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دروس و  يسخت يان،دانشجو يشبانگاه-يصبحگاه يارتباط الگو يبررس
  يليتحص يتموفق

  
  ٭يونعشور يد، وحياقتدارمحمد جواد ل

  
  

  چكيده
گيرد و افراد مختلف بر اساس  يادگيري و عملكرد افراد مختلف در ساعات مختلف روز تحت تاثير ساعت دروني آنها قرار مي :مقدمه

كند و افراد  عملكرد شناختي افراد نيز از اين قانون پيروي مي. شوند گاهي، بينابيني و شبانگاهي تقسيم ميعادات خود به سه دسته صبح
ريزي درسي اين رسم وجود دارد كه دروس دشوار در ساعات  در برنامه. رسند مختلف در ساعات خاصي از روز به اوج عملكرد خود مي

اين مطالعه قصد دارد بررسي نمايد موفقيت تحصيلي دانشجويان با عادات . ري ايجاد شودابتدايي روز آموزش داده شوند تا يادگيري بهت
  .شبانگاهي در دروس دشوار و آسان چه تفاوتي دارد-مختلف صبحگاهي

دوره پزشكي عمومي انجام  5نيمسال است كه بر روي دانشجويان نظر  تحليلي گذشته -اين پژوهش يك مطالعه توصيفي :ها روش
سپس از دانشجويان خواسته . اشتراس تعيين گرديد-اي هورن گزينه 19شبانگاهي دانشجويان با پرسشنامه  -دات صبحگاهيعا. گرفت

گيري براي دشواري و آساني  معيار تصميم. اي تعيين نمايند كدام درس دشوار و كدام آسان است گر ساخته شد از طريق پرسشنامه پژوهش
سپس نمرات دانشجويان در دروس مورد نظر از آموزش دانشكده اخذ گرديد و با . نظر گرفته شد در درصد 50نظر  دروس ميزان اتفاق

  .مورد تحليل قرار گرفت SPSSافزار  و رگرسيون چند متغيره در نرم T ،ANOVAاستفاده از آزمون 
يولوژي، پاتولوژي و انگل و قارچ دروس فيز. در اين مطالعه شركت كردند) پسر درصد 33دختر،  درصد 67(دانشجو  شصت و سه :نتايج

 زمره دري ولوژيزيف و قارچ و انگلي عمل دروس و اسالمي ليتحل خيتار ه،يتغذ ،ياسالم اخالق دروسدروس دشوار و دروس  به عنوان
ن نمرات ميانگي. شبانگاهي در نظر گرفته شدند درصد 29بينابيني و  درصد 60دانشجويان صبحگاهي،  درصد 11. گرفت قرار آسان دروس

، 009/0=فيزيولوژي  Pvalue(داري نسبت به دختران صبحگاهي و بينابيني افت نمود ادختران شبانگاهي در دروس دشوار به طور معن
  .در دانشجويان پسر معنادار نبودكه افت مشابه  در حالي). 059/0=، انگل و قارچ005/0=پاتولوژي
روس بر اين اساس قرار گرفته كه دروس دشوار و اخنصاصي بايد در ساعات اوليه روز ريزي د چه تفكر قالب در برنامه اگر :گيري نتيجه

آموزش داده شوند نتايج اين مطالعه نشان داد دانشجويان شبانگاهي در دروس دشوار كه به عملكرد شناختي بيشتري نياز دارد دچار افت 
هاي دانشجويي از  دشوار در ساعاتي ارائه گردد كه همه گروه شود دروس اختصاصي ها توصيه مي ريزي شوند و در برنامه تحصيلي مي

  .عملكرد شناختي بهتري برخوردار باشند
  

  ريزي درسي، موفقيت تحصيلي شبانگاهي، برنامه ،صبحگاهي: كليدي هاي واژه
  1237 تا 1228 ):5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي 

  

   

                                                 
 ،يدرسي زير برنامه رشته دكتراي دانشجودكتر وحيد عشوريون، : نويسنده مسؤول

ي پزشك علوم هدانشگا ،يپزشك آموزش قاتيتحق مركز ،يپزشك آموزش گروه ،)مربي(
  vahidashoorion@yahoo.com .، اصفهان، ايراناصفهان

  

                                                                              
 وي تيترب علوم دانشكده ،يتيترب علوم گروه، )اريدانش(دار  دكتر محمد جواد لياقت

  .، اصفهان، ايراناصفهان دانشگاه ،يروانشناس
اصالح شده و  22/11/89به دفتر مجله رسيده، در تاريخ  2/10/89اين مقاله در تاريخ 

  .پذيرش گرديده است 280/11/89در تاريخ 
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  مقدمه
 عملكرد وي رييادگ كهاند  داده نشاني اريبس مطالعات
 و است متفاوت روز مختلف ساعات در رانيفراگي شناخت

