
 
 

١٣٧  

  مقاله پژوهشي 

 انيدر دانشجو  اضطرابو ) يعصر - يصبح( يشبانه روز يها پيتن يب ي رابطه يبررس
  

  ٣انيال احمديل، ٢يخيامک شي، دکتر س١زادگان يسيع يدکتر عل

 

  22/01/90، تاریخ پذیرش 17/11/89 افتیدر خیتار
  

 دهيچک
پژوهش در  ،حاضر یبررس یهدف اصل؛ لذا ن شودییتع یرونیزاد و بوندر يها تمیرق تعامل یافراد ممکن است از طر یستیو بهز یسالمت :نه و هدفیزمش یپ

  .ان بودین دانشجویحالت در ب -و اضطراب صفت  يعصر - یصبح يشبانه روز يها پیتن یب ي رابطهخصوص 

 )رپس 123دختر و  165( نفر  288شامل  ها نمونه. وه داوطلبانه بودیبه ش يریبراساس نمونه گ ییاسه یمقا -یاز نوع عل ،یفین مطالعه توصیا: مواد و روش کار

ل یصفت اسپ –اضطراب حالت ه نامو اضطراب از پرسش) MEQ(آستبرگ  –هورن  یغروب – ینامه صبحاز پرسش يشبانه روز یپ شناسیت یبررس يبرا. بودند

ل قرار یه و تحلیمورد تجز SPSS يبا استفاده از نرم افزار آمار F نو آزمو )اانوم(ره یانس چند متغیل واریه و تحلیق آزمون تجزیاز طر ها داده. برگر استفاده شد

  .گرفتند

؛ )>p 001/0(وجود دارد  يدار یحالت تفاوت معن –در اضطراب صفت ) يعصر - یصبح( يپ شبانه روزین دو تیاز آن است که ب یق حاکیج تحقینتا :ها افتهی

ان ین دانشـجو یسـه بـ  یز نشان داد که در مقاین  Fج آزمونینتا. بود یشتر از صبحیب يعصر يه روزپ شبانیصفت در افراد با ت –که اضطراب حالت  ین معنیبد

  .دوجود ندار يداریصفت تفاوت معن –و اضطراب حالت  يعصر – یصبح يشبانه روز يها پیتدختر و پسر در 

  .ارتباط دارد يعصر يپ شبانه روزیتجه گرفت که اضطراب با یتوان نت یمپژوهش حاضر  يها افتهیبراساس  :يریجه گیبحث و نت

 ودانشج ،حالت - اضطراب صفت ،يعصر – یصبح ،يشبانه روز يها پیت: د واژگانیکل

  

  ١٣٩٠ خرداد و تير، ١٣٧-١٤٥ ص، دوم شماره، دومو  يستب، دوره يهاروم يپزشکمجله 

  

  0441-3362008-12: تلفن 57198-48375 یپسته، صندوق ی، دانشگاه اروم یات و علوم انسانیه، دانشکده ادبیاروم :آدرس مکاتبه

Email: Ali_Issazadeg@yahoo.com 

 
  

                                                
  هيدانشگاه اروم ،يات و علوم انساني، دانشکده ادبيتيو علوم ترب يار گروه روان شناسياستاد ١
  هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيار گروه روان پزشکياستاد ٢
  عمومي يارشد روانشناس يکارشناس ٣
۴ chronobiology  

۵ chronopsychology  
۶ eveingness  

۷ morningness  

  مقدمه
 هـا  پـژوهش  ۵يو زمان روانشناس ۴يستيدر ارتباط با ساعات ز

دو  سـنخ شـبانه روزي   کيـ در  تـوان  يم راد که افرا دهد يمنشان 

ن يـ در ا. دکـر  يبنـد  طبقـه  ۷يتـا صـبحگاه   ۶ياز عصرگاه يقطب

کـه   عصرگاهي مطـرح شـده اسـت    صبحگاهي و دو تيپ خصوص

پ يـ به عنـوان مثـال ت   ؛دارند يي با همها تفاوتو  صاخحات يترج

مثـل   يسـت شـناخت  يز يرهـاي متغاز  تعداديدر  يغروب - يصبح

 سـطح  ،درجـه حـرارت بـدن    ،عملکرد ،ساعت معمول غذا خوردن

مثـل   يروان شـناخت  متغيرهـاي  و )۱(ن يزول و ترشح مالتونيکورت

توجـه و   ي،ص شـناخت ينقا ،هوش ،مقابله با استرس ،عملکرد روزانه

  .)۲( ددارن يي با همها تفاوت يحرکت يکارکردها

را بـه جغـد    )يروبغ( يرا به پرنده چکاوک و عصر يپ صبحيت

هسـتند کـه صـبح زودتـر      يافراد يصبح هاي يپت. اند کردهه يتشب

بـه   يعصـر  هـاي  يپت .دسر حال هستن يداريدار شده و هنگام بيب

ز يـ رشـب ن يا دخسته بـوده و تـ   يداريدار شده و هنگام بيب يسخت

 ). ۳( مانند يمدار يب
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 دکتر علی عيسی زادگان و همكاران  ... و) يعصر - يصبح( يشبانه روز هاي يپتن يب ي رابطه يبررس
 

