کند. مالک بررسي آن پاسخ هاي خودگزارشي 

دانش آموزان بود).

ابزار

پرسش نامه تيپ زماني صبحگاهي شامگاهي

 هورن و استبرگ در سال 1976 پرسش نامه صبحگاهي شامگاهي 
را ساختند که از 19 گويه و 3 خرده مقیاس ترجیح بیداري (7 
 4) بهینه  عملكرد  ترجیح  و  سؤال)   4) خواب  ترجیح  سؤال)، 
سؤال) تشكیل شده است که به منظور مشخص کردن ريخت هاي 
افراد به کار مي رود. در پژوهش رفاهر و همكاران،  شبانه روزي 
به منظور بررسي شواهد همگرا و واگرا براي متغیر ريخت هاي 
سالمت  بک،  افسردگي  معتبر  پرسش نامه  سه  از  شبانه روزي 
به  توجه  با  است.  استفاده شده  آکسفورد  شادکامي  و  عمومي 
همبستگي به دست آمده بین پرسش نامه صبحگاهي شامگاهي و 
سه پرسش نامه ديگر و همچنین تحلیل عاملي پرسش نامه اصلي، 
اعتبار سازه نسخه فارسي اين پرسش نامه تأيید شد. ضمن اينكه 
ضريب آلفاي کرونباخ 0/79 نیز براي آن حاصل شده است. با 
توجه به تحلیل هاي آماري مناسب و نتايج حاصل شده، به نظر 
مي آيد نسخه فارسي پرسش نامه صبحگاهي شامگاهي اعتبار و 
پايايي مناسبي براي سنجش ريخت هاي شبانه روزي داشته باشد 
و ابزاري کارآمد در اين زمینه محسوب شود. افراد را مي توان بر 
حسب نمره شان به سه طبقه شامگاهي (41-16) ، طبقه معتدل 

(58-42) و طبقه صبحگاهي(86-59) دسته بندي کرد ]48[.

پرسش نامه مقياس خطرپذیري نوجوانان ایراني

 اين پرسش نامه 38 سؤال دارد و هدف آن سنجش میزان 
خطرپذيري در نوجوانان از ابعاد مختلف است؛ از جمله گرايش 
به  گرايش  سیگار،  به  الكل،گرايش  به  گرايش  مخدر،  مواد  به 
خشونت، گرايش به رابطه و رفتار جنسي، گرايش به رابطه با 
جنس مخالف، گرايش به رانندگي خطرناک و غیره. در پژوهش 
محمدي و همكاران، روايي سازه اين مقیاس ارزيابي شد. تحلیل 
عاملي اکتشافي با مؤلفه هاي اصلي نشان داد که اين پرسش نامه 
مقیاسي هفت بعدي است که 64/84 درصد واريانس خطرپذيري 
را تبیین مي کند. میزان آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس 94% و 
براي خرده مقیاس هاي آن در دامنه 0/93 تا 0/74 قرار داشت 
که بیانگر پايايي خوب اين مقیاس است. حداقل امتیاز ممكن 
براي اين پرسش نامه 38 و حداکثر 190 خواهد بود. نمره بین 
38 تا 76، میزان خطرپذيري کم، نمره بین 76 تا 114، میزان 
خطرپذيري متوسط و نمره بیشتر از 114، میزان خطرپذيري 

زياد است ]49[.

پرسش نامه انگيزش پيشرفت تحصيلي

 پرسش نامه انگیزش پیشرفت تحصیلي عبدخدايي در سال 
1387 برگرفته از 8 نظريه انگیزش در آموزش و پرورش است: 
توانش،  انگیزش  هدف گرايي،  ارزش،  انتظار  پیشرفت،  به  نیاز 
انگیزش  و  انگیزش درونی،  اسنادي،  خودارزشي، خودکارآمدي 
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بیروني. اين پرسش نامه 53 سؤال دارد و بر روي نمونه 1122 
نفري از دانش آموزان پسر شاغل به تحصیل در مقطع متوسطه 
دبیرستان هاي دولتي نواحي هفتگانه مشهد اعتباريابي و هنجاريابي 
شده است. پژوهش نیكبخت و همكاران، پايايي اين پرسش نامه با 
آلفاي کرونباخ 91% و با استفاده از بازآزمايي 88% به دست آمد. 
روايي مالکي 33% به دست آمد. حداقل نمره اين پرسش نامه 53 
و حداکثر 212 است. نمره بین 53 تا 106، انگیزش تحصیلي کم، 
نمره بین 106 تا 132، انگیزش تحصیلي متوسط و نمره بیشتر از 

132، انگیزش تحصیلي زياد است ]50[.

آزمون دسته بندي کارت هاي ویسکانسين

 برگ و همكارانش در سال 1948 نسخه اولیه آزمون دسته بندي 
کارت هاي ويسكانسین را به وجود آوردند. سه نسخه از اين آزمون 
وجود دارد. آزمون 48 کارتي ،64 کارتي و 128 کارتي. آزموني 
که در ايران هنجاريابي شده است، آزمون 64 کارتي است. اين 
آزمون سه معیار را ارزيابي می کند: الف) خطاي درجاماندگي که 
براي ارزيابي پايداري اختالل درشكل گیري مفاهیم، سودبردن از 
تسهیل وانعطاف پذيري شناختي استفاده می شود. اين خطا وقتي 
رخ مي دهد که با وجود دريافت بازخورد درباره غلط بودن روششان 
همچنان کارت ها را به همان صورت قبلي رديف مي کنند. ب) 
تعداد طبقات تكمیل شده بعد از محاسبه تعداد کل مواردي که 
صحیح تكمیل شده، بازخورد داده مي شود و مي تواند استفاده از 
بازخورد خطاها را نشان دهد. ج) مجموع خطاها شامل مجموع 
خطاي درجاماندگي و ديگر خطاهاست که ناتواني در استفاده 
بازخوردها براي تغییر پي درپي درطبقه بندي را نشان مي دهد. 
انتزاعي و توانايي  همچنین اين آزمون براي سنجش استدالل 
سازگار کردن راهبردهاي شناختي فرد با چالش هاي محیطي 
آزمون  است که  اين  بر  بدين علت عقیده  است.  طراحي شده 
ويسكانسین گستره ي پیچیده اي از کنش هاي اجرايي را مي سنجد 
که شامل برنامه ريزي، سازمان دهي، استدالل انتزاعي، شكل گیري 
مفهوم، حفظ قوانین شناختي، توانايي تغییر و بازداري پاسخ هاي 
تكانه اي است. پايايي بین نمره ها را 0/94 وپايايي دروني نمره ها را 

0/94 گزارش کرده اند ]51[. 