 زمان اساس بري رييادگ سبكي هال مد انواع ازي يك
 عنوان به باز ريد از روزانه تمير. )4و1(باشد مي يرييادگ
 انجام در مختلف افراد نيب افتراقي براي اريمع

 شده شناخته روز مختلف ساعات در شانيكارها
ي ميتنظ ستميستأثير  تحت خواب وي داريب. )6و5(است
 از فراتر كيولوژيب ساعت نياتأثير  و داشته قراري درون
 كيولوژيب ساعت نيا و باشد مي افراد خواب ساعت كنترل
 قالب دري داريب در را انسان لحظه به لحظه رفتار
 تمام در كرده ليتعد عملكرد وي اريهوش ،يخستگ
  .)7(دارد نقشي عصب رفتاري رهايمتغ
 به توان مي را افراد ت،يفعال و استراحت تمير اساس بر
. يشبانگاه وي نينابيب ،يصبحگاه: كرد ميتقس دسته سه
 و بوده فعال شتريب روز اول بخش دري صبحگاه افراد
 در افراد نيا. بروند خواب تخت به زود دارند ليتما ها شب
 لحاظ از و اعتماد قابل شناس، فهيوظ روزمرهي زندگ

 ليتماي شبانگاه افراد مقابل، در. هستند ثبات باي احساس
 روز دوم بخش در و زنديبرخ خواب از ريد ها صبح دارند
ي الگو كه هستندي كساني نينابيب افراد. هستند تر فعال
 فيط سر دو نيب و داشته را فوق گروه دو نيب ماي رفتار
  .)8و6(رنديگ مي قرار

ي رهايمتغ و بدني دما با افرادي درون كيولوژيب تمير
 ساعات در افرادي برخ در و كند مي رييتغي رفتاري عصب
 در عملكرد كاهش نيا كه شود مي افت دچار ظهر از بعد
 البته. ندارد نهار صرف باي ارتباط و نداشته وجود همه

 اندازه به عملكرد كاهش نيا كننده ديئأتي تجرب مطالعات
 نيتمر. داد ميتعم همه به آنرا بتوان كه ستيني قوي كاف
 آنرا كالً اي هادد قرارتأثير  تحت را كيولوژيب تمير تواند مي

  .)7(كند رييتغ دچار
 يروز شبانه راتييتغ مغز در زين كيولوژيزيف لحاظ از
)Circadian Rhythm( مكرهين دو. شود مي مشاهده 

 از استفاده باي ول دارندي متفاوتي روز شبانه راتييتغ
 )Electroencephalography(ي انسفالوگرافي ها يبررس
 صبح، هياول ساعات دري عصبي ها هتكان در رايي ها تتفاو

 ثبت توان مي خواب از تيمحروم وي اريهوش حداكثر
ي متفاوتي روز شبانه دوره افرادي برخ دري حت. كرد

- يصبحگاهي الگو. دارد وجود) ساعت 24 از ريغ(
 محسوبي فرد نيب تفاوت نبعم نيتر مهمي شبانگاه

 دري درون لحاظ ازي شبانگاه وي صبحگاه افراد. شود مي
. دارند تفاوت خودي درون كيولوژيب ساعت با رابطه
حالي كه  در داشته صبح در را عملكرد نيبهتر افرادي برخ
 عملكرد و بوده ارتريهوش ظهر از بعد در گريدي برخ
 و بوده داريپا تيخصوص كي يژگيو نيا. دارندي بهتر
 انسان دري روز شبانه تمير) Phenotype(ي پيفنوت جنبه

 جنس ازي ناشي فرد نيب تفاوت اگرچه. شود مي محسوب
 شبانه تميري ها تتفاو است نشده گزارش افراد نيب

 را سن و) گرا برون و گرا درون( تيشخص ازي ناشي روز
  .)7(كرد مشاهده مختلف افراد نيب توان مي

 عوامل حذف با تااند  شدهي طراحي اريبس مطالعات
 نيا تيواقعي روز شبانه تمير بر) masking( پوشاننده

 تحت كه استي ريمتغ بدني دما. دهند نشان را تمير
  .)7(رديگ ينم قراراي  پوشاننده عامل چيهتأثير 

 العهافراد مورد مطي احساس تيوضعي گريد مطالعه در
 در داد نشان كه ديگردي بررس روز مختلف ساعات در

 رييتغ انيمشتري روح تيوضع روز مختلفي ها تساع
  .)6(هستند تر ياحساس ها صبحي صبحگاه افراد و كرده

ي كيژنت و كيولوژيب عواملي اريبس مطالعاتي تازگ به
 موش انسان، تيفعال روزانه تمير و عادات در راي مختلف
 قراري بررس مورد ها تيوسيپروكار و ها يباكتر كور،
ي درون ماتيتنض گونه نياي برا و )12تا9(است داده