١٣٨  

 يهـا  دورهدرحالت  يفرد يها تفاوتبودن به  يا غروبي يصبح

 ياريو هشـ  يداريـ ختـه خـواب و ب  يخود انگ هاي يتمر يشبانه روز

خسـته  زودتـر  در شـب   يبحصـ  پيـ ت. کنـد  يمـ اشـاره   نيز يذهن

 يغروب هاي يپتاز  يترکم اترييطول خواب تغ شوند و از لحاظ يم

 بـدني  ، روز را بـا درجـه حـرارت   يصـبح  هاي يپت. دهند يمنشان 

  ).۴( کنند يمدفع  را يشترين بيو آدرنالکرده شروع  يباالتر

 هـاي  يـتم فـردي در ر  يهـا  زيستي، تفاوت ساعت يپ شناسيت

ــوژيب ــاعت ز يکيول ــتيس ــنعکس  يس ــرا م ــازد يم ــاعت ). ۲( س س

 ١کياسماتيسوپراک يها هستهمغز توسط  درپستانداران  يکيولوژيب

)SCN (شـود  يمـ متاثر  ،قرار دارد يپوتاالموس قداميکه در ه )۵ .(

 يبطنس در تاالمو يشبانه روز هاي يتمر يبرا يدرون يستيساعت ز

ر يبـه سـا   افت ويرا در ييک دروندادهايماتسايکسوپرا  يها هستهو 

ن چرخه يدر کنترل ا نيز نيسروتون. کنند يممغز ارسال  يها بخش

   .ل استيدخ

 - يبحصـ ( يزمـان  هـاي  يـپ تمطالعات انجام شده در خصوص 

سه يدر مقا يصبح يها سنخن را مطرح ساخته است که يا) يعصر

 يعصـر  يهـا  سـنخ بـوده و   يتر سالم يسبک زندگ يدارا يبا عصر

را گـزارش   يشـتر يک بيکوسوماتياسو  يروان شناخت هاي يآشفتگ

 هـاي  يـپ تکـه   دهـد  يمـ ن نشـان  يهمچن ها پژوهش). ۶( دهند يم

 ،بـا ثبـات   يجـان ياز لحـاظ ه  يعصر هاي يپتسه با يدر مقا يصبح

نشـان   همچنـين س لمـورا  -از يد .)۷(ابل اعتماد هستند قو  يجد

هـاي   يـپ ت بـا  يينواو هم ييواقع گرا ي،فه شناسيداده است که وظ

  .)۸( ارتباط استبيشتر در صبحي 

مار يب يرفتارها ي،الت افسردگيتما يپ عصرين افراد با تيدر ب

 ي،از لحاظ بهداشت خواب و زندگ و تر يفضع يسالمت ي،گونه مرض

 هاي يپتن يدر ب). ۹(گزارش شده است  ينين و بدبييپا يندم رضا

عادات  ،محرک يداروهامصرف  يسه با صبح گاهيدر مقا يعصرگاه

ـ  ي،رگايس و  بيشـتر  يقاعـدگ  دو در) ۸(در صـرف غـذا    ينظمـ  يب

نشـان   هـا  پژوهشگر يد ياز سو). ۱۰( است افسردگي گزارش شده

در تفکـر خالقانـه    يتراالب ييتوانا گاهي-عصر هاي يپتدهد که  يم

ــوآور - يشــهود يتيســبک شخصــ يدارا ،داشــته ــوده ن ــو غ ب ر ي

ـ  يها تفاوت ).۱۱(هستند  نيز يقرارداد مـاه   ،سـن  ،ن دو جـنس يب

 يشهر ي،عادات زندگ ي،کار يها برنامه، يشناخت هاي ييتوانا ،تولد

ن دو نوع يو ارتباط آنها با ا ين فرهنگيبودن، مطالعات ب ييا روستاي

بـه عنـوان مثـال    . مورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت     نيز يپ زمانيت