شیوه اجرا 

اداره  براي  الزم  مجوز  تحصیل،  محل  دانشگاه  از  ابتدا 
آموزش وپرورش گرفته شد. پرسش نامه ها داخل دفترچه واحدی 
تهیه و براي آن راهنماي هدف پژوهش وپاسخ دهي اضافه شد. 
آزمون 64 کارتي دسته بندي کارت هاي ويسكانسین از شرکت 
سینا خريداري شد. بر اساس مالک هاي ورود و خروج مطالعه، 
چارچوب نمونه گیري مشخص شد. از اواسط فروردين تا اواخر 
(سعدي،  پسرانه  دبیرستان هاي  در  نمونه گیري  ارديبهشت ماه 
دخترانه  دبیرستان هاي  و  اصفهاني)  صدر  دستجردي،  صافي 
(انديشه، فرهنگ و ادب، حضرت زهرا (س)، سمیه، شهید سید 

ساعد هاشمي) از کساني که مايل به شرکت در پژوهش بودند، 
گرفته شد. ابتدا پرسش نامه ها به صورت گروهي توسط افراد کامل 
شد که چهار نفر از افراد نمونه مد نظر پرسش نامه ها را به صورت 
کامل تكمیل نكردند و از پژوهش حذف شدند. سپس از هر فرد 
آزمون کارت هاي ويسكانسین به صورت نرم افزار اجرا شد و بعد 
با توجه به نقطه برش آن هايي که در گروه صبحگاهي (نمره بین 
86-59) و شامگاهي (نمره بین 41-16) بودند، بررسي شدند و 
آن هايي که در گروه معتدل (نمره بین 58-42) بودند، از پژوهش 

حذف شدند. 

تحلیل آماري

با استفاده از نگارش 23 نرم افزار SPSS در دو قسمت آماره هاي 
توصیفي (میانگین، انحراف معیار) و آماره هاي استباطي (آزمون 
يو-مان-ويتني، آزمون مجذور خی و آزمون t مستقل) انجام شد.

یافته ها

تعدادي از ويژگي هاي جمعیت شناختي نمونه پژوهش در دو 
آزمون  نتايج  است. همچنین  ارائه شده   2 و   1 شماره  جدول 
مجذور خي و t مستقل نشان مي دهند بین متغیرهاي جمعیت 
و   (P˃0/05) ندارد معنادار وجود  تفاوت  شناختي در دو گروه 
بنابراين نیاز به کنترل آن ها نبود. همچنین نتايج آزمون خي 
نشان مي دهد که متغیرهاي جمعیت شناختي مقوله اي در دو 

.(P˃0/05) گروه تفاوت معنادار ندارند

پیش فرض هاي آماري

آزمون  از  استفاده  با  نمرات  توزيع  عادی بودن  پیش فرض 
کولموگروف- اسمیرنف و پیش فرض تساوي واريانس ها با آزمون 
لوين بررسي شد. نتايج آزمون ها نشان داد که متغیرهاي طبقات، 
کوشش ها ، کوشش الگوي اول، مواد مخدر، الكل، سیگار و رابطه 
جنسي عادی يا داراي واريانس برابر نیستند. بنابراين براي اين 
ديگر  براي  و  يو-من-ويتني  غیرپارامتريک  آزمون  از  متغیرها 
متغیرها از آزمون t مستقل استفاده شد که در جدول های شماره 

3، 4 و 5 ارائه شده است.

نتايج جدول شماره 4 نشان مي دهد که آماره z در متغیرهاي 
سطح  در  جنسي  رفتار  و  رابطه  و  سیگار  الكل،  مخدر،  مواد 
تیپ هاي  داراي  نوجوانان  بین  و  است  بوده  معنادار   P≥0/05
صبحگاهي شامگاهي تفاوت معنادار وجود دارد. در ديگر متغیرها 
تفاوت معناداري مشاهده نمي شود. نتايج جدول شماره 5 نشان 
شامل  اجرايي   کارکرد هاي  متغیرهاي  در   t آماره  که  مي دهد 
درجاماندگي و پاسخ هاي نادرست، ابعاد رفتارهاي پرخطر  انگیزه 
تحصیلي در سطح P≥0/05 معنادار بوده است و بین نوجوانان 
داراي تیپ هاي صبحگاهي شامگاهي تفاوت معنادار وجود دارد. در 
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ديگر متغیرها تفاوت معناداري مشاهده نمي شود.

بحث

اجرايي،  کارکردهاي  مقايسه  هدف  با  حاضر  پژوهش 
با تیپ هاي  انگیزه تحصیلي بین نوجوانان  رفتارهاي پرخطر و 
زماني صبحگاهي و شامگاهي اجرا شد. در ادامه، درباره نتايج 

به دست آمده بحث می شود.