 هورمون. )13(است شده شنهاديپ كيولوژيبي مبان وجود
 زودتر ساعات 1 حدودي صبحگاه افراد در زوليكورت
 سرعت باي شبانگاه افراد در و كند مي رفتن باال به شروع
 رايي ها ژن وجوداي  مطالعه در. )14(رود مي باالي كمتر
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 تولد ماهي حت. )15(ندا تهدانسي درون ماتيتنظ نيا ولؤمس
 شدني شبانگاه - يصبحگاه نييتع در تواند مي زين افراد
ي ها هما در آمده ايدنه ب افراد و باشد داشته نقش افراد

 و سپتامبر نيمتولد وي شبانگاه شتريب ليآور و مارس
  .)16(هستندي صبحگاه اكتبر
 وي شبانگاه -يصبحگاه عادات نيب متعدد مطالعات در
 عادات ت،يشخص سن، جنس، مانندي فردي رهايمتغ
 وجود ارتباط) نيكافئ مانند( دارو مصرف وي زندگ
 ديباي داريب و خواب كليسگيري  اندازه در. )18و17(دارد

 تمير نيا بري اريبس عوامل كه داشت نظر در را نكته نيا
 امكاني ژگيو نياي ذهنگيري  اندازه. ارندذگ ميتأثير 

 عوامل. كند مي شتريب را ريمتغ نيا يريپذ مخدوش
ي پوشش عوامل عنوان تحت خواب تمير بر رگذاريثأت
)Masking Factors( عادات شامل و شده شناخته 

 محرك، يا كننده خسته عوامل محرك، عوامل وجود ،يفرد
 نه،يزمي صدا ط،يمحي دما ،يكيزيف تيوضع غذا، صرف

 وي كيزيف تيفعال. باشد مي )نيكافئ انندم( دارو و نور
  . )7(دينما عملي پوشش عامل عنوان به تواند مي همي ذهن
) Natale & Alzani(ي آلزان وي ناتالاي  مطالعه در
ي جستجو فهيوظ چهار با رابطه در را عملكرد راتييتغ

 استدالل وي هندس استدالل ،يمنطق استدالل ،يچشم
 مطالعه نيا در. دادند قراري بررس مورد راي اضير

 بدني دما وي ذهني اريهوش ،يشناختيي كارآ
 زهيانگ جاديا ليدل به دارد احتمال اگرچه. شدگيري  اندازه

ي معنادار رييتغ روز مختلف ساعات دري شناخت عملكرد
 كاهش ليدل به دهيچيپي كارها مانجا دري ول نكند دايپ

  .)19(شود مي افت دچار فرديي كارآ ،ياريهوش
ي شبانگاه-يصبحگاه عادات بر گزارتأثير  عوامل گريد از

 در )Tankova et al( همكارانش و تانكوآ. است سن
 نشاني شبانگاه - يصبحگاه عادات بري مرور مطالعه
 افراد كه كرد انيب او. دكن مي رييتغ سن باي ژگيو نيا دادند
) يسالگ 13 حدود( بودهي شبانگاه شتريب نيپائ نيسن در
 نيهمچن. كنند مي دايپي صبحگاه عادات سن شيافزا با و

 نظر دري سالگ 50 را عادت رييتغ نياي براي بحران سن
 و داشته افراد روزانه كليس بري زيناچتأثير  جنس. گرفت
 همسان ذكرم جنس از جلوتر ساعت يك مونث جنس
 شد داده نشاني گريد مطالعه در. )18و6( باشد مي

 يشبانگاه شتريب دختران به نسبتي ژاپن پسر انيدانشجو
 تفاوت نيااي  كره پسران و دختران در اگرچه باشند مي

ي اجتماع عواملتأثير  مذكور مقاله سندهينو. نشد مشاهده
. )20(است دانسته اختالف نيا منشاء راي اقتصاد

 در آموزان دانشي شبانگاه - يصبحگاهي ها يژگيو
 ،يطيمح ك،يولوژيب عوامل. )21(كند مي رييتغ بلوغ دوران

ي فردي ها تتفاو سبب تواند مي يفرهنگ عوامل همراه به
 فوق مطالعات اگرچه. )22(شودي شبانگاه - يصبحگاه

ي شبانگاه -يصبحگاهي الگو بر را جنس و سنتأثير 
 نقش گريد مطالعاتاند  داده قراري بررس مورد افراد

ي تيشخصي ها يژگيو و عادات نيا بر راي خارج عوامل
  .)23(ندا هتدانس مهم مربوطه

 - يصبحگاهي الگوگيري  اندازهي براي مختلفي ها شرو
 هدف با يك هر كه شود مي يافت منابع در افرادي شبانگاه
ي طراح مختلفي كار وي سني ها هگرو عاداتگيري  اندازه
گيري  اندازهي برا روش دسته دو. )29تا24(است شده