ت يو جنسـ  يزمـان  هـاي  يـپ تدرخصوص رابطه  يپژوهش هاي يافته

 )يروبـ غ( يعصرترجيح سه با زنان يمردان در مقا که دهد يمنشان 

   ).۳(دارند  يباالتر

                                                
1 suprachiasmatic nuclei  

نشان دادنـد کـه زنـان     5پالد ،4ترسونيپ ،3فرارو ،2يسکيچلمن

و  يناتال. )۱۲( دارندن بود ينسبت به بعد صبحگاه تري يقول يتما

 يداريـ ب –کل خـواب  يدر س يحات جنسيدر خصوص ترج 6يدنس

 يپ عصريشان دادند که درصد تان دختر و پسر نين دانشجويدر ب

ک يـ در  يو ناتـال  7آدان. )۱۳( شتر از زنـان اسـت  يب ،ن مردانيدر ب

نشان دادند کـه   ييايتاليو ا يياياسپان هاي يتملبا  يينمونه دانشجو

مطالعـات   يبعضـ . )۱۴( هسـتند  )يروبـ غ( يشـتر عصـر  يمـردان ب 

و  يدر ابعاد صـبح  يتيچ تفاوت جنسيکه ه اند دادهن نشان يهمچن

ـ ). ۱۵(وجود نـدارد   يعصر ک يـ در  يک بررسـ يـ در  و آدان الينات

 بودند نشان دادند که تولد صبحيپ يشتر تيکه ب يينمونه دانشجو

شـتر از بهـار و تابسـتان    يزمستان ب پاييز و در فصل ها يپتاين نوع 

 هـا  پـژوهش . )۱۴( برعکس بـود  يپ عصريت در تين وضعيا و بود

ن ينابيعت بيوض يل به سوياتم بيشتر دهندکه ين نشان ميهمچن

ن و همکارا ينسکيچلم. وجود دارد) يو نه غروب ينه صبح(داشتن 

پ يدرصد از ت ۴/۶۲نشان دادند که  ييک نمونه بزرگ دانشجويدر 

 ندبود يصرپ عيدرصد ت ۳/۲۹و درصد تيپ صبحي  ۳۶/۸، يانيم

)۱۲( .  

 ين دو نوع سنخ زمـان يا و آسيب شناسي رواني ينياز لحاظ بال

کـه در کـل    دهـد  يمنشان  ها پژوهش .ترد توجه قرار گرفته اسمو

 يکـ ي. )۱۶( شتر در ارتباط استيب يپ عصريبا ت ييروان رنجورخو

مـورد توجـه روان    يزمـان  يهـا  سـنخ که در خصوص  ياز موضوعات

 .تقرار گرفتـه اسـت اضـطراب اسـ     ينيپزشکان و روان شناسان بال

ت نمـرا ه کـ د دهـ  ين من خصوص نشايانجام شده در ا يها پژوهش

. )۶(است  يصبح هاي يپز تار باالتب اضطرار د يعصريپ تا بد افرا

کـه سـطوح    در ايـن خصـوص معتقدنـد    10لکـر يا ،9هاکان ،8نيزک

 11اضطراب صفت. )۱۷(رسد  يم يياضطراب در عصرها به نقطه باال

. شتر مورد توجه قرار گرفته اسـت يب و رابطه آن با اين دو نوع تيپ

 يبـرا  يثابت آمادگ نسبتاً يفرد يها تفاوتره به اضطراب صفت اشا

ن، ي، گـودو 13لسـون ي، ن12ينـوو ). ۱۸(ف شده اسـت  ياضطراب تعر

نسبتا ثابـت   يفرد يها تفاوتاضطراب صفت را به عنوان   14يروز

  . )۱۹(است مقاوم يتيبه استرس موقع نسبتکه  دانند يم

                                                
2 Chelminski, I.  
3 Ferraro, F.R.  
4 Petros, T.  
5 Plaud, J.J.  
6 Natale, V, and Danesi, E. 
7 Adnan, A.  
8. Zekine, P.   
9. Hakan, G.   
10. Ilker, R.    
11. Trait anxiety  
12. Novey, D.M.   
13. Nelson, D.V.   
14. Goodwin, J. and Rowzee, R.D.    
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 ۱۳۹۰، خرداد و تير ۲، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

