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در عصری  -صبحیهای های مغزی رفتاری و تیپنقش سیستم
 آموزاندانش پیشرفت تحصیلیبینی پیش

 0، سپیده محمودزاده2، جواد درودی1سجاد بشرپور

 11/09/4931تاریخ پذیرش:  41/41/4931تاریخ وصول: 

 چکیده
شود، عالوه بر میبین ظرفیت یادگیری و عملکرد تحصیلی در نظر گرفته  ۀفاصلپیشرفت تحصیلی که عدم 

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش  .گیردهای شخصیتی نیز قرار میتحت تاثیر متغیر های هوشیتفاوت
آموزان دوره در دانش پیشرفت تحصیلیبینی در پیش بودن عصری-یصبح های مغزی رفتاری و سیستم

 پسر آموزانتمامی دانش ماریآ ۀجامع واز نوع همبستگی  حاضر پژوهش روش .بودشهرستان بانه ابتدایی 
صورت ، پنجم و ششم بودند که بهچهارم هایپایه از آموزدانش 410نمونه پژوهش  ودوره ابتدایی شهر بانه 

ها از د. برای گردآوری دادهانتخاب شدن 4931-4931در سال تحصیلی  ایخوشهتصادفی گیری نمونه
 آستبرگ -عصری هورن-های صبحیشخصیت و یتهای مغزی رفتاری کارور و واتمهای سیسپرسشنامه

آوری شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه های گرداستفاده شد و داده
 های حساس به پاداشبا مولفه که پیشرفت تحصیلینتایج این تحقیق نشان داد  ت.تحلیل قرار گرفمورد 

(001/0>p  :91/0=r ) سایقو (001/0>p  :11/0=r ) میزان صبحی بودن و رفتاریساز فعال سیستماز 
(001/0>p  :91/0=r ) ی های جستجوی سرگرمبا مولفهمثبت اما  رابطه(019/0>p  :11/0-=r ) ساس ح و

 و سایق ۀنتایج رگرسیون نشان داد که مولف همچنین رابطه منفی دارد.(  p  :93/0-=r<004/0) تنبیهبه
را آموزان دانشپیشرفت تحصیلی  درصد از تغییرات 1/44و  1/11ترتیب به دنتوانمی ی بودنعصر-یصبح
 و سایق آموزان هرچه حساسیت به پاداشکه دانشپژوهش حاکی از آن است  هاییافته د.نکن بینیپیش
نشان بیشتری روزی بیشتر صبحی باشند پیشرفت تحصیلی های شبانهتری داشته باشند و از نظر تیپقوی
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یشرفت تحصیلی، پ عصری، -های صبحیرفتاری، شخصیت سازفعال سیستم: یکلید واژگان
 آموزان.دانش

 مقدمه
شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی به توانایی آموخته 4پیشرفت تحصیلی

ساخته های معلمشده یا آزمون های فراگیری استانداردوسیله آزمونشود که بهاطالق می
های موجود به مقدار دانش و پیشرفت تحصیلی طبق آخرین تعریفشود. گیری میندازها

 شودهای متعدد تحصیلی گفته میآموز در دورهدانش های بدست آمده توسطمهارت
طورکلی این به(. 401، ص 1049، 9؛ به نقل از انال و هریسون1003، 1ناتهانا و ینگی)

ها را درمقوله کلی موزشگاهی فرد است که بتوان آناصطالح به معنای مقدار یادگیری آ
پرورش مورد وهای فردی و عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزشعوامل مربوط به تفاوت

پیشرفت تحصیلی عدم فاصله بین توان  .(4931 نسب،)دلیرناصر و حسینی مطالعه قرار داد
نوری، ) ( تعریف شده استبالقوه )ظرفیت یادگیری( و توان بالفعل)عملکرد تحصیلی

(. مشکالت مربوط به یادگیری و پیشرفت تحصیلی یا 4931و سعادتمند،  جعفریمیرشاه 
های مشکالت درون فردی از ویژگی .فردی دارندفردی و یا ریشه برونریشه درون

که مشکالت  درحالی ؛گیردت میئنششناختی فراگیران های روانشخصیتی و ویژگی
وامل فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، چگونگی تدریس و برخورد معلمان فردی از عبرون

ی هاتفاوت ۀگستر به عبارت دیگر (.4911 پور، حجازی وکیامنش،محسن) گیردت میئنش
هوشی و  ۀهای شناختی مانند بهرویژگی ۀگیرندی در پیشرفت تحصیلی دربرفرد

 . (1001، 1)ریجل و النسباری باشدشخصیتی میغیرشناختی مانند صفات 
های فردی در تفاوت ۀکنندحدی توجیهتواند تامی 1گری 1حساسیت به تقویت ۀنظری

ماهیت  (4311) حساسیت به تقویت گری ۀرینظ آموزان باشد.عملکرد آموزشی دانش
دهد و اشاره دارد اضطراب و عصبی توضیح می -های فردی را در سطح زیستیتفاوت

                                                           
1. Academic achievement 

2. Nuthana & Yenagi 

3. Oneale & Harrison 

4. Ridgell & Lounsbury 

5. Reinforcement sensivity theory 

6. Gray 
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حساسیت دو  های فردی درت هستند که مطابق با تفاوتبرانگیختگی دو بعد اساسی شخصی
. به عبارت (4331، 4ر و وایتارو)ک های مختلف هستندعصبی به محرک -زیستیسیستم 