ي ها شرو. ينيع وي ذهن: دارد وجود كيولوژيبي الگوها
 برخورداري باالتر صحت از و بوده اعتمادتر قابلي نيع

ي درون تميرتأثير  يبررسي برا ،ها شرو نيا در. باشند مي
 قراري ابيارز مورد پاسخ دقت و سرعت عملكرد، بر بدن
 ردن،ك مرتبي ها شرو از مثال عنوان به و رديگ مي

 دري ليتحص تيموفق حافظه،ي ابيباز ،يمنطق استدالل
 استفاده توان مي خواندن در دقتگيري  اندازه و مدارس

ي ها تتفاو داشتند قصد كهيي ها شپژوه اكثر. )7(كرد
 مورد راي شبانگاه -يصبحگاه عادات به مربوطي فرد

 منجري اظهار خودي ها هپرسشنام به دهند قرار مطالعه
 آنها حاتيترج با رابطه در دهندگان پاسخ از كه شده
 روز ازي خاصي ها زمان در شانيكارها انجامي برا

-هورني شبانگاه -يصبحگاه پرسشنامه. دينما مي سوال
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 نيتر جيرا ازي كي) Horne & Ostberg( اوشتبرگ
 به كه است فوق مراحلگيري  اندازهي برا ها هپرسشنام

 مختلفي ابزارها. )24(است شده ترجمه مختلفي اه نزبا
 نيمحقق توسط كه است موجود اتيادب در زيني گريد

 دري ريكارگب و پرسنل عملكردي نيب شيپي برا مختلف
 گرفته قرار استفاده موردي رپرستا و صنعتي ها هحوز
  .)5(است
 دري روز شبانه تميري ابيارز ،يذهن روش با سهيمقا در

 نيا. است دهيچيپ اريبس افرادي شناخت عملكرد مورد
) Aptitude( استعداد ،يرييادگتأثير  تحت تنها نه عملكرد

 و نهيزمي صدا ،يروشن مانند( پوشاننده عوامل گريد و
 با تواند مي زين مغز خود بلكه رنديگ مي قرار) گريد موارد

 را خود عملكردي مواز وي دروني ندهايفرا از استفاده
 عملكرد ليتعد دري جبراني ها سميمكان از و كند ميتنظ

  .)7(دينما استفاده
 اعمالي درون تمير كه است داده نشاني اريبس مطالعات
 شده اظهاري آلودگ خواب باي حركت روان وي شناخت
 با اعمال نيا ن،يهمچن. داردي همبستگ فرد خود توسط

به  نيپائ و باالي دما و كند مي ريتغ بدني دما راتييتغ
 ن،يهمچن. دارد مطابقت فيضع وي قو عملكرد باترتيب 

 وي شناخت عملكرد بر مختلفي ها زمانتأثير  مطالعات در
 قراري بررس موردي هوش بهره نيهمچن و آني ندهايفرا

 عمق كه داده نشانيي ها شپژوه. )30و17(است گرفته
 بوده، شتريب روز مطلوب زمان در مختلف افراد پردازش
ي كمتري ها شيكل عملكرد داشته،ي بهتري ذهن عملكرد
 خاطر به بهتر مدت بلند حافظه از را مطالب داشته،

 از راي بهتر عملكرد عيسري شناخت اعمال در و اورنديب
  .)31(دهند نشان خود
ي روز شبانه تمير وي شناخت عملكرد با كهي گريد عامل
 با رابطه در. است فهيوظ كي يسخت زانيم است ارتباط در

 تيفيك بري ليخ روز ساعات نيبهتر آساني كارها
 انجام در رسد مي نظره بحالي كه  در نداردتأثير  عملكرد
 در مناسب ساعتتأثير  تحت افراد عملكرد دشواري كارها

 همكارانش و اندرسون. )31(گرفت واهدخ قرار روز
 مدت دراز حافظه از اطالعاتي ياب باز دادند نشان) 1991(
 و دارد ارتباط افرادي شبانگاه -يصبحگاهي الگو با

 دري حگاهيص افراد ي حافظه از اطالعاتي ابيباز عملكرد
 در ريمتغ نياي ول يافته كاهش روز ساعات گذشتني ط

ي گريد مطالعه در. )32(ابدي مي بهبودي شبانگاه افراد
 ازي گروه) Monk & Leng ()1986( لنگ و مونك

 ميتقسي شبانگاه - يصبحگاه گروه دو به را انيدانشجو
به  آنها از روز طول در رااي  مرحله شش آزمون و كرده

ي شناخت عملكرد كه دادند نشان آنها. آوردندعمل 
 روزيي ابتدا ساعات دري صبحگاه افراد) يمنطق استدالل(
 گرييكد از گروه دوي عملكردي الگو و دهيرس جاو به