١٣٩  

ب ين باورنـد کـه از نقطـه نظـر آسـ     يبر اير روبرت و بو ي،کاس

ک يـ بـه عنـوان   را ص اضطراب صـفت  يافراد با تشخ يروان يناسش

 بايد يرونيب/  يدرون يها چرخهن يب 1مزمن يبد نظم حاصل امديپ

  . )۱( ددامورد مالحظه قرار  بايد

ل روان يــدال صــفت و اضــطراب حالــت درخصــوص اضــطراب

 يولـ مطرح شده اسـت   تا کنون ياديز يشناخت زيستو  يشناخت

تر مورد توجه قـرار  کم يعصر - يصبح يارتباط آنها با سنخ شناس

ک جهت ممکن اسـت از  يافراد از  يستيو بهز يسالمت. گرفته است

نه يانطباق به. ن شودييزاد و برونزاد تعدرون هاي يتمرق تعامل يطر

ساعتي انجام  ۲۴ات درونزاد رات شب و روز توسط ساعييرفتار با تغ

  ). ۲۰(شود  يم

ـ  يک بـد نظمـ  يـ امد يپ تواند يماضطراب  رسد يبه نظر م ن يب

کـه اضـطراب را در    يج پژوهشينتا. باشد يرونيو ب يدرون هاي يتمر

 يهـا  خواسـت منـتج از   توانـد  يمـ  اند دادهگزارش  يعصر يها سنخ

ن يچنــک يــ يبــرا. باشــد زيــن يحــاً صــبحيجامعــه ترج يطــيمح

 ٢يو آلزان يناتال. مشکل است ين خواستيبا چن يسازگار ييها سنخ

سـت  يز -ه روان يـ عتقدند بـر اسـاس نظر  ن خصوص ميدر ا ٢يآلزان

 هـاي  يـپ تاز  تـري  يينپـا نمرات  يعصر هاي يپت يپاولوف يشناخت

  . )۲۱( دارند يک و بازداريتحر يرومنديدر ن يصبح

مشـابه بـا    يرفتـار  يالگوهـا  يپ عصريکه مردان تبيان شده 

افـراد   دهد يمنشان  ها پژوهش. دهند يمرا نشان  A يتيپ شخصيت

افتـه در  يش يافـزا  گـان  نشانل به تجربه يتما يطراببا اختالالت اض

در ارتبـاط   توانـد  يمـ  يستياواخر روز دارند که با نوسانات ساعت ز

 ينيکه نمرات خوشـب  دهد يم؛ نتايج پژوهش همچنين نشان باشد

  .)۱۶(هاست  يصبحاز  تر يينپا يافراد با سنخ عصر

 ين پژوهش بررسـ يباال هدف ا يو تجرب ينظر يبر اساس مبان

 يشـبانه روز  يهـا  سـنخ ارتباط اضطراب صفت و اضطراب حالت با 

 يبا توجـه بـه هـدف فـوق هـدف اصـل      ؛ لذا است يو عصر يصبح

  :ر استيپژوهش پاسخ دادن به سواالت ز

 و اضـطراب  )يا عصـر ي يصبح( يزمان هاي يپتن يا بيآ .۱

   ؟رابطه وجود دارد صفت و اضطراب حالت

ان ين دانشجويب يو عصر يصبح يزمان هاي يپتدر ا يآ .۲

   ؟دار وجود دارديدختر و پسر تفاوت معن

ان دختر و پسـر در اضـطراب صـفت و    ين دانشجويا بيآ .۳

  ؟دار وجود داردياضطراب حالت تفاوت معن

 
  کارروش مواد و 

  يجامعه و نمونه آمار
                                                
1. Chronic misalignment  
2 .Alzani, A. 

ق و از نظر هـدف  يت موضوع تحقين پژوهش با توجه به ماهيا

اسـت و   يداديـ روش پس روبه  يليتحل – يفياز نوع مطالعات توص

ن يرا روابط بيباشد ز يم يشير آزمايق غيرها تحقياز نظر کنترل متغ

ر يـ متغ يکـه اجـرا   يطيدر شـرا . نشـده اسـت   يرها دسـتکار يمتغ

ق پـس  يـ تحق ،سـت يسـر ن يهـا م آن يشـ يو کنتـرل آزما  يشيآزما

ن پــژوهش يــا يجامعـه آمــار . باشــد يمــ يروش مناســب يداديـ رو

 ۸۸-۸۹ يليبودند که در سـال تحصـ   يان مقطع کارشناسيدانشجو

ل يه مشغول تحصـ يدانشگاه اروم يات و علوم انسانيدر دانشکده ادب

 .دنفـر بـو   ۲۶۱۴ن دانشـکده برابـر بـا    يـ ان در ايکل دانشجو. بودند