ها . این سیستماما در تعامل با هم درمغز پستانداران وجود دارد –دیگر سه سیستم جداگانه 
 1ساز رفتاریسیستم فعال و 9ز ، سیستم جنگ و گری1عبارتند از: سیستم بازداری رفتاری

دهد و پاسخ می های اضطراب برانگیزبه محرکسیستم بازداری رفتاری  .(4931 )بشرپور،
سیستم  .(1001، 1)فرانکن، موریس و راشن است منفی، ناامیدی و ناراحتی ۀمرتبط با انگیز

احساسات  دهد و با انگیزه وهای مرتبط با پاداش پاسخ میساز رفتاری به محرکفعال
با نیز و گریز  ، بهتسیستم جنگ ( و4331وایت،ور و را)ک است مرتبط مثبت، امید و شادی

حساسیت (. 1001، 1)کارر باشدی هیجان ترس میجتناب و فرار مرتبط است و زیربناا
حاالت انگیزشی را تحت تاثیر قرار ساز رفتاری سیستم بازداری رفتاری و سیستم فعال

ها شی آنهای انگیزآموزان متاثر از حالتعملکرد آموزشی دانش یی کهجاو از آن دهدمی
یکی از  1رفتاری –های مغزیسیستم توان گفتمی (1001، 1وود و باشد )هایمپل، الیوتمی

زت ع. به عنوان مثال آموزان استمتغیرهای اثرگذار بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش
 ؛مرتبط است سیستم بازداری رفتاری الیت زیادبا فع نفس پایین و ترس زیاد از شکست

های به نگرش کنندوقتی خودشان را ارزیابی می BISی آموزان با فعالیت باالدانشیعنی 
شود عزت نفس باال، فرض می .(1001 هایمپل و همکاران،) دارندمنفی سوگیری 

لذا  ؛شدبامیساز رفتاری سیستم فعال بینی متاثر از فعالیترآمدی و خوشخودکا
)هایمپل و  گیری مثبت دارندسوباال هنگام ارزیابی خودشان  BAS آموزان با فعالیتدانش

 ندکنارزیابی مثبت را دنبال می و اهداف مرتبط با شایستگی و تسلط و (1001 همکاران،
 (.4331 )الیوت و چرچ،

طراب، تی مثل اضثیرشان بر مواجهه با مشکالأرفتاری از طریق ت -های مغزییستمس
آموزان را تحت تاثیر قرار دهند توانند عملکرد تحصیلی دانشنیز می استرس و افسردگی

                                                           
1. Craver & white 

2. Behavioral inhibition system (BIS) 

3. Fight- flight system (FFFS) 

4. Behavioral activation system (BAS) 

5. Franken, Muris, Rassin  

6. Corr 

7. Heimpel, Elliot & wood 

8. Brain-behavioral systems 
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رفتاری بر احساساتی -های مغزیتاثیر سیستم (.1041زادگان و میکائیلی، ، عیسی)کرمی
؛ 4934، و همکاران )فخاری هامانند خشم، افسردگی و اضطراب در بسیاری از پژوهش

-رفتاری می -زیهای مغاین اساس سیستم و براست ( تایید شده 0110، و همکاران 4آلوی

الیدرا، پولمن و  .ثیر بگذارندأآموزان تبر عملکرد تحصیلی دانش مستقیمطور غیرتوانند به
ا متغیر رنجوری بهای روانمثبت و معناداری بین مولفه ۀ نشان دادند که رابط( 1001) 1الیک

و  نژادجعفری رنجوری با پیشرفت تحصیلی وجود دارد.روانمنفی  ۀرابط اضطراب امتحان و
به  دارند. های شخصیتی با پیشرفت تحصیلی رابطهکه ویژگی ( نشان دادند4934)همکاران 

ری، گازسا، ییاگرونبر، یـمنف ۀرابطبا پیشرفت تحصیلی ری نجوررواناین صورت که 
با  دگیگشویژگی شخصیتی وین بدارند و مثبت  ۀرابط رفت تحصیلیـپیشبا ظیفهشناسی و

( در 4939) و لواسانیحجازی  . حکیمی،اردندد وـجداری واـه معنـبطرایلی ـپیشرفت تحص
معناداری  ۀرابطهای شخصیتی با پیشرفت تحصیلی پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ویژگی

ند و درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی هست 10های شخصیتی قادر به تبیین ویژگیدارد. 
ترین درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی قوی 93بینی شناسی با تبیین پیشوظیفه
نشان دادند بین  (4931قاسمی، عابدینی و عابدینی ) کننده عملکرد تحصیلی است.بینیپیش

معناداری وجود  ۀآموزان رابطپیشرفت تحصیلی دانش های شخصیتی و ابعادآن باویژگی
 پریشی با عملکردرنجوری و روانبیان کردند که روان (1049) 9کاسیروبیا و پاساری .دارد

 بین ۀاما رابط ؛مرتبط است گرایی تا حدی با عملکرد تحصیلیبرون ومنفی  ۀرابطلی تحصی
 1هولوچر، شوبهارت و ویلفنگردر پژوهش همچنین  ها ضعیف گزارش شده است.آن