  .)33(است متفاوت
 افرادي سپار خاطر هب و دركيي توانااي  مطالعه در

 جينتا كه گرفت قرار مطالعه موردي شبانگاه وي صبحگاه
 دري صبحگاه افرادي فور حافظه داد نشان مطالعه نيا

 از بعد ساعات دري شبانگاه افراد در و روز هياول ساعات
 گر،يد انيب به. )31(است برخورداري بهتر عملكرد از ظهر
 و خواب تمير كه است داده نشاني اريبس قاتيتحق
 افرادي شناختي ها تيفعال بر بدني درون تمير وي داريب

 روز از متفاوت ساعات در مختلف افراد و گذارد ميتأثير 
 شيپ ن،يهمچن. دهند مي نشان خود ازي مختلفي عملكردها

 ودخ بدني عيطب كليس از خارج كهي كسان شود مي ينيب
 خواهند عملكرد اختالل دچار شوند كار به مشغول

 بهي شبانگاه -يصبحگاهي الگو سن شيافزا با. )34(شد
 عملكرد همزمان طور به و يافته رييتغي شبانگاه متس

  دينما مي افتي شناخت
 قابل زانيم به ندهيآ دري پزشك انيدانشجو كه آنجا از

 شيپ و نييتع و هستند مواجه كيكش مسأله باي توجه
ي زندگ در روز مختلف ساعات در آنها عملكردي نيب

 و عاداتگيري  اندازه است تياهم حائز شانيااي  حرفه
 ديمف انريز برنامهي برا تواند مي آنهاي دروني ها يژگيو

ي اختصاص دروس كه فرض شيپ نيا با. شود واقع
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 دارندي پزشك انيدانشجوي ها يتوانمند دراي  ژهيو تياهم
 ارائه روز هياول ساعات در عمده طور به دروس نيا و

 هياول ساعات دري شبانگاه انيدانشجو چنانچه گردد مي
 نيا در باشندي شناخت وي رييادگ اللاخت دچار روز

 دچار ندهيآ در و افتدي نم اتفاق مناسبي رييادگ دروس
 نييتع از پس دارد قصد مطالعه نيا. شد خواهند مشكل
 مساليني پزشك انيدانشجوي شبانگاه -يصبحگاهي الگو
 سخت دروس در آنها تيموفق زانيم با آنرا ارتباط پنجم

  .ديانم نييتع مسالين همان آسان و
  
  ها شرو
 است نگر گذشتهي ليتحل -يفيتوص پژوهش يك مطالعه نيا

 اصفهاني پزشك علوم دانشگاهي پزشك دانشكده در كه
 پنجم ترم انيدانشجو مطالعه مورد جامعه. گرفت انجام
 انجامي سرشمار صورت بهگيري  نمونه و بودندي پزشك
 اخذ مطالعه به ورود اريمع. بود نفر 71 نمونه حجم. گرفت
 و باشند كرده اخذ را پنجم مسالين به مربوط دروس
 كرده درج پرسشنامهي رو بر را خوديي دانشجو شماره
 شدند انتخاب پنجم مسالين انيدانشجو ليدل نيا به. باشند

يي دانشجو دوره در آنهاي شبانگاه -يصبحگاهي الگو كه
 حال نيع در و باشد شده تيتثب مسالين چند از پس

 شب فتيش در كار و باشند نداشته ار شب فتيش تجربه
 پرسشنامه ابتدا در. باشد نگذاشتهتأثير  آنها عادات در
 به اشترنبرگ – هورني شبانگاه -يصبحگاهي سيانگل

 نيبي شيآزما عيتوز از پس و ديگرد ترجمه يفارس زبان
ي بند جمله دري راتييتغ دوم مساليني پزشك انيدانشجو

 سپس و ديگرد جاديا نآي ده نمرهي ها فيط و ها هنيگز
 ديگرد عيتوز  مسالين هماني پزشكي دانشجو نفر 50 نيب
يي نها پرسشنامه. شد نييتع 72/0 آنيي ايپا و

 19 آني اصل شيرايو همانندي شبانگاه - يصبحگاه
 پرسشنامه همانند آني ده نمره نحوه و داشته نهيگز
 حاصل ها هنيگز از يك هر نمره جمع با و باشد مي ياصل
 كسب. 86 تا 19 نيباي  نمره دهنده پاسخ هر. ودش مي

 بينابيني 58-42 ،يشبانگاه 19-42 نمره محدوده. كند مي
ي صبحگاه 58-86 و) يشبانگاه نه وي صبحگاه نه(

 كه ديگردي طراحاي  نامهشپرس همزمان. ديگرد قلمداد
 پرسش مورد رانيفراگ از را 5 ترم دروسي سخت زانيم

 شد خواسته انيدانشجو از نامهپرسش نيا در. داديم قرار
ي ليخ= 5( كنند نييتع را خود 5 ترم دروسي سخت زانيم