کل داوطلبان شرکت کننـده  . ن پژوهش داوطلبانه بوديشرکت در ا

بـه   اهـ آننفـر از   ۲۱نامـه  نفر بود که پرسش ۳۰۹ن پژوهش يدر ا

 ييتعداد نمونه نها. علت ناقص پر شدن در گروه نمونه حذف شدند

پـس از محاسـبه    .دبـو ) پسـر  ۱۲۳دختر و  ۱۶۵(ر نف ۲۸۸برابر با 

ا بـاالتر  ي ۷۰که نمره  يافراد ي،هر آزمودن يعصر/يصبح يها نمره

 يافراد .دشدن يطبقه بند يپ صبحيآورده بودند به عنوان ت ۸۹تا 

 يپ عصـر يـ بدست آورده بودند در ت ۱۶تا  تر نييا پاي ۳۰که نمره 

ـ  ي افراد با نمـرات در دامنـه  . شدند يطبقه بند پ يـ ت ۴۲-۵۸ن يب

درصد ) ۶۹/۴۰(نفر  ۱۰۵ ،نفر ۲۸۸از کل . شدند يطبقه بند يانيم

) ۳/۵۴( ۱۴۰و  يدرصد عصـر ) ۹/۱۴(نفر  ۴۳، يصبح يپ زمانيت

جلـب   ح اهداف پـژوهش و يپس از تشر .دبودن ينينابيپ بيدرصد ت

و  يعصـر  - يپرسـش نامـه صـبح    ها يآزمودن يمشارکت و همکار

  .دن اجرا شااضطراب صفت درباره داوطلب

ل يـ ه مطرح شـده و تحل يفرض سه يج براينتا يبه منظور بررس

 ،درصـد  ي،از جمله فراوان يآمار يها آن از شاخص و روش يها داده

ره يـ متغ چند انسيل واريه و تحليانحراف استاندارد و تجز ،نيانگيم

 يبـرا ) ANOVA(انس يـ ل واريه و تحليتجزو  )MANOVA(مانوا 

 .استفاده شددو گروه مستقل 
  يرياندازه گ يابزارها

  :ن پژوهش عبارتند ازيبه کار رفته در ا يها اسيابزار و مق

 :)MEQ 3(آستبرگ  –هورن  يغروب – يصبح نامهپرسش – ۱
ـ  ياست و برا 4يگزارش خود ک ابزارياس ين مقيا :)3  يريـ دازه گان

ن يـ ا. )۲۲(رود  يبه کار م) MTS( يو صبح) ETS( يعصر يها پيت

دن و يـ ه است که مربـوط بـه زمـان خواب   يگو ۱۹نامه شامل پرسش

 يو ذهنـ  يکيزيف يعملکردها يبرا يحيترج يها زمان ،دار شدنيب

د ها وجـو  سوال يپاسخ ممکن برا ۴. است يداريبعد از ب ياريو هش

نمـرات   ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۹، ۸، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳سواالت  يبرا :دارد

ـ  ۱۸، ۱۷، ۱۰، ۲، ۱سواالت  يبرا. است ۱-۴ن يب  ۱-۵ن ينمرات ب

                                                
3 Horne – Ostberg Morningness-Eveningness Questionnaire 
(MEQ)  
4 Self-report 
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١٤٠  

ـ  ۱۹، ۱۱سواالت  ياست و برا  ۱۲ سـوال  يو بـرا  ۰-۶ن ينمرات ب

ن يـ مطـابق بـا ا  . شـود  ينمـره داده مـ   يکرتـ يبه صورت ل ۰-۵ نيب

 :رنـد يگ يقرار م يستيتم ساعت زير نامه افراد در پنچ طبقهپرسش

، يپ صبحيک به تينزد ۵۹-۶۹ي، پ صبحيت کامالً ۷۰-۸۹نمرات 

 ۱۶–۳۰و  يپ عصـر يـ ک بـه ت ينزد ۳۱–۴۱، يانيپ ميت ۴۲–۵۸

  .يعصر پ کامالًيت

 ۸۱/۰تــا  ۷۱/۰قــات مختلــف از ين آزمــون در تحقيــا ييايــپا

 يآلفـا  ييايـ ب پايتوماس و همکاران ضـر ). ۲۳(گزارش شده است 

 ،رايـ آدالن و الم ،۷۱/۰ب ينگـرف و همکـاران ضـر    ،۹۱/۰نباخ کرو

. )۳( انـد  گزارش کرده ۷۱/۰کرونباخ  يخوب با آلفا يدرون يهمسان

. )۹،۱۶( را گزارش کـرده اسـت   ۸۴/۰کرونباخ  يب آلفايراندلر ضر

 ۸۵/۰کرونبـاخ را   يب آلفـا يضـر ز لـوپ  -س و سـانچز  لمورا -از يد

اسـت   گزارش شده ۴۸تا  ۴۲ن ينقطه برش ب، )۶( اند گزارش کرده

)۲۴(.  