 نمودبه  ،مرتبط با عملکرد خصیتیای وجود دارد که صفات ششواهد قابل مالحظه( 1049)
تعهد به مطالعه  (1049)و همکاران  1بیک ۀدر مطالع .کندپیشرفت تحصیلی کمک می

طور مثبت با و درگیر شدن به مطالعه بهسیستم بازداری رفتاری طور مثبت با فعال سازی به
 وتم بازداری سیسسازی طور کلی فعالبه ارتباط دارد. ساز رفتاریسیستم فعال سازیفعال

آموزان  دانش ۀیاد، بهبود عملکرد و نتایج مطالعز ۀبا رفتار مطالع ساز رفتاریسیستم فعال

                                                           
1. Alloy 

2. Laidra, Pullman & Allik 

3. Ciorbea, Pasarica 

4. Holocher, Schubhart & Wilflinger 

5. Beek, Kranenburg ,Taris , Schaufeli 



 239                                              ....بینیپیش در عصری -صبحی هایتیپ و رفتاری مغزی هایسیستم نقش

 حساسیت به ۀهشی با هدف آزمودن ارتباط نظری( در پژو1041) 4سو آن ارتباط دارد.
بر ساز رفتاری بازداری و فعالهای مستقیم سیستمتقویت و پیشرفت تحصیلی، اثر غیر

دف را بررسی کرد. نتایج نشان گیری هحصیلی از طریق خودکارآمدی و جهتپیشرفت ت
، فعالیت تاثیری بر پیشرفت تحصیلی نداشت ساز رفتاریسیستم فعال درحالی که فعالیت داد

به هر حال اثر  گیری با پیشرفت تحصیلی مرتبط بود وطور چشمبهسیستم بازداری رفتاری 
 قابل توجه بود. بر عملکرد تحصیلی از طریق واسطه ها سیستم بازداری رفتاریغیر مستقیم 

تواند می ی فردی در پیشرفت تحصیلیهاتفاوت بخشی از طور که اشاره کردیمهمان
 های فردی درو تفاوت بندی شخصیتاز تقسیم دیگر نوعیباشد. صفات شخصیتی  ثر ازأمت

ها پژوهش ن روانشناسیعصری است. در ارتباط با ساعات زیستی و زما -افراد مدل صبحی
گاهی تا عصرروزی دو قطبی از توان در یک سنخ شبانهدهد که افراد را مینشان می

صبحی یا عصری بودن به  .(1001 ،1)کاسی، رابرت و بویر بندی کردطبقه صبحگاهی
انگیخته خواب و بیداری و های خودروزی ریتمهای شبانههای فردی در دورهتفاوت

های صبحگاهی که معموال (. تیپ1000، 9)سانگ واستوچ کنداشاره میهشیاری ذهنی 
های شوند، در مقابل تیپزودتر به خواب رفته و زودتر بیدار می شوندها نامیده میچکاوک

شوند، این افراد برعکس افراد صبحی ها نامیده میعصرگاهی قرار دارند که معموال جغد
شوند و اغلب اوقات در زمان بیداری هم رتر بیدار میها دیخوابند و صبحها دیرتر میشب

های های صبحی و عصری در تعدادی از متغیر(. تیپ1001 ،1)تامپسون خسته هستند
شناختی مثل ساعت غذا خوردن، عملکرد، درجه حرارت بدن، سطح کورتیزول، زیست

سترس، هوش، ل عملکرد روزانه، مقابله با امثترشح مالتونین ومتغیرهای روانشناختی 
( و 4931)بشرپور،  هایی با هم دارندتفاوت حرکتیهای نقایص شناختی، توجه و کارکرد

 ۀکنندبینیهای زمانی یکی از متغیرهای  پیشهاست که باعث شده تیپهمین تفاوت
های زمانی و ن تیپپیشرفت تحصیلی باشد. مطالعات گذشته نیز به روابط چشمگیر میا

طور بودن با عملکرد تحصیلی بهاند و نشان دادند که عصرییافتهدست  عملکرد تحصیلی
نشان دادند که  (1003) 1راندلر و فریچطور مثبت با آن  رابطه دارد. منفی و صبحی بودن به

                                                           
1. Sue Ann 

2. Caci, Robert, Boyer 

3. Song, Stough 

4. Thompson 

5. Randle & Frec 
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به  ؛ددهتواند عملکرد تحصیلی نوجوانان را تحت تاثیر قرار های شبانه روزی میتیپ
  (.4931 بشرپور،به نقل از ) رفت تحصیلی دارندا عملکرد بهتری در پیشهکه صبحیطوری

آموزان با دانشکه ( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند 1044) 4بشلوک، اوندر و دویسیا
در  گیرند.اولویت صبحی نمره باالتر ازکسانی با ترجیح شبانه روزی عصری و یا میانه می

های زمانی و توانایی شناختی پمعنادار بین تی ۀرابط (1044)و همکاران  1پریکل فراتحلیل
طور بودن بهدست آمد. در این پژوهش عصریههای پیشرفت تحصیلی بافراد با شاخص