ي ليخ= 1 و آسان= 2 متوسط،= 3 سخت،= 4 سخت،
 50 دروسي سخت نييتعي براي بحران سطح). آسان
 3 سخت، اريبس 5 و4 درجات و شد گرفته نظر در درصد
 نيايي ايپا. شد نييتع آسان اريبس 1 و 2 و متوسط

 حفظ جهت. ديگرد نييتع درصد 4/84 شنامهپرس
 ساعات در ها هپرسشنام ليتكم دهندگان، پاسخي اريهوش

 گرفت انجام ششم مسالينيي ابتداي روزها صبح 12-10
  .نشود مطالبي يادآور در اختالل سبب زمان گذر تا

 ندارند شب كار ازاي  تجربه هنوز كهي انيدانشجو انتخاب
 در كار با آنها تطابق زانيم ازي خوبي نيب شيپ تواند مي
ي الگوگيري  اندازه چه اگر .)5(باشد شب فتيش

 يذهني ها هپرسشنام از دهاستفا باي شبانگاه - يصبحگاه
)Subjective( ي فرد عاداتي خوداظهار و گرفته انجام

 نيا شود مي يسع مطالعه نيا در استگيري  اندازه مالك
 به كه انيدانشجوي ليحصت تيموفق با تقابل در ريمتغ

 مورد شود ميگيري  اندازه) Objective( ينيع صورت
 شد استهخو انيدانشجو از ن،يهمچن. رديگ قراري بررس
 درج ها هپرسشنامي رو بر را خوديي دانشجو شماره

 اطالعات كه شد داده نانياطم انيدانشجو به. ندينما
 محقق ارياخت در فقط و بوده محرمانه ها هپرسشنام

 آنها به پژوهش جينتا ليتما صورت در و بود خواهد
 در كه سماافزار  نرم قيطر از. شد خواهد داده اطالع
 كارنامه بود دانشكده آموزش دماتخ اداره ارياخت

 وابسته ريمتغ پژوهش نيا در. ديگرد اخذ انيدانشجو
 نمرات نيانگيم دشوار، اريبس دروس نمره نيانگيم

 كل معدل و مذكور مسالين معدل و آسان اريبس دروس
 با ها هداد. بود آنها هيپا علوم دوره انيپا در انيدانشجو

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

m
e.

m
ui

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             5 / 10

https://ijme.mui.ac.ir/article-1-1634-en.html


  ياندانشجو يشبانگاه-يصبحگاه يارتباط الگو يبررس  همكار محمدجواد لياقتدار و
 

 http://journals.mui.ac.ir                       1233/      )5(10؛ 1389زمستان ) / نامه توسعه آموزش ويژه(مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

 ونيرگرسي ها زمونآ و SPSS-18افزار  نرم از استفاده
   و گرفت قرار ليتحل مورد ANOVA و رهيمتغ چند
05/0 P<  شدي تلقمعنادار.  
  
  جينتا

 شدند داده شركت مطالعه نيا در دانشجو شصت و سه
 آنها سن نيانگيم. بودند دختر آنها از درصد 67 كه
 اساس بر. بود) سال. 23 تا.20 محدوده در( 6/0±1/21
ي شبانگاه -يصبحگاه شنامهپرس ليتحل از حاصل جينتا
 درصد 29 ،يصبحگاه دهندگان پاسخ از درصد 11

 جينتا اساس بر. بودندي نينابيب درصد 60 وي شبانگاه
 بيآس ،يولوژيزيف دروس دروس،ي سخت پرسشنامه

 و دشوار دروس دسته دري نظر قارچ و انگل ،يشناس
 و اسالمي ليتحل خيتار ه،يتغذ ،ياسالم اخالق دروس
 دروس زمره دري ولوژيزيف و قارچ و انگل يعمل دروس
 آموزش از زين دروسي زمانبند جدول. گرفت قرار آسان

 كهي تخصص دروس هيكل آن اساس بر كه ديگرد اخذ
 وي عمل دروس و صبح ساعات در شد مي قلمداد دشوار
 ظهر از بعد در شد مي گرفته نظر در آسان كهي عموم
  . ديگرد مي ارائه

 ،يصبحگاهي الگو با پسر انيدانشجو نمره نيانگيم نيب
 از استفاده باي شبانگاه نه–ي صبحگاه نه وي شبانگاه
 و آسان دروس دري داري معن اختالف ANOVA آزمون
 دختر انيدانشجوحالي كه  در. نشد مالحظه دشوار
ي ها هگرو در خود جنسان هم به نسبت(ي شبانگاه
ي معن افت) يشبانگاه نه–ي صبحگاه نه وي صبحگاه

 جدول( داشتند خودي اختصاص دشوار دروس دري دار
 رهيمتغ چند ونيرگرس از استفاده با ها هداد ليتحل). 1