کارکردهاي  و  زماني  تیپ هاي  براي  به دست آمده  نتیجه 
(طبقات،  اجرايي  کارکردهاي  ابعاد  بین  که  داد  نشان  اجرايي 
کوشش  زمان،  خطاها،  ديگر  کوشش ها،  درست،  پاسخ هاي 
پاسخ هاي سطح  مفهومي، درصد  پاسخ هاي سطح  اول،  الگوي 

با تیپ هاي  توالي) نوجوانان  مفهومي و شكست در حفظ يک 
صبحگاهي شامگاهي تفاوت معنادار وجود ندارد و بین ديگر ابعاد 
کارکردهاي اجرايي (درجاماندگي و پاسخ هاي نادرست) تفاوت 
معنادار وجود دارد. در واقع درجاماندگي و پاسخ هاي نادرست در 

نوجوانان تیپ هاي شامگاهي بیشتر است. 

اجرايي  کارکردهاي  متغیر  و  زماني  تیپ هاي  خصوص  در 
تحقیقات اندکي صورت گرفته است. هاهن و همكاران پژوهشي 
انجام  شبانه روزي  تیپ هاي  و  اجرايي  کارکردهاي  در خصوص 
کارکردهايي  اختالل  که  بود  اين  به دست آمده  نتايج  داده اند. 
از فعالیت هاي مدرسه، ممكن است  اجرايي حداقل در بخشي 
سرعت  و  زود)  (شروع  مدرسه  خواسته  بین  تطابق نداشتن  از 
تغییرات ريتم شبانه روزي (تغییر به سمت شامگاهي) در طول 

جدول 1. فراواني و درصد متغیرهاي جمعیت شناختي مقوله اي به تفكیک دو گروه

گروه
متغیر

آزمون خيشامگاهيصبحگاهي

معناداريدرجه آزاديفراواني )درصد(فراواني )درصد(

جنس
)20/7(22)33/9(36زن

10/964
)16/9(18)28/4(30مرد

رشته تحصيلي
)4/7(5)16/9(18تجربي

20/196 )13/2(14)16/9(18رياضي
)19/8(21)28/5(30انساني

سطح 
تحصيالت پدر

0)4/7(5بيسواد

30/239
)25/4(27)38/6(41ديپلم

)9/4(10)11/3(12ليسانس
)2/8(3)7/5(8دکتري

سطح 
تحصيالت مادر

)0/94(1)3/7(4بيسواد

30/588
)29/2(31)41/5(44ديپلم

)6/6(7)13/2(14ليسانس
)0/94(1)3/7(4دکتري

ترتيب تولد
)19/8(21)33/9(36اول

20/574 )2/8(3)1/8(2دوم
)15(16)26/4(28سوم
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جدول 2. فراواني و درصد متغیرهاي جمعیت شناختي فاصله اي به تفكیک دو گروه

گروه
متغیر

شامگاهيصبحگاهي
t

آزمون t مستقل

معناداريمیانگین)انحراف معیار(میانگین )انحراف معیار(

0/790/254)1(16)1(17معدل

0/880/208)0(4)0(4تعداد اعضاي خانواده
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ممكن  اجرايي  کارکردهايي  بنابراين  باشد.  نوجواني  به  انتقال 
است در مدرسه به احتمال زياد در صبح به خطر بیفتد. نوجوانان 
آزمايش شده در اين پژوهش در زمان مطلوب روز در مقايسه با 
آن هايي که در زمان نامطلوب آزمايش شده اند، اجراي بهتري 
داشتند. محققان کارکردهاي متفاوتي براي خواب برشمرده اند. 
وقتي افراد در حال خواب هستند، مغز آن ها فعال است و فعالیتش 
براي همه کارکردهاي بدن، مانند تقويت حافظه، يادگیري، رشد 
شناختي، سالمت رواني، عمكرد سیستم ايمني و رشد و ترمیم 
جسماني، الزم است. مي توان اين گونه عنوان کرد که خواب نقش 

مهمي در فعالیت هاي روزانه افراد دارد. 

با توجه به اين که ريتم هاي خواب بیداري و فعالیت استراحت 

افراد تیپ شامگاهي در مقايسه با افراد تیپ صبحگاهي با تأخیر 
نیز  به خواب مي روند، صبح  ديرتر  تیپ شامگاهي  افراد  است، 
را جبران  و کمبود خواب خود  بیدار مي شوند  از خواب  ديرتر 
مي کنند. اما درباره نوجوانان تیپ شامگاهي اين کمبود خواب 
در طول مدرسه کمتر جبران مي شود. آن ها شب ديرتر به خواب 
مي روند و در صبح نیز مجبور هستند زود از خواب بیدار شوند 
و همین موضوع باعث کیفیت نامطلوب خواب آن ها در مقايسه 
با افراد تیپ صبحگاهي مي شود. کیفیت نامطلوب خواب موجب 
خستگي روزانه، تمرکز نداشتن و اختالل در کارکردهاي اجرايي و 
شناختي مي شود. در خصوص اين متغیر، با توجه به اينكه خطاي 
درجاماندگي و پاسخ هاي نادرست افراد تیپ شامگاهي در مقايسه 
با افراد تیپ صبحگاهي بیشتر بوده است و اين دو بعد مربوط 

جدول 3. میانگین و انحراف معیار کارکردهاي اجرايي، رفتارهاي پرخطر و انگیزه تحصیلي به تفكیک دو گروه

گروه

متغیر

شامگاهيصبحگاهي

میانگین )انحراف معیار(حداکثرحداقلمیانگین )انحراف معیار(حداکثرحداقل

کارکردهاي
اجرايي

)1(062)1(062طبقات

)4(0186)4(1188درجاماندگي

)6(204232)6(154330پاسخ  درست

)8(64026)7(134529پاسخ نادرست

)3(456058)3(296159کل کوشش ها

)5(63019)4(103021ساير خطاها

)74(177508302)82(182640317زمان

)13(66017)18(66022کوشش الگوي اول

)2(063)2(062پاسخ هاي سطح مفهومي

)49(010051)46(010042درصد پاسخ ها سطح مفهومي

)0(002)0(002شکست در حفظ  يک توالي

رفتارهاي 
پرخطر

)23(4717888)17(9963رفتارهاي پرخطر

)5(83112)2(169مواد مخدر

)8(64014)4(239الکل

)4(5227)2(196سيگار

)4(62513)3(219خشونت

)4(4209)3(176رفتار جنسي

)3(62013)4(209دوستي با جنس مخالف

)5(83020)6(3014رانندگي خطرناک

)19(94196146)20(204166انگيزه تحصيلي
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مي شود به توانايي حل مسئله، مي توان چنین تبیین کرد که 
توانايي حل مسأله در افراد تیپ شامگاهي کمتر از افراد تیپ 

صبحگاهي است.