ه و سـپس توسـط   مترج ينامه به فارسن پژوهش پرسشيدر ا

و دو نفـر از همکـاران    يسيو زبان انگل يات و زبان فارسيد ادبياسات

در مرحله بعد نسخه ترجمه . قرار گرفت ينيمورد بازب يروان شناس

 بـه  يسـ يارشد زبان انگل يان کارشناسياز دانشجو يکيشده توسط 

ن روش ترجمـه  يـ دانده شد که بـه ا رگرب يسيصورت مجدد به انگل

 ييسـتفاده از روش بازآزمـا  ان پـژوهش بـا   يدر ا. نديگو يمضاعف م

 ۷۴/۰ب يضـر  يآزمـودن  n=  ۴۵ يبـرا ) دو هفته(کوتاه مدت  يبرا

  .بدست آمد

 :)STAI1(ر ل برگـ ياسپ صفت –اضطراب حالت  نامهپرسش -۲

                                                
1 Spielberger State-Trait Anexiy inventory (STAI) 

اس اضـطراب حالـت   يـ و شامل دو مقماده دارد  ۴۰نامه ن پرسشيا

اس يبه مق ييپاسخگو يبرا. است) نهانپ( تو اضطراب صف) آشکار(

 »مکـ  يلـ يخ« يهـا  نـه ياز گز يکيد يبا ها يآزمودن ،طراب حالتضا

ن يرا که بـه بهتـر  ) ۴( »دايز يلخي«و ) ۳( »دازي« ،)۲( »کم« ،)۱(

ن ينهمچ. انتخاب کنند ،دينما يان ميرا ب هاآنوجه ممکن احساس 

از  يکيد يبا ها يآزمودن ،اس اضطراب صفتيبه مق ييپاسخگو يبرا

 »تشتر اوقابي« ،)۲( »تاوقا ياهگ« ،)۱( »زهرگ باًيقرت« يها نهيگز

 يرا که نشان دهنـده احسـاس معمـول   ) ۴( »هشيهم باًيقرت«و ) ۳(

  .دنيانتخاب نما ،هاست وغالب آن

 يهـا  اسيـ کرونبـاخ مق  يب آلفـا يل برگر و همکاران ضـر ياسپ

ــاضــطراب حالــت و اضــطراب صــفت را   ،۹۰/۰و  ۹۲/۰ب يــه ترتب

 ۶۲/۰تا  ۱۶/۰اس اضطراب حالت از يمق ييب بازآزماين ضرايهمچن

 ،مجمـوع آزمـون   يبرا و ۸۶/۰تا  ۷۳/۰اس اضطراب صفت از يو مق

  ).۲۵( اند کردهرا گزارش  ۹۴/۰کرونباخ  يب آلفايضر

 يتفاده از آلفـا ن آزمـون را بـا اسـ   يـ ن اعتبـار ا يرالديباباپور خ

  ).۲۶(گزارش کرده است  ۹۰/۰کرونباخ برابر با 

  
  ها افتهي

 و يعصـر  – يصـبح  يزمان يها پيتن يب :ه اول پژوهشيفرض

  .اضطراب  صفت و حالت رابطه وجود دارد

) يفيتوصـ ( يآمـار  يهـا  يژگيوه ين فرضيبه ا ييجوابگو يبرا 

بـه   ۱ار در جدول يو انحراف مع ها نيانگيمشد که  يرها بررسيمتغ

  .ر آمده استيشرح ز

  نينابيو ب يغروب – يصبح يزمان هاي يپتن يدر ب يمورد بررس يرهايمتغ يآمار هاي يژگيو :)۱(شماره جدول 

  يزمان ياهپيت

 

  شاخص               متغير

  يصبحگاه

۱۰۵n= 

  يعصر گاه

۴۳n= 

  نينابيب

۱۴۰n= 

  کل

۲۸۸n= 

  اريانحراف مع  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم  اريانحراف مع  نيانگيم

  ۳۲/۱۰  ۷۵/۴۱  ۷۷/۱۰  ۴۹/۴۳  ۴۱/۷  ۸۴/۴۲  ۵۸/۹  ۳۱/۳۹  اضطراب حالت

  ۰۵/۱۱  ۷۳/۱۱  ۷۲/۱۱  ۱۹/۴۲  ۵۴/۱۰  ۳۸/۴۳  ۸۱/۹  ۳۸/۴۵  اضطراب صفت
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١٤١  