ت های شناختی و صبحی بودن به طور مثبطور مثبت با تواناییبهو  با پیشرفت تحصیلی منفی
 مکارانو ه 9پریکل طور منفی با توانایی شناختی رابطه داشت.با پیشرفت تحصیلی و به

ای با هدف مطالعهبه کننده معمول، بینیبا کنترل کردن تعدادی از متغیرهای پیش (1049)
ها متغیرهای بین پیشرفت تحصیلی دست زدند. آنهای زمانی به عنوان پیشتصدیق تیپ

یجه نت ،ی پیشرفت را کنترل کردندجنسیت، توانایی شناختی، وجدان، نیاز به شناخت، انگیزه
 ۀرابط ها، با پیشرفت تحصیلیبینکه عصری بودن حتی پس از کنترل سایر پیشنشان داد

بینی کنندگان نداشت و با منفی داشت. اما صبحی بودن سهم مستقلی نسبت به سایر پیش
این ها بخشی از منسجم همخوانی نداشت. آن ۀکنندبینیمرات مدرسه به عنوان یک پیشن

نوجوانان بیشتر دانیم اند. همانطور که میپژوهش دانستهمورد  ۀنتیجه را مربوط به سن نمون
 باشد. عصری می

های فردی در پیشرفت تحصیلی اثر متغیرهای مختلفی به چشم در بررسی تفاوت
هاست. بسیاری از تحقیقات گذشته که پیشتر های شخصیتی یکی از آنخورد که ویژگیمی

بین  ۀاند و همگی موید رابطپرداخته دو متغیرنها اشاره کردیم به ارتباط ایبه تعدادی از آن
شناختی شخصیت نیز های زیستی بودند. نظریههای شخصیتی و پیشرفت تحصیلویژگی

باشندکه تفاوت در پیشرفت تحصیلی یکی از های فردی میخوبی برای تفاوت ۀکنندتبیین
در پیشرفت  شناختی شخصیتهای زیستنظریهتاثیر های داخلی در پژوهش هاست.آن

عنوان یکی از رفتاری به -های مغزیتاثیر سیستماست. رفته مورد غفلت قرار گ تحصیلی
های این حوزه، به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی در برخی مطالعات نظریه

؛کرمی و همکاران، 1041سوآن،؛ 1049)بیک و همکاران، استپیشین گزارش شده 

                                                           
1. Beşoluk, Önderb & Devecia  

2. Preckel, Lipnevich, Schneider, & Roberts  

3. Precke, Lipnevich, Boehme, Brandner, Georgi & et el   
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مبود تحقیقات داخلی کو ، نبود نتایج محکم و منسجم هااوت پژوهشنتایج متفاما  ؛(1041
ما برانگیخت. یکی دیگر از  احساس نیاز به پرداختن به این حوزه را در در این زمینه

های شود تاثیر تیپمتغیرهایی که در مطالعات داخلی جای خالی آن به شدت مشاهده می
ررسی قرار خارجی تا جایی که مورد بمطالعات  .استروزی بر عملکرد تحصیلی نهشبا

اما در مطالعات  ؛منفی عصری بودن و پیشرفت تحصیلی بودند ۀگرفت همگی موید رابط
تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سواالت لذا  است؛ شدهرداختهبه این متغیر کمتر پ داخلی

عصری با  -حیهای صبهای مغزی رفتاری و تیپای بین سیستمباشد که آیا اساسا رابطهمی
عصری تا چه  -های صبحیهای مغزی رفتاری و تیپپیشرفت تحصیلی وجود دارد؟ سیستم

 بینی کنند؟آموزان را پیشتوانند پیشرفت تحصیلی دانشاندازه می

 فرضیات پژوهش 
 وجود دارد. رابطه پیشرفت تحصیلیبا  فعال ساز رفتاری بین سیستم .4
 وجود دارد.  رابطه تحصیلیپیشرفت با  افراد ی بودنعصر-یصبحبین  .1

 روش
 آماری این پژوهش ۀ. جامعبودحقیق توصیفی و از نوع همبستگی روش پژوهشی این ت

شهر بانه در مدارس ابتدایی  4931-4931یلی که در سال تحص آموزان پسردانش ۀکلی شامل
ین ای بود. بر امرحلهگیری تصادفی چندروش نمونه ( و=1199Nمشغول به تحصیل بودند )

به تصادف یک دبستان پسرانه انتخاب و  است دبستان پسرانه 11شهر بانه که شامل اساس در
کالس به صورت تصادفی انتخاب  1، مدرسه کالس 41از بین بعد از مراجعه به دبستان 

نفر بودند در  410های انتخاب شده که در مجموع آموزان کالس. سپس دانشندشد
طور کامل به ها که بهنفر از آن 410های داده پژوهش شرکت کردند و در نهایت

بودند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش برآورد حجم نمونه در ها پاسخ دادهپرسشنامه
( دلیل انتخاب 4930زاده، ؛ به نقل از حسن1004تحقیقات همبستگی )کوهن و همکاران 

سال 41سال و میانگین سنی آنها  41تا  44آموزان بین این حجم از نمونه بود. سن این دانش
 د.و چهار ماه بو
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 شامل موارد ذیل بود: پژوهش هایابزار
گزارشی : این پرسشنامه یک ابزار خود4آستبرگ–عصری هورن -یصبح ۀپرسشنام