نتیجه به دست آمده براي تیپ هاي زماني و رفتارهاي پرخطر 

پرخطر  رفتارهاي  ابعاد  و  پر خطر  رفتار هاي  بین  که  داد  نشان 
(مواد مخدر، الكل، سیگار، خشونت، رابطه و رفتار جنسي، رابطه 
تیپ هاي  با  نوجوانان  خطرناک)  رانندگي  و  مخالف  جنس  با 
صبحگاهي شامگاهي تفاوت معنادار وجود دارد و در واقع رفتارهاي 

جدول 4. نتايج آزمون يو-من-ويتني در مقايسه متغیرهاي پژوهش بین دو گروه

آزمون یو-من-ویتني

معناداريZشامگاهيصبحگاهيمتغیر

50/0059/281/540/122تعداد طبقات

56/0349/331/090/275کوشش الگوي اول

46/6664/793/150/002مواد مخدر

45/6866/403/420/001الکل

49/3860/302/050/040سيگار

45/7466/303/460/001رابطه و رفتار جنسي

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

جدول 5. نتايج آزمون t مستقل در مقايسه متغیرهاي پژوهش بین دو گروه

t آزمون

شامگاهيصبحگاهيگروه
t درجه

معناداريآزادي
سطح اطمینان 95درصد

میانگین )انحراف متغیر
کران میانگین )انحراف معیار(معیار(

پایین
کران
باال

2/191040/0310/1743/48)4/16(6/97)4/16(8/80درجاماندگي

4/920/325-1/731040/085-)6/25(32/30)6/81(30/00پاسخ هاي درست

1/9881040/0490/0075/98)8/31(26/70)7/00(29/69پاسخ هاي نادرست

0/8711040/3860/822/10)3/27(58/75)3/91(59/39کل کوشش ها

1/581040/1160/383/46)5/63(19/47)4/31(21/01ساير خطاها

16/346/7-0/9541040/342)74/68(302/30)82/26(317/50زمان

1/830/428-1/231040/220-)2/96(3/25)2/78(2/54پاسخ هاي سطح مفهومي

28/259/50-0/981040/327-)49/36(51/95)46/38(42/57درصد پاسخ هاي سطح مفهومي

1580/243/-0/4191040/676)0/516(0/200)0/498(0/242شکست در حفظ يک توالي

17/1-32/9-6/311040/000-)23/28(88/92)17/37(63/86رفتارهاي پرخطر

2/650/066-1/881040/001-)4/61(13/17)3/83(9/48خشونت

1/35-4/12-3/251040/001-)4/77(9/02)3/10(6/13رابطه با جنس مخالف

3/12-8/41-5/001040/001-)5/67(20/25)6/18(14/22رانندگي خطرناک

4/921040/00112/0628/00)19/94(146/1)20/73(166/2انگيزه تحصيلي
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پرخطر در نوجوانان تیپ شامگاهي بیشتر است. اين گونه مي توان 
تبیین کرد که تعدادي از رفتارهاي پرخطر تحت تأثیر خواب و 
انجمن علمي  از  طول مدت خواب هستند ]52[. در گزارشي 
روان شناسي دانشگاه لیدز (2008) نشان داده شد که افراد تیپ 
بیشتري دارند که  نیكوتین  و  الكل، کافئین  شامگاهي مصرف 
همه اين ها نشان دهنده نیاز به خواب بیشتر در اين افراد است. 
همچنین آن ها گزارش دادند که خواب افراد تیپ شامگاهي در 
مقايسه با افراد تیپ صبحگاهي کیفیت کمتری دارد و در طول 
روز خواب آلودگي بیشتري نشان مي دهند و اين احتماالً به خاطر 
شروع فعالیت هاي معمول در جامعه است که با چرخه سیرکادين 
طبیعي افراد تیپ شامگاهي در تعارض است. مدت زمان خواب 
کوتاه و نامنظم به طور قابل توجهي با رفتارهاي پرخطر همراه 
است و خواب طوالني مدت به طور قابل توجهي با همه رفتارهاي 
پرخطر به جز خودکشي ، رفتارهاي خشونت آمیز در مدرسه ]53[ 

و قلدري مرتبط است ]54[.

تحقیقات پايوا و همكاران نشان داد که استفاده بیش از حد از 
تلفن همراه، استفاده از کامپیوتر در طول روزهاي هفته، امكانات 
اينترنت، استفاده از مواد مخدر، خشونت و روابط جنسي زودتر، 
به طور قابل توجهي در نوجوانان با خواب کمتر شیوع بیشتري 
داده است که شخصیت  نشان  تحقیقات ديگر  دارد. همچنین 
انواع صبحگاهي نمايش سطوح پايین تري از تكانشگري، به ويژه 
تكانشگري ناکارآمد ]38[، هیجان خواهي ]39[ و سطوح باالتر 
اجتناب از آسیب نسبت به انواع شب دارند ]38[. انواع صبحگاهي 
رفتار  به عواقب  نتیجه  و در  آينده نگر هستند  زياد  احتمال  به 
خود در آينده توجه مي کنند، در حالي که انواع شب تمايل به 
لذت بردن در زمان کنوني دارند و بیشتر مشتاق به تجربه لذت 
افراد تیپ  از آن جا که  فوري هستند ]40[. مي توان گفت که 
شامگاهي در مقايسه با افراد تیپ صبحگاهي، در طول هفته و آخر 
هفته ها زمان خواب طوالني تر، چرت زدن هاي بیشتر و مشكالت 
رفتاري و هیجاني بیشتري دارند، براي جبران و برطرف کردن 
خواب آلودگي به مصرف مواد مخدر، الكل و سیگار روي مي آورند.