وابسـته   يرهايمتغر مستقل گروه بر ياثر متغ يبه منظور بررس

 يريـ انس چنـد متغ يـ ل واريـ اضطراب صفت و حالـت از روش تحل 

 ،يـي اليپ(مـانوا   يداريمعنـ  يهـا  آزمـون ابتـدا  . استفاده شد) مانوا(

شـه  ير نيتـر  بـزرگ و  يال –نـگ  ياثـر هتل  ،کزليو يالمبدا ،بارتلت

وابسـته   يرهـا يبـر متغ  ر مستقل گـروه ير متغثا يبررس يبرا )يرو

  .ارائه شده است ۲در جدول  يداريمعن يها آزمونج ينتا. انجام شد

 
  ر يمتغ ياثر اصل يمانوا برا يداريمعن يها آزمونج ينتا :)۲(شماره ل جدو

  حالت –گروه بر اضطراب صفت 

  يداريمعنسطح  F  ارزش  آزمون  ريمتغ

  

  گروه

  ۰۰۰/۰  ۹۳۵/۴۵  ۲۵۶/۰  ييالياثر پ

  ۰۰۰/۰  ۹۳۵/۴۵  ۷۳۵/۰  لکزيو يالمبدا

  ۰۰۰/۰  ۹۳۵/۴۵  ۳۶۰/۰  نگياثر هتل

  ۰۰۰/۰  ۹۳۵/۴۵  ۳۶۰/۰  يشه روير نيتر بزرگ

  

مانوا در  يداريمعن يها آزمون دهد ينشان م ۲که جدول چنان

دار هسـتند بـا   يمعنـ  ۰۱/۰متر از ر گروه در سطح کيرابطه با متغ

 ،p=۰۰۰/۰(ر گـروه بـر اضـطراب    يـ دار بودن اثر متغيتوجه به معن

۹۳۵/۴۵ =F (کز ليو يو المبدا)يمبن يپاسخ سئوال پژوهش) ۷۳/۰ 

 يزمـان  يهـا  پيـ ن دو گـروه ت ين اضـطراب در بـ  يوت ببر وجود تفا

ن يکـه بـ   شـود  يمـ  يريـ جـه گ يمثبت اسـت و نت  يو غروب يصبح

ل يـ ج تحلينتـا . وجـود دارد  يدارياضطراب دو گـروه تفـاوت معنـ   

طـور خالصـه در   و به ۳در جدول  رهايک از متغيهر  يانس برايوار

  .ارائه شده است ۴جدول 

  

  يزمان يها پيتن يصفت در ب -اضطراب حالت  يرهايمتغ يانس برايل واريتحلج يخالصه نتا :)۳(شماره جدول 

  هاشاخص             

   رهايمتغ

  مجموع مجذورات

 II نوع

درجه 

  يآزاد

  يدار يمعن F  ن مجذوراتيانگيم

  ۰۰۰/۰  ۵۲/۸۲  ۳۰۱/۸۵۰۱  ۱  ۳۰۱/۸۵۰۱  اضطراب حالت

  ۰۰۰/۰  ۹۱/۷۱  ۰۹/۸۵۹۵  ۱  ۰۹/۸۵۹۵  اضطراب صفت

 - يصـبح  يپ زمانين دو تيب دهد ينشان م ۳ول که جدچنان

و اضـطراب   )=۰۰۱/۰p=، ۵۲/۸۲F(در اضطراب حالـت بـا    يعصر

به  .دوجود دار يداريتفاوت معن) =۰۰۱/۰p =،۹۱/۷۱  F(صفت با 

نمـرات اضـطراب حالـت و    ) ۱(که بـا توجـه بـه جـدول      ين معنيا

بـه   )يروبـ غ( يعصـر  يزمـان  يهـا  پيـ اضطراب صفت در افراد با ت

اضـطراب   يبرا ۴۱/۷انحراف استاندارد و  ۸۴/۴۲ن يانگيب با ميرتت

ن يانگيـ تر از م بزرگ اضطراب صفت يبرا ۵۴/۱۰ و ۳۸/۴۳ حالت و

در . اسـت  يصـبح  يزمـان  يها پيتو صفت افراد با  اضطراب حالت

 ي ســهيز در مقايــن يبــيتعق يهــا آزمــون ســه و بــا اســتفاده ازيمقا

و  يبا عصر يصبح يزمان يها پياضطراب حالت و اضطراب صفت ت

 يزمـان  يهـا  پيـ تاضطراب حالت و اضطراب صفت افراد با ن ينابيب

 P>۰۰۲/۰ ز در سطحين ها نيانگين تفاوت در ميا .دتر بوکم يصبح

دار يمعنـ  ۷۳/۳و  ۱۷/۴ يها نيانگيم يها با تفاوت P>۰۰۹/۰و با 

  .دبودن

 
  اضطراب حالت و اضطراب صفت  يرهايمتغ يبرا يريانس چند متغيل واريج تحليخالصه نتا :)۴(شماره جدول 