شامل این پرسشنامه  .رودهای صبحی و عصری به کار میگیری تیپاست که برای اندازه
های ترجیحی برای شدن و زمانخوابیدن، بیدار  است که مربوط به زمانسوال  43

االت ؤپاسخ ممکن برای س 1عملکردهای فیزیکی، ذهنی و هشیاری بعد از بیداری است. 
، برای  1تا  4نمرات بین  41و  ،41، 41، 49، 3، 1، 1، 1، 1، 1، 9وجود دارد: برای سواالت 

و برای  1 تا 0نمرات  41ل ،  برای سوا 1تا  4نمرات بین  41و  41، 40، 1، 4االت ؤس
طبق نتایج این شود. به صورت لیکرتی نمره داده می 1ا ت 0نمرات بین  43و  44سواالت 

(، نزدیک به 10-13)نمرات طبقه  ریتم ساعت زیستی کامال صبحی 1 پرسشنامه افراد در
( وکامال 94-14(، نزدیک به تیپ عصری )11-11)نمرات (، تیپ میانی13-13صبحی )

به عنوان نمره برش برای تشخیص  11تا  11گیرند. نمره ( قرار می41-14نمرات ) عصری
از از آنجا که این تحقیق  .(4931بشرپور، ) های صبحی و عصری گزارش شده استتیپ
 ؛ی بودن با پیشرفت تحصیلی استعصر-یصبحهمبستگی بوده و هدف بررسی رابطه نوع 
باالتر به   نمراتبلکه  ؛نه وارد نرم افزار نشدصورت جداگاهای صبحی و عصری به تیپلذا 
مورالس و سانچز  –دیاز .استتر به منزله عصری بودن صبحی بودن و نمرات پایین ۀمنزل

گزارش کردند. عیسی  11/0( ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را 1001لویس )
گزارش  11/0ه را ( ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنام4930)، شیخی و احمدیان زادگان

 14/0( پایایی این پرسشنامه را 4913همچنین انصاری، دلوی و روزبهانی ) .اندکرده
گزارش کردند و بیان کردند که این پرسشنامه با توجه به نظر متخصصان از روایی باالیی 

 برخوردار است.

به  (4331)این پرسشنامه توسط کارور و وایت های مغزی رفتاری: پرسشنامه سیستم
ساز رفتاری های بازداری و فعالهای فردی در حساسیت سیستممنظور ارزیابی تفاوت

-ی را بهال است که فعالیت سیستم بازداری رفتارؤس 10این مقیاس دارای . توسعه یافت

به صورت معکوس نمره  1که سوال  1تا  4) سواالت  مقیاس حساسیت به تنبیهوسیله خرده
مقیاس حساسیت ه سه خردهوسیلسازی رفتاری را بهسیستم فعالو فعالیت  شود(گذاری می

) سواالت  و جستجوی سرگرمی (41تا  49) سواالت  ، سایق(41تا  1) سواالت  به پاداش

                                                           
1. Horne – Ostberg Morningness – Eveningness Questionnair ( MEQ) 
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 1االت در مقیاس لیکرت ؤها به این سدهد. آزمودنیمورد ارزیابی قرار می (10تا  41
دهند. ضریب آلفای ست است( پاسخ می) کامال در 1اصال درست نیست( تا ) 4ایی ازنقطه

، 19/0های حساس به پاداش و برای خرده مقیاس 11/0کرونباخ خرده مقیاس بازداری 
(. ثبات 1001کارور و وایت، ) گزارش شده است14/0و جستجوی سرگرمی  11/0سایق 

به ترتیب  بات درونی مقیاس فعال ساز رفتاریو ث 11/0درونی مقیاس بازداری رفتاری 
ایی  که در مطالعه (.4331)کارور و وایت،  گزارش شده است 11/0و  11/0، 19/0

 11/0انجام دادند ثبات درونی مقیاس بازداری رفتاری  4911پور درسال مجارشین و بخشی
را گزارش کردند  11/0و  11/0،  11/0ترتیب ساز رفتاری را بهو ثبات درونی مقیاس فعال
( ثبات 1004)  4(. لوکستون و داو4934باشی و احتشام زاده، )به نقل از نظرزاده، معمار
 گزارش کردند. 11/0و روایی افتراقی آن با اضطراب را  11/0درونی بازداری رفتاری را 

 در آموزاندانشمعدل تحصیلی  ،شرفت تحصیلیبرای سنجش پی: پیشرفت تحصیلی
ممکن است برخی ایی که گرفته شد. از آنجدر نظر  4931-4931سال تحصیلی اول نیمسال 

نمرات  ،پایانی به بعضی دالیل نمرات کمی گرفته باشند ارزشیابی آموزان دراز دانش
یکی دیگر از آموزان نیز مستمر و قضاوت معلمان در مورد وضعیت تحصیلی این دانش

 .قرار گرفت گیریتصمیم هایمالک
رف دانشگاه به آموزش و از ط ایپژوهش بدین گونه بود که طی نامه روند اجرای این

پرورش شهرستان بانه مراجعه و پس از اخذ مجوز برای اجرای این تحقیق، درشهر بانه که 
کالس  41که شامل  دبستان پسرانه بود به تصادف یک دبستان و از این دبستان 11شامل 