انگیزه تحصیلي  براي تیپ هاي زماني و  نتیجه به دست آمده 
تیپ هاي  با  نوجوانان  تحصیلي  انگیزه  بین  که  داد  نشان 
صبحگاهي شامگاهي تفاوت معنادار وجود دارد و در واقع انگیزه 
يافته هاي  تحصیلي در نوجوانان تیپ صبحگاهي بیشتر است. 
پژوهش حاضر با نتايج پژوهش هاي پرکل4 و همكاران (2011)، 
هرزوم5 و همكاران (2014) و آندر6 و همكاران (2014) همخواني 
دارد. بنابراين اين گونه مي توان تبیین کرد که مدت و کیفیت خواب 
که با ريتم هاي شبانه روزي مرتبط است، ممكن است بر موفقیت 

4. Preckel
5. Horzum
6. Onder 

تحصیلي افراد تأثیر بگذارد. بسیاري از برنامه هاي آموزشي رو در 
رو، در صبحگاهي شروع مي شود و آزمون هاي استاندارد معموالً 
در صبحگاه برگزار مي شود ]43[. اگر اين موضوع امتیازی براي 
نوع صبحگاهي است، نوع شب تأثیر مخالف دارد، زيرا افراد نوع 
شامگاهي دير مي خوابند و در بیدارشدن در صبحگاه زود مشكل 
دارند. آن ها نمي توانند به اندازه کافي بخوابند، اشتهايشان را از 
دست مي دهند،معموالً صبحانه نمي خورند و با انگیزه و نگرش کم 
به مدرسه مي روند ]46-44[. اين واقعیت ممكن است عملكرد 
افراد نوع شامگاهي را تحت تأثیر قرار دهد  امتحان يا مدرسه 
]47[. تحقیقات نشان داده است که تیپ شامگاهي ممكن است 
مشكالت آشكاری در مدرسه داشته باشند. مدرسه معموالً در 
صبح شروع مي شود، تیپ صبحگاهي از موقعیت فاز شبانه روزي 
خود بهره مند مي شود، در حالي که از تیپ شامگاهي انتظار مي رود 
در زماني که هنوز بدن آن ها براي فعالیت آماده نیست، بیدار شوند 
در  بیشتر  شامگاهي  تیپ  در  آلودگي  خواب  نتیجه  در   .]55[
ساعت 8 و 10 صبح و در زمان آزاد اتفاق مي افتد. نوجوانان تیپ 
شامگاهي هنوز در اين زمان خواب هستند ]56[. با توجه به زمان 
شروع مدرسه در صبح زود، نوجوانان تیپ شامگاهي اختالفی بین 
اجتماع و ريتم زيستي خود تجربه مي کنند. در نتیجه در مقايسه 
با نوع صبحگاهي خواب کمتري در روزهاي مدرسه دارند ]57[.

نتیجه  گیري 

خواب ناکافي باعث کاهش توجه و افزايش مشكالت مربوط به 
مدرسه در دانش آموزان مي شود ]58[. محرومیت از خواب ارتباط 
دقیقي با خواب آلودگي روزانه دارد که تیپ شامگاهي بیشتر از 
تیپ صبحگاهي رنج مي برد ]59[. از اين رو جاي تعجب نیست 
که ريتم هاي شبانه روزي بر عملكرد مدرسه اثر مي گذارد ]60[. 
تیپ صبحگاهي در مدرسه عملكرد بهتري دارند و در امتحانات 
نهايي مدرسه موفقیت بیشتری کسب مي کنند ]61[. اما تیپ 
شامگاهي نمرات کمتری به دست مي آورند و مشكالت بیشتري 
در ارتباط با مدرسه و با همچنین با پدر و مادر خود دارند ]62[.

در تبیین کلي اين فرضیه مي توان اشاره کرد که خواب براي 
يادگیري و عملكرد تحصیلي نوجوانان بسیار مهم و حیاتي است و 
با توجه به اينكه افراد تیپ شامگاهي دير به خواب مي روند و زود از 
خواب بیدار مي شوند، در روز دچار خواب آلودگي مي شوند و اين 
خواب آلودگي روزانه بر عملكرد تحصیلي آن ها تأثیر مي گذارد و 
عملكرد تحصیلي نامطلوب باعث کاهش انگیزه تحصیلي مي شود.

منابع  پژوهش کمبود  اين  از مهم ترين محدوديت های  يكی 
پژوهش هاي  اندک بودن  و  فارسي  به  دسترس  قابل  علمي 
کشور  داخل  نوجوانان  شبانه روزي  تیپ هاي  درباره  انجام شده 
بود. انجام پژوهش هايي درباره تیپ های زمانی نوجوانان و ديگر 
گروه ها پیشنهاد مي شود. همچنین پیشنهاد مي شود در دوره هاي 
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آموزشي، تیپ هاي شبانه روزي افراد در نظر گرفته شود و افراد 
تیپ  صبحگاهي در کالس هاي صبح و افراد تیپ  شامگاهي در 
کالس هاي بعدازظهر شرکت کنند تا از دوره هاي آموزشي استفاده 
بهینه شود.يكي از محدوديت هاي ديگر اين پژوهش اين بود که 
امكان ارزيابي نمونه پژوهش در ساعات مختلف روز بر اساس تیپ 
زماني وجود نداشت که پیشنهاد مي شود در پژوهش هاي آتي به 

اين زمینه توجه شود.