يي گو شيپي شبانگاه -يصبحگاهي الگو ريمتغ داد نشان
 و انيدانشجو نمره راتييتغ انسيواري براي توجه قابل
 لحاظ از ارتباط نيا اگرچه دشو ينم محسوب آنها معدل

  .استمعنادار ي مارآ
  

 شبانگاهي- موفقيت تحصيلي دانشجويان در دروس اختصاصي دشوار بر اساس عادات صبگاهي  :1 جدول

  )Mean+SD(قارچ و انگل  )Mean+SD(يپاتولوژ )Mean+SD(يولوژيزيف  
  2/16+67/0  7/17+1 5/16+2/0  يصبحگاه

  7/13+2  4/14+7/1 7/13+5/1 ياهشبانگ
  2/15+2  4/15+6/1 2/15+7/1  يشبانگاه نه- يصبحگاهنه

Pvalue 009/0 005/0  059/0  
 
 

  بحث
 - يصبحگاهي الگو كه داد نشاني قبلي ها شپژوه

 اعمال با رابطه در آنها عملكرد تيفيك بر افرادي شبانگاه
 خواهد گذارتأثير  روز شبانه مختلف ساعات دري شناخت

 ارتباط تا گرفت انجام منظور نيبد مطالعه نيا. )31(بود
ي شبانگاه -يصبحگاهي دروني الگو دروس،ي سخت

 مختلف دروس در ار آنهاي ليتحص عملكرد و انيدانشجو
  .دهد قراري ابيارز مورد متفاوتي سخت درجه با

ي الگو اساس بر مطالعه در كننده شركت انيدانشجو بيترك

 در. دارد شباهت گريد مطالعات باي شبانگاه - يصبحگاه
 Chelminski et al (1600( همكاران وي نسكيچلم مطالعه

 را اوشتبرگ-هورن پرسشنامه ساله 18-53 دانشجو
 4/62به ترتيب  مطالعه نيا جينتا اساس بر. كردند ليتكم

 ،يشبانگاه انيدانشجو درصد 3/8 و درصد 3/29 ،درصد
 دري گريد مطالعه در. )35(اند بودهي صبحگاه وي نينابيب

به  گرفتند قرار مطالعه مورد سال 20-50 افراد كه ژاپن
 ،يشبانگاه درصد 15 و درصد 70 ،درصد 15ترتيب 

 كوزِك مطالعه در. )36(اند بودهي صبحگاه وي نينابيب
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)Koscec (دانشگاه انيدانشجو نسل دو همكارانش و 
 مورد 1998 و 1977ي ها سال در نوبت دو در زاگرب
 اكثر داد نشان آن جينتا كه گرفتند قراري بررس

ي رييتغ دهه دوي ط و داشتهي نينابيبي الگو انيدانشجو
 مشاهده آنهاي شبانگاه -يصبحگاهي الگو نسبت در

 دو ذشتازگ پس رود مي انتظار اگرچه. )37(است نشده
ي شبانگاه - يصبحگاهي الگو دري راتييتغ دهه

 به توان مي را الگو نيا ثبات داشت انتظار ديبا انيدانشجو
 .)6(داد نسبت) endogenous( زا درون عواملتأثير 
 انيدانشجوي شبانگاه -يصبحگاهي الگو نسبت تفاوت

 ازي ناش تواند ينمي نسكيچلم مطالعه با حاضر مطالعه در
 سن شيافزا با چراكه باشد آنها متفاوتي سن عيتوز

. باشند داشتهي صبحگاهي الگو شتريب افراد رود مي انتظار
 انيدانشجو كه است شده عنوان نيچن منابع در نيهمچن

 چون و دارند ليتما بودني شبانگاه به شتريب دانشگاه
 انتظار دارند قراري جوان نيسن در انيدانشجو اكثر
 جينتا با كه كنندي رويپي شبانگاهي الگو از رود مي

 مطالب داشتن نظر در با .داردي همخوان حاضر مطالعه
 نيسن در افراد كه كرد راگيري  جهينت نيا توان مي فوق
 هر و كرده تيتبعي نينابيبي الگو از شتريبي سالگ 25-20
ي صبحگاهي الگو سمت به يابد شيافزا آنها سن چه
 كه داشت نظر در ديبا زين را نكته نيا و شوند مي ليمتما
 و دارد وجود جامعه آن خاصي الگوها مختلف جوامع در
  .داد ميتعم گريد جوامع به را جامعه كي يالگو تواني نم
يي ايپا بودن مناسب دهنده نشان حاصله كرونباخي آلفا
ي مشابه ريمقاد مشابه مطالعات در و بوده شده هيته ابزار

)72/0=α (است شده حاصل زين)گريد مطالعات در. )17 
 به نسبتي صبحگاه آموزان دانش كه شده داده نشان
 دانش و دارندي بهتر عملكردي شبانگاه آموزان دانش

ي الگوهاي شبانگاه -يصبحگاه متفاوتي الگو با آموزان
  .)21;8(دهند مي حيترج راي متنوع سيتدر
 دختر انيدانشجو كه داد نشان حاضر مطالعه جينتا

 يتوجه قابل نمره افت دچار دشوار سدرو دري شبانگاه

 در و بوده دشوار دروس مختص يافته نيا. شوند مي
 بدستي مشابه جهينت آسان و متوسط دروس با رابطه

 يافته نيا توان مي )38(نيشيپي ها شپژوه با همسو. امدين
 داد نسبت رانيفراگي شناخت عملكرد در زمان نقش به را
 نمره بر كمتر كالس زمان كه كردگيري  جهينت نگونهيا و

 كمتري وابستگ را آن علت و گذارد ميتأثير  آسان دروس
 نسبت توان مي رانيفراگي شناخت عملكرد به دروس نيا

  .داد
تأثير  است ممكن مطالعه نيا جهينت در كهي ملعوا جمله از

 چنانچه. است ها نآزموي برگزار زمان باشد داشته
 شود برگزار روز هياول ساعات در مذكوري ها نآزمو
 باي شبانگاه انيدانشجو نمره كه كردي نيب شيپ توان مي
 انريز برنامهحالي كه  در باشد همراهمعنادار  افت
ي انيم ساعات در را دشوار دروسي ها نآزمو توانند مي
 عملكرد از انيدانشجو از گروه دو هر تا كنند برگزار روز
 البته. باشند برخوردار ها نآزمو دري قبول قابلي ذهن
 مطالعه جينتا. دارد وجود اتيادب دري متفاوت جينتا

 داد نشان )Roberts & Kyllonen( لوننيك و روبرتس
ي حتي شبانگاه افراد پردازش سرعت و حافظهي ارهايمع
 است برخورداري قبول قابل تيفيك از صبح ساعات در

)17(.  
  گيري جهينت
 هياول ساعات در مشكل دروس دادن قرار كه تصور نيا

ي شيبازاند مورد ديبا شود مي بهتري رييادگ سبب روز
 انيدانشجو توجه قابل تعداد به توجه با و رديگ قرار

 روز وسطي ها نزما بهي كالس ساعات رييتغي شبانگاه
 رانيراگفي برا تواند مي مطالعه نيا جينتا. است تر مناسب

ي الگو از رانيفراگ شناخت. باشد ديمف هردو، ران،يمد و
 وي رييادگ در روز ساعاتتأثير  خود،ي درون

 كالس مختلفي ها زمان در آنهاي ريادگي يها تيمحدود
ي سو از. باشد كننده كمك مطالبي رييادگ در تواند مي
 گرفتن نظر در با توانند مي انريز برنامه و رانيمد گر،يد
 نظر دقت با مشكل دروس زماني زير طرح در تهنك نيا
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 بايي ها كالس دادن قرار از و كنندي ريز برنامهي شتريب
 از بعديي انتها يا زود حبص ساعات در باالي شناخت ازين
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Investigating morningness-eveningness typology of medical students 
and its relationship with their academic merits and course difficulty 

 
Mohammad Javad  Liaghatdar1, Vahid Ashoorion2 

 
Abstract: 
 
Introduction: Learning and performance of different people is influenced by an intrinsic clock and they can 
be classified into three groups: morningness, eveningness and non morningness-non eveningness. Cognitive 
performance of people is congruent with such rules and it approach maximum at different times of day. In 
higher education curriculum planning it is accepted to arrange difficult courses be presented early morning 
to seek better learning. This study is aimed at investigating the relationship of medical students’ academic 
merits with their morningness-eveningness schedule with regard to difficult and easy courses. 
Methods: this research is a retrograde descriptive –analytic study. Fifth semester medical students involved 
in this study. Their morningness-eveningness schedule was defined by the use of a 19 items questionnaire 
and they were asked to determine difficulty of different courses. The critical threshold for difficulty of each 
course was considered by 50%. Students’ manuscripts extracted from medical school educational officials. 
SPSS software (ver 11.5) was used for data analysis through “t”, ANOVA and multiple regression. 
Results: 63(67% female and 33% male) students participate in the study. Physiology, pathology and 
parasitology were considered as difficult courses and Islamic ethics, nutrition, analytical history of islam, 
practical parasitology and physiology considered as easy courses. 11%, 60% and 29% of students were 
considered morningness, nonmorningness-noneveningness and eveningness, respectively. As a result, 
eveningness females have a considerable decrease in difficult courses (Pvalue of physiology=0.009, 
pathology=0.005 and parasitology=0.059). Such decrease in males was not significant. 
Discussion: Although, it is believed that difficult courses should be presented in early morning for better 
learning this study shows that eveningness students’ performance may decline significantly and it is 
recommended to arrange for difficult courses to be presented in special times for better performance of all 
students categories. 
Key word: morningness- eveningness, Curriculum development, academic merit 
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