 ها در صحن کالس و تبیینصورت تصادفی انتخاب و بعد از مراجعه به آنکالس به 1بود، 
ها خواسته شد در آموزان قرارگرفت و از آنها دراختیار دانشاهداف پژوهش،  پرسشنامه

دست آمده وارد نرم افزار ههای بدر نهایت داده .ها پاسخ دهندپژوهشگر به آن حضور
spss21  های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانهبا استفاده از آزمونشد و 

 و تحلیل قرار گرفت. تجزیه مورد (1)روش ورود
 

                                                           
1. Loxton & Daw 

2. Enter method 
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 هایافته
به  زمونهای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج آبرای آزمون فرضیه

 :شرح زیر است

 هاها در هر یک از متغییرو ضرایب همبستگی نمرات آزمودنی میانگین، انحراف معیار .1جدول 

 M متغییر ها
(SD±) 

حساس به 
 پاداش

 سایق
جستجوی 
 سرگرمی

حساس به 
 تنبیه

صبحی 
 بودن

اختالل 
 رفتاری

حساس به 
 پاداش

10/41 
11/1 

      

 سایق
11/44 

11/1 
**19/0 

004/0 
     

جستجوی 
 سرگرمی

19/3 
31/4 

*11/0- 
011/0 

** 91/0- 
004/0 

    

 حساس به تنبیه
94/41 

13/1 
** 19/0- 

004/0 
** 11/0- 

004/0 
** 91/0 

004/0 
   

– صبحی

 بودن عصری 
41/13 

41/1 
*14/0 

011/0 
* 11/0 

090/0 
41/0- 

419/0 

**
 90/0- 

001/0 
  

پیشرفت 
 تحصیلی

91/9 
11/0 

** 91/0 
001/0 

** 11/0 
004/0 

* 11/0- 
019/0 

** 93/0- 
004/0 

** 91/0 
004/0 

 

 10/1* معنی داری در سطح                        11/1**معنی داری در سطح 

، r=11/0) قئلفه ساؤبا م پیشرفت تحصیلیدهد که ن مینتایج جدول شماره یک نشا
004/0 >p)  بودنمیزان صبحی و (91/0=r ،004/0 >p همبستگی )ۀاما با مولف مثبت 

 سیستم بازداری رفتاری حساس به تنبیهو  (r ،019/0 >p=-11/0) جستجوی سرگرمی
(93/0-=r ،004/0 >p همبستگی )عصری-صبحی همچنین پیشرفت تحصیلی با .دارد منفی 

به این معنا که  ( رابطه مثبت داردr ،004/0 >p=91/0روزی )های شبانهافراد در تیپبودن 
باالتر می رود میزان پیشرفت  عصری-صبحیپرسشنامه به هر میزان که نمرات افراد در 

 .تحصیلی در افراد بیشتر می شود
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های مغزی های سیستمپیشرفت تحصیلی با مولفه تحلیل رگرسیون به روش ورودنتایج  .2جدول 
 رفتاری

 پیش  متغیرهای  
 بین

R 
(114/0)  

RS 
(111/0)  

ARS 
(410/0)  

دضرایب غیر استاندار  
ضریب 
 T استاندارد

(P-
Value) 

B Std.Error Beta 

حساسیت به 
 پاداش

  091/0  091/0  419/0  
319/0  
911/0  

010/0   سایق  091/0  911/0  
111/1  
011/0  

جستجوی 
یسرگرم  

  041/0-  091/0  011/0-  
111/0-  

113/0  

نبیهحساسیت به ت    004/0-  011/0  001/0-  
011/0-  

311/0  

های مغزی دهد که سیستمنشان می  1آمده از رگرسیون خطی در جدول نتایج بدست
بینی آموزان پیشرا در دانشپیشرفت تحصیلی درصد از تغییرات  1/11تواند رفتاری می

آمده برای آن که داری بدستآمده و همچنین سطح معنیبدست Fنماید. با توجه به مقدار 
توان گفت که رگرسیون مورد نظر معنادار است. همچنین از باشد می( میα=01/0کمتر از )

( P<01/0در  سطح )ساز رفتاری ی سایق از سیستم فعالمولفهبین متغیرهای موردنظر 
بینی نماید اما آموزان پیشرا در دانش پیشرفت تحصیلیاداری تواند به صورت معنمی

ساز رفتاری و همچنین سیستم بازداری رفتاری توانایی مولفه های دیگر سیستم فعال
 آموزان ندارند. بینی پیشرفت تحصیلی را در دانشپیش

 بودن عصری -صبحیپیشرفت تحصیلی با  نتایج تحلیل رگرسیون به روش ورود .2جدول 

 R پیش بین ایتغیرهم
(914/0)  

RS 
(441/0)  

ARS 
(403/0)  

اردضرایب غیر استاند  
ضریب 
 T استاندارد

(P-
Value) 

B Std.Error Beta 

 عصری-صبحی
 بودن

  011/0  044/0  914/0  
401/1  
004/0  
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 عصری-صبحیدهد که نشان می  1آمده از رگرسیون خطی در جدول نتایج بدست
بینی آموزان پیشصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را در دانشدر 1/44تواند می بودن