سپاسگزاری

در  شرکت کننده  دانشجويان  تمامی  همچنین  و  استادان  از 
اين پژوهش کمال تشكر و قدردانی را داريم. اين مقاله برگرفته 
»مقايسه  عنوان  با  اول  نويسنده  ارشد  کارشناسی  پايان نامه  از 
بین  تحصیلي  انگیزه  و  پرخطر  رفتارهاي  اجرايي،  کارکردهاي 
نوجوانان با تیپ هاي زماني صبحگاهي و شامگاهي« در رشته 
مقاله،  مسئول  نويسنده  اظهار  به  بنا  است.  بالینی  روانشناسی 

تعارض منافع و حمايت مالی از پژوهش وجود نداشته است.

»زهرا الریچه و همکار. مقایسه کارکردهاي اجرایي، رفتارهاي پرخطر و انگیزه تحصیلي بین نوجوانان با تیپ هاي زماني صبحگاهي و شامگاهي«



450

 Winter 2018, Volume 23, Number 4
Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

References

[1] Mecacci L, Righi S, Rocchetti G. Cognitive failures and cir-
cadian typology. Personality and Individual Differences. 
2004; 37(1):107–13. doi: 10.1016/j.paid.2003.08.004

[2] Caci H, Robert P, Boyer P. Novelty seekers and impul-
sive subjects are low in morningness. European Psychiatry. 
2004; 19(2):79–84. doi: 10.1016/j.eurpsy.2003.09.007

[3] Diaz-Morales, JF. (2007). Morning and evening type: Ex-
ploring their personality styles. Personality and Individual 
Differences. 43(4):769-778.

[4] Ziaei M, Amiri S, Molavi H. [Relationship between score 
of circadian types and time of student reaction at morn-
ing and evening (Persian)]. Advances in Cognitive Science 
.2007; 9(2):47-53.

[5] Cavallera GM, Giudici S. Morningness and eveningness 
personality: A survey in literature from 1995 up till 2006. 
Personality and Individual Differences. 2008; 44(1):3–21. 
doi: 10.1016/j.paid.2007.07.009

[6] Tonetti L, Fabbri M, Natale V. Relationship between 
circadian typology and big fire personality domains. 
Chronobiology International. 2009; 26(2):337–47. doi: 
10.1080/07420520902750995

[7] Randler C, Frech D. Young people’s time-of-day prefer-
ences affect their school performance. Journal of Youth 
Studies. 2009; 12(6):653-67. doi: 10.1080/13676260902902697

[8] Díaz-Morales JF, Pilar Sánchez-López M. Morningness-
eveningness and anxiety among adults: A matter of sex/
gender? Personality and Individual Differences. 2008; 
44(6):1391–401. doi: 10.1016/j.paid.2007.12.007

[9] Lalonde G, Henry M, Drouin-Germain A, Nolin P, Beau-
champ MH. Assessment of executive function in adoles-
cence: A comparison of traditional and virtual reality tools. 
Journal of Neuroscience Methods. 2013; 219(1):76–82. doi: 
10.1016/j.jneumeth.2013.07.005

[10] Goldstein D, Hahn CS, Hasher L, Wiprzycka UJ, Zelazo 
PD. Time of day, intellectual performance, and behavioral 
problems in Morning versus Evening type adolescents: Is 
there a synchrony effect? Personality and Individual Dif-
ferences. 2007; 42(3):431–40. doi: 10.1016/j.paid.2006.07.008

[11] Arora T, Broglia E, Thomas GN, Taheri S. Associations 
between specific technologies and adolescent sleep quan-
tity, sleep quality, and parasomnias. Sleep Medicine. 2014; 
15(2):240–7. doi: 10.1016/j.sleep.2013.08.799

[12] Demirhan E, Randler C, Horzum MB. Is problematic 
mobile phone use explained by chronotype and personal-
ity? Chronobiology International. 2016; 33(7):821–31. doi: 
10.3109/07420528.2016.1171232

[13] Diaz-Morales JF, Escribano C. [Consequences of adoles-
cents evening preference on school achievement: A review 
(Spanish)]. Anales de Psicologia. 2014; 30(3):1096-1104.doi: 
10.6018/analesps.30.3.167941

[14] Russo PM, Bruni O, Lucidi F, Ferri R, Violani C. Sleep 
habits and circadian preference in Italian children and ado-
lescents. Journal of Sleep Research. 2007; 16(2):163–9. doi: 
10.1111/j.1365-2869.2007.00584.x

[15] Jarrin DC, McGrath JJ, Drake CL. Beyond sleep duration: 
distinct sleep dimensions are associated with obesity in 
children and adolescents. International Journal of Obesity. 
2013; 37(4):552–8. doi: 10.1038/ijo.2013.4

[16] Schlarb AA, Sopp R, Ambiel D, Grünwald J. Chrono-
type-related differences in childhood and adolescent 
aggression and antisocial behavior – A review of the lit-
erature. Chronobiology International. 2013; 31(1):1–16. doi: 
10.3109/07420528.2013.829846

[17] Simor P, Zavecz Z, Pálosi V, Török C, Köteles F. The 
influence of sleep complaints on the association between 
chronotype and negative emotionality in young adults. 
Chronobiology International. 2014; 32(1):1–10. doi: 
10.3109/07420528.2014.935786

[18] Haregu A, Gelaye B, Pensuksan WC, Lohsoonthorn V, 
Lertmaharit S, Rattananupong T, et al. Circadian rhythm 
characteristics, poor sleep quality, daytime sleepiness 
and common psychiatric disorders among Thai college 
students. Asia-Pacific Psychiatry. 2014; 7(2):182–9. doi: 
10.1111/appy.12127