  يو عصر يصبح يزمان يها پيتو 

  شاخص     

  منبع          

 يالمبدا

  لکزيو

  يتوان آمار  زان اشتراکيم  يداریسطح معن  يدرجه آزاد Fب يضر

  يزمان يها پيت

  يعصر – يصبح

۷۳/۰  ۹۳/۴۵  ۲  ۰۰۰/۰  ۲۶/۰  ۹۳/۰  
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 ۱۳۹۰، خرداد و تير ۲، شماره ۲۲ دوره  مجله پزشکي اروميه
  

١٤٢  

  رابطــه مثبــت و انگر يــمشــاهده شــده در جــدول ب Fب يضــر

با اضطراب صفت و اضطراب حالـت   يزمان يها پيتن يب يداريمعن

  . است

 يزمـان  يهـا  پيتان دختر و پسر در ين دانشجويب :ه دوميفرض

  .تفاوت وجود دارد يعصر - يصبح

ان دختر و پسر در اضطراب صفت و ين دانشجويب :ه سوميفرض

  .اضطراب حالت تفاوت وجود دارد

 يهـا  پيـ تان دختـر و پسـر در   يدانشـجو  آزمودن تفاوت يبرا

انس و يـ ل واريـ ه و تحليـ و اضـطراب ازتجز  يعصر - يصبح يزمان

از عـدم وجـود    يج به دست آمده حـاک ياستفاده شد و نتا Fآزمون 

  ).۵جدول (باشد  يمن دو گروه يدار ب يتفاوت معن

 
 ان دختر و پسرين دانشجويو اضطراب صفت، حالت در ب ي، عصريصبح يزمان يها پيتانس يل واريه و تحليج تجزينتا :)۵(شماره جدول 

  ها شاخص

  ريمتغ

  سطح  Fنسبت  ن مجذوراتيانگيم  يدرجات آزاد  مجموع مجذورات  رييمنبع تغ

  يدار يمعن

  اضطراب حالت

  ۱۴۱/۰  ۱۸۴/۲  ۸۸۳/۲۲۰  ۱  ۸۸۲/۲۲۰  ين گروهيب

      ۱۳۱/۱۰۱  ۲۸۷  ۱۹۴/۲۶۳۹۵  يدرون گروه

        ۲۸۸  ۰۷۶/۲۶۶۱۶  کل

  صفتاضطراب 

  ۴۱۷/۰  ۶۶۲/۰  ۸۲۳/۷۶  ۱  ۸۲۳/۷۶  ين گروهيب

      ۰۳۶/۱۱۶  ۲۸۷  ۴۶۶/۳۰۲۸۵  يدرون گروه

        ۲۸۸  ۲۸۹/۳۰۳۶۲  کل

  يپ صبحيت

  ۹۸۹/۰  ۰۰۰/۰  ۰۰۴/۰  ۱  ۰۰۴/۰  ين گروهيب

      ۲۵۶/۲۰  ۱۰۴  ۶۳۸/۲۱۰۶  يدرون گروه

        ۱۰۵  ۶۴۲/۲۱۰۶  کل

  يپ عصريت

  ۹۰۴/۰  ۰۱۵/۰  ۴۸۲/۰  ۱  ۴۸۲/۰  ين گروهيب

      ۹۹۰/۳۱  ۴۲  ۸۷۵/۳۸۳  يگروهدرون 

        ۴۳  ۳۵۷/۳۸۴  کل

ن دختر و يب يداريتفاوت معن دهد يمنشان  ۵چنانکه جدول 

ن اضطراب حالت ي، همچنيو عصر يصبح يزمان يها پيتپسر در 

 .و صفت وجود ندارد
 

  يريجه گيبحث و نت
 يزمان يها پيتن يب ي رابطه ين پژوهش بررسيهدف از انجام ا

. حالت بود - با اضطراب صفت يعصرگاه - يصبحگاه) پيرونوتاک(

انس يـ ل واريه و تحليتجز يها از روش آمار هيفرض يبه منظور بررس

ن يهـا نشـان داد کـه بـ     افتهي. استفاده شد  Fره و آزمون يچند متغ

صـفت رابطـه    -و اضـطراب حالـت   يغروب -ي صبح يزمان يها پيت

و اضطراب صفت که نمرات اضطراب حالت  ين معنيبد. وجود دارد

 يصبحگاه يها پيتشتر از يب يعصرگاه يزمان يها پيتدر افراد با 

و  يمکـاچ  ،بل و همکـاران ين يها پژوهشج يجه با نتاين نتيا. است

انگ و همکـاران  ي يد ،اکانر و