آمده برای آن که داری بدستآمده و همچنین سطح معنیبدست Fنماید. با توجه به مقدار 
توان گفت که رگرسیون مورد نظر معنادار است و میزان باشد می( میα=01/0کمتر از )

ند به صورت معناداری پیشرفت توا( میP<04/0آموزان در سطح )صبحی بودن دانش
 بینی نماید. تحصیلی را پیش

 گیریو نتیجه بحث
در  صبحی-عصری میزانهای مغزی رفتاری و سیستم نقشهدف از تحقیق حاضر بررسی 

عبارت بود از پژوهش  این اولفرضیه  .بودآموزان دانشپیشرفت تحصیلی در  بینیپیش
 ؛"وجود داردآموزان رابطه مثبتی حصیلی  دانشو پیشرفت تساز رفتاری فعال بین سیستم"

 ۀلفمؤمغزی رفتاری های سیستمهای لفهؤم ازنشان داد که های این پژوهش یافته
 ۀلفؤمثبت اما م ۀا پیشرفت تحصیلی رابطرفتاری ب سازپاداش و سایق از سیستم فعالبهحساس
وان  با تحقیقاتایج این نت منفی دارد. ۀوی سرگرمی با پیشرفت تحصیلی رابطوججست

سازی رفتاری با درگیری در مطالعه و ( که نشان دادند سیستم فعال1049) ک و همکارانبی
نتایج این تحقیق که اما  ؛باشدمی رابطه مثبت دارد همسو و پیشرفت تحصیلی تعهد به مطالعه

( 1041ن )سوآ با تحقیق پیشرفت تحصیلی را نشان داد باساز رفتاری بین سیستم فعال ۀرابط
 ایی نداردرابطهرفتاری با پیشرفت تحصیلی  سازفعالیت سیستم فعال گزارش کرد که

منفی بین سیستم بازداری رفتاری با  ۀاز نتایج دیگر این تحقیق رابط .باشدناهمسو می
مبنی بر ( 1049) وان بیک و همکارانپیشرفت تحصیلی بود که با نتایج حاصل از تحقیقات 

که ( 1041تحقیقات سوآن )و سیستم بازداری رفتاری با پیشرفت تحصیلی  رابطه منفی بین
همسو و نیز  را گزارش کردبین سیستم بازداری رفتاری و پیشرفت تحصیلی  منفی ۀرابط

های مغزی رفتاری های سیستملفهؤن نتایج رگرسیون نشان دادکه از مهمچنی .استهمخوان 
بینی آموزان را پیشواند پیشرفت تحصیلی دانشترفتاری می سازلفه سایق سیستم فعالؤم

انگیختن رفتار ساز رفتاری در بربا توجه به نقش سیستم فعالهای زیستی طبق نظریه کند.
توان گفت که شرطی، میهای اشتیاقی شرطی و غیرو گرایشی در پاسخ به محرک تمایلی

به همان میزان تمایل فرد برای  تر باشد،تر و قویحساس ساز رفتاری فردهر قدر سیستم فعال
های پژوهش حاضر که این تبیینی برای یافته (4931بشرپور، ) ها بیشتر استپیگیری پاداش
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تواند برای فرد پاداش توجه به اینکه پیشرفت تحصیلی می. بااستهای همسو با آن و پیشینه
ل فرد برای گرفتن نمرات ی یا بیرونی مانندتحسین و تشویق به همراه داشته باشد و تمایدرون

ساز ق از سیستم فعالئهای حساس به پاداش و سالفهؤارتباط مثبت بین م را برانگیزد باالتر
سیستم بازداری رفتاری، باعث از سوی دیگر شود. رفتاری با پیشرفت تحصیلی تبیین می

تر و رد قویقدر این سیستم در فشود و هرها میآور تنبیهزا و ترساجتناب از ماهیت درد
نظر  .(4931)بشرپور،  ها اجتناب کندتر باشد، به همان اندازه فرد تمایل دارد از تنبیهحساس

آموزان با فعالیت به اینکه سیستم بازداری رفتاری با ترس از شکست مرتبط است و دانش
فی من ۀسوگیری منفی دارند، برای رابط باالی سیستم بازداری رفتاری، هنگام ارزیابی خود

آموزان با بنابراین دانش ؛شودبازداری رفتاری با پپیشرفت تحصیلی توجیه می بین سیستم
از رفتار مطالعه اجتناب کرده ری رفتاری به دلیل ترس از شکست یت باالی سیستم بازدالفعا

 یابند.و به پیشرفت تحصیلی کمتری دست می
با پیشرفت تحصیلی   بودن  عصری-صبحی بین"عبارت بود از وهش پژ فرضیه دوم

روزی افراد و های شبانهبین تیپ نتایج نشان دادکه ."دارد وجودآموزان رابطه مثبت دانش
ا هشبو باشندهای صبحی می. افرادی که دارای تیپرابطه وجود داردپیشرفت تحصیلی 
در  های خود راشوند و اکثر فعالیتصبح زود از خواب بیدار می خوابند ومعموال زودتر می

باشند و معموال دیرتر از نسبت به افرادی که دارای تیپ عصری می دهند صبحگاه انجام می
. اندنشان دادهپیشرفت تحصیلی بهتری  باشندو در عصر بیشتر فعال می شوندخواب بیدار می