[19] Tonetti L, Natale V, Randler C. Association between cir-
cadian preference and academic achievement: A systemat-
ic review and meta-analysis. Chronobiology International. 
2015; 32(6):792–801. doi: 10.3109/07420528.2015.1049271

[20] Diamond A. Executive functions. Annual Review of 
Psychology. 2013; 64(1):135–68. doi: 10.1146/annurev-
psych-113011-143750

[21] Zelazo PD, Anderson JE, Richler J, Wallner-Allen K, 
Beaumont JL, Weintraub S. II. NIH toolbox cognition bat-
tery (cb): measuring executive function and attention. 
Monographs of the Society for Research in Child Develop-
ment. 2013; 78(4):16–33. doi: 10.1111/mono.12032

[22] Alizadeh H. [Neuro-cognitive executive functions re-
lated to developmental disorders (Persian)]. Advances in 
Cognitive Science. 2006; 8(4): 57-70.

[23] Loftiz W Christopher. An ecological validity study of 
executive function measures in children with and without 
attention deficit hyperactivity disorder [PhD dissertation]. 
Gainesville, Florida: University of Florida; 2004.

[24] Anderson T. Modes of interaction in distance education: 
Recent developments and research questions. In Moore M, 
editor. Handbook of Distance Education. 2012;  Abingdon: 
Routledge.

[25] Fuster JM. The pre frontal cortex. London: Academic 
Press; 2008.

[26] Gioia GA, Isquith PK, Guy SC,  Kenworthy L. Behavior 
rating inventory of executive function. Child Neuropsy-
chology. 2000; 6(3):235-38. doi: 10.1076/chin.6.3.235.3152

[27] Crone EA. Executive function in adolescence: Inferences 
from brain and behavior. Developmental Science. 2009; 
12(6):825-30. doi: 10.1111/j.1467-7687.2009.00918.x

[28] Hahn C, Cowell JM, Wiprzycka UJ, Goldstein D, Ralph 
M, Hasher L, et al. Circadian rhythms in executive func-
tion during the transition to adolescence: the effect of 
synchrony between chronotype and time of day. Devel-
opmental Science. 2012; 15(3):408–16. doi: 10.1111/j.1467-
7687.2012.01137.x

Lariche Z, et al. The Comparison of Executive Functions, Risk Behaviors, and Academic Motivation Among Adolescents With Chronology Type Morningness and Eveningness. IJPCP. 2018; 23(4):438-453.



451

 Winter 2018, Volume 23, Number 4
Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

[29] Boyer TW. The development of risk-taking: A multi-per-
spective review. Developmental Review. 2006; 26(3):291-
345. doi: 10.1016/j.dr.2006.05.002

[30] Del Vecchio T, Oleary KD. Effectiveness of anger treat-
ments for specific anger problem: A meta-analytic re-
view. Clinical Psychology Review. 2004; 24(1):15-34. doi: 
10.1016/j.cpr.2003.09.006

[31] Doran N, Luczak SE, Bekman N, Koutsenok I,  Brown 
SA. Adolescent substance use and aggression: A review. 
Criminal Justice and Behavior. 2012; 39(6):748-69. doi: 
10.1177/0093854812437022

[32] Gans J, Blyth D, Elster A, Gaveras LL. Americans ado-
lescents: How healthy are they? (Vol. 1).  Chicago, Illinois: 
American Medical Association; 1990.

[33] Irwin CE. Adolescence and risk taking: How are they re-
lated? In: Bell NJ, Bell RW. Adolescent Risk Taking. Thou-
sand Oaks, California: Sage Publication; 1993. 

[34] Marquez MPN, Galbon NT. Getting hotter, going wild-
er? Changes in sexual risk taking behavior. Paper present-
ed at: The 7th International Conference on Philippine Stud-
ies. 16-19 June 2004; Lieden, Netherlands.

[35] Jesser R. Risk behavior in adolescence: A Psychosocial 
framework for understanding and action. In: Rogers DE, 
Ginzberg E, editor. Adolescents At Risk: Medical And 
Social Perspectives.  Boulder, Colorado: Westview Press; 
1992. 

[36] Lindberg LD, Boggess S, Williams S. Multiple threat: 
The co occurrence of teen health risk behaviors. Washing-
ton, D.C.: The Urban Institute; 2000.

[37] Bergman M, Scott I. Young adolescents well being and 
health risk behaviors: Gender and socioeconomic dif-
ferences. Journal of Adolescence. 2001; 24(2):183-97. doi: 
10.1006/jado.2001.0378

[38] Adan A, Natale V, Caci H, Part, G. Relationship between 
circadian typology and functional and dysfunctional im-
pulsivity. Chronobiology International. 2010; 27(3):606-19. 
doi: 10.3109/07420521003663827

[39] Tonetti L, Adan A, Caci H, De Pascalis V, febbri M, & 
Natale V. Morningness-eveningness preference and sensa-
tion seeking. European Psychiatry. 2010; 25(2):111-15. doi: 
10.1016/j.eurpsy.2009.09.007

[40] Stolarski M, Ledzinshka M,  Matthews G. Morning is 
tomorrow is today: Relationships between chronotype 
and time perspective. Biological Rhythm Research. 2012; 
44(2):181-96. doi: 10.1080/09291016.2012.656248

[41] Bentham S. Psychology and Education (Routledge Mod-
ular Psychology). Abingdon: Routledge; 2002.

[42] Sitpec Debrom, S. Motivation for Learning [R. Hassan-
zadeh, N. Amooie, Persian Trans]. Mashhad: Donyaye Pa-
jooesh; 2001.