مثبت بین  ۀمبنی بر رابط( 1003) نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج تحقیقات راندلر و فریچ
 بشلوک و همکارانو همچنین با نتیجه تحقیقات های صبحی با پیشرفت تحصیلی پتی
های صبحی نمرات تحصیلی بهتری نسبت به ( که نشان دادند افراد دارای تیپ1044)

( که گزارش کردند صبحی 1044و تحقیق پریکل و همکاران ) دارندهای عصری تیپ
و با تحقیقات پریکل و همکاران  همسو تطور مثبت با پیشرفت تحصیلی همبسته اسبودن به

 بینی پیشرفت تحصیلی ندارددر پیش( که نشان دادند صبحی بودن سهم مستقلی 1049)
از  های زیستی با توجه به نظریه تبیین کردتوان ن نتایج میتوجه به ایبا باشد.میناهمسو 

شود و میترشح ها در شب مانند مالتونین بخشهای آرامشآنجایی که اکثر هورمون
به میزان کافی شوند ا زودتر از خواب بیدار میهخوابند و صبحها بیشتر میشب افرادی که

؛ ترجمه سید 4931)کاالت،  شودمیها ترشح های آرامش بخش در بدن آنهورمون
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عملکرد تحصیلی بهتر داشته  توانندمی ودر طول روز سرحال و شاداب هستند  (،محمدی
ها شب کهکه دارای تیپ عصری  ر باشند و یادگیری خود را نسبت به افرادیتفعال ،باشند

 توان بهمی براینبنا ؛باشند، بیشتر بهبود ببخشنددر شب فعال تر میخوابند وتر میدیر
های شبانه پیشنهاد کرد که برای بهبود پیشرفت تحصیلی خود ریتممدارس  آموزان دردانش

های تا هورمون ها زودتر بخوابندده و سعی کنند که شبروزی خود را کنترل و تنظیم کر
تری برای یادگیری مطالب بخش بیشتری دریافت کنند تا در طول روز ذهن آمادهآرامش

  .انجام دهند های روزانه خود را به نحو احسنسی داشته باشند و بتوانند فعالیتدر
تحصیلی با میزان  که پیشرفت توان گفتگیری کلی از این تحقیق میدر نتیجه

پاداش و بههای حساسو مولفه روزی خود های شبانهدر ریتم آموزانبودن دانشصبحی
بیه از سیستم لفه حساس به تنؤازی رفتاری رابطه مثبت ولی با  مسعالفق از سیستم ئسا

 رفتاری رابطه منفی دارد.  ستجوی سرگرمی از سیستم فعال سازلفه جؤبازداری رفتاری و م
آموزان دوره ابتدایی انجام گرفت و شود که این پژوهش بر روی دانشنشان میطرخا

احتیاط انجام شود. همچنین از های دیگر در جامعه باید باتعمیم نتایج این تحقیق به گروه
های مغزی گزارشی سیستمهای دیگر این پژوهش استفاده از پرسشنامه خودمحدودیت

های دیگری استفاده شود احتمال ی بود که اگر از روشعصر-های صبحیرفتاری و  تیپ
های بعدی نقش باشد. امید است که در پژوهشدست آوردن نتایج دیگر محتمل میهب

های دلبستگی عوامل شخصیتی، عوامل خانوادگی، شرایط محیطی، عوامل هیجانی، سبک
بعدی به ده و چندنیز در نظر گرفته شود تا با دیدی گستر شناختیسایر عوامل روان و

شرفت های منظمی برای افزایش پیآموزان نگریسته شود و برنامهپیشرفت تحصیلی در دانش
 تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته شود.

دار بین رابطه معنی ۀقیق و نتایج تحقیقات گذشته دربارتح با توجه به نتایج حاصل از
در شود که پیشنهاد میآموزان دانشی مغزی رفتاری با پیشرفت تحصیلی هاسیستم
انش آموزان های آموزشی تحصیلی که در مدرسه و اداره آموزش و پرورش برای دبرنامه

هوشی،  هایتوجه به زمینهعالوه بر ،شوددر نظر گرفته میدارای مشکالت تحصیلی 
همچنین  آموزان توجه ویژه شود.خانوادگی باید به نقش عوامل سرشتی دانش استعداد و

یشنهاد می شود که سیستم آموزشی و عوامل مدارس از مکانیزم های تقویت و پاداش پ
فعال  ت به سیستم بازداری رفتاری بیشتررفتاری نسب سازبیشتری استفاده کنند تا سیستم فعال
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 ۀحاصل از رابطتوجه به نتایج همچنین باد. پیشرفت تحصیلی بیشتری به بار آورشود و 
شود که زمان خواب ها پیشنهاد میفت تحصیلی به خانوادههای صبحی با پیشرتیپ

آموزان خود را کنترل کرده و سعی کنند آن را به گونه ای تنظیم کنند که دانش
 انجام دهند. های خود را در طول روزو اکثر فعالیت ها زودتر بخوابندفرزندانشان شب

که برای افزایش  شودمید پیشنهاهای آموزشی به اداره آموزش و پرورش و نهادهمچنین 
االمکان مدارس را حتیکنند آموزان سعی دانش و عملکرد بهتر تحصیلی  پیشرفت تحصیلی

 های صبحی درآورند.صورت شیفتبه

 منابع
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