[43] Besoluk S. Morningness-eveningness perferences and 
university entyance examination scores of high school 
student. Personality and Individual Differences. 2001; 
50(2):248-52. doi: 10.1016/j.paid.2010.09.038

[44] Jovanovski D, Bassili JN. The relationship between 
morningness-eveningness preference and online learn-

ing. Biological Rhythm Research. 2007; 38(5):355-65. doi: 
10.1080/09291010600950149

[45] Martin PY, Marrington S. Morningness-eveningness 
orientation, optimal time-of-day and attitude change: Evi-
dence for the systematic processing of a persuasive com-
munication. Personality and Individual Differences. 2005; 
39(2):367-77. doi: 10.1016/j.paid.2005.01.021

[46] Randler C, Frech D. Correlation between morning-
ness–eveningness and final school leaving exams. 
Biological Rhythm Research. 2006; 37(3):233–39. doi: 
10.1080/09291010600645780

[47] Boschloo A, Ouwehand C, Dekker S, Lee N, De Groot 
R, krabbendam L, et al. The relation between breafart 
skipping and school performance in adolescents. Mind, 
Brain, and Education. 2012; 6(2):81-88. doi: 10.1111/j.1751-
228x.2012.01138.x

[48] Rahafar A, sadeghi jujilee M, Sadeghpour A, Mirzaei 
S. Surveying Psychometric Features of Persian Version of 
Morning-Eventide Questionnaire (Persian)]. Daneshvar 
Raftar. 2013; 2(8):109-122. 

[49] Zadeh Mohammadi A, Ahmadabadi Z, Heidari M. [Con-
struction and assessment of psychometric features of Irani-
an adolescents risk-taking scale (Persian)]. Iranian Journal 
of Psychiatry & Clinical Psychology . 2011; 17(3):218-25.

[50] Nikbakht A, Abdekhodaee M, Hasanabadi H. [Effective-
ness of reality therapy group counseling program on aca-
demic motivation and procrastination (Persian)]. Research 
in Clinical Psychology and Counselings. 2014; 3(2):81-94. 
doi: 10.22067/ijap.v3i2.15434

[51] Shahgholian M, Azadfalah P, Ashtiani A, Khodadadi 
M. [Design of the Wisconsin Card Sorting Test (WCST) 
computerized version: theoretical fundamental, develop-
ing and psychometrics characteristics (Persian)]. Studies of 
Clinical Psychology. 2011; 1(4):110-133.

[52] Padez C, Mourao I, Moreira P, Rosado V. Long sleep 
duration and childhood overweight/obesity and body fat. 
American Journal of Human Biology. 2009; 21(3):371–6. 
doi: 10.1002/ajhb.20884 

[53] Hildenbrand AK, Daly BP, Nicholls E, Brooks-Holliday 
S,  Kloss JD. Increased risk for school violence-related be-
haviors among adolescents with insufficient sleep. Jour-
nal of School Health. 2013; 83(6):408-14. doi: 10.1111/
josh.12044

[54] Tochigi M, Nishida A, Shimodera S, Oshima N, Inoue K, 
Okazaki Y, et al. Irregular bedtime and nocturnal cellular 
phone usage as risk factors for being involved in bullying: 
A cross-sectional survey of Japanese adolescents. PLoS 
ONE. 2012; 7(9):e45736. doi: 10.1371/journal.pone.0045736

[55] Dahl RE, Lewin DS. Pathways to adolescent health sleep 
regulation and behavior. Journal of Adolescent Health. 
2002; 31(6):175–84. doi: 10.1016/s1054-139x(02)00506-2

[56] Andrade MMM, Beneditosilva AA, Domenice S, Arn-
hold, IJP, Mennabarreto L. Sleep characteristics of adoles-
cents: A longitudinal study. Journal of Adolescent Health. 
1993; 14(5):401–6. doi: 10.1016/s1054-139x(08)80016-x

[57] Tzischinsky O, Shochat T. Eveningness, sleep patterns, 
daytime functioning, and quality of life in Israeli adoles-

Lariche Z, et al. The Comparison of Executive Functions, Risk Behaviors, and Academic Motivation Among Adolescents With Chronology Type Morningness and Eveningness. IJPCP. 2018; 23(4):438-453.



452

 Winter 2018, Volume 23, Number 4
Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

cents. Chronobiology International. 2011; 28(4):338–43. doi: 
10.3109/07420528.2011.560698

[58] Fallone G, Acebo C, Seifer R, Carskadon MA. Experi-
mental Restriction of Sleep Opportunity in Children: Ef-
fects on Teacher Ratings. Sleep. 2005; 28(12):1561–7. doi: 
10.1093/sleep/28.12.1561

[59] Russo PM, Bruni O, Lucidi F, Ferri R, Violani C. Sleep 
habits and circadian preference in Italian children and ado-
lescents. Journal of Sleep Research. 2007; 16(2):163–9. doi: 
10.1111/j.1365-2869.2007.00584.x

[60] Giannotti F, Cortesi F, Sebastiani T, Ottaviano S. Circa-
dian preference, sleep and daytime behaviour in adoles-
cence. Journal of Sleep Research. 2002; 11(3):191–9. doi: 
10.1046/j.1365-2869.2002.00302.x

[61] Randler C, Frech D. Correlation between morning-
ness – eveningness and final school leaving exams. 
Biological Rhythm Research. 2006; 37(3):233–9. doi: 
10.1080/09291010600645780

[62] Vollmer C, Schaal S, Hummel E, Randler C. Association 
among schoolrelated, parental and self-related problems 
and morningness–eveningness in adolescents. Stress and 
health. 2011; 27(5):413–9. doi: 10.1002/smi.1393

Lariche Z, et al. The Comparison of Executive Functions, Risk Behaviors, and Academic Motivation Among Adolescents With Chronology Type Morningness and Eveningness. IJPCP. 2018; 23(4):438-453.



453

 Winter 2018, Volume 23, Number 4
Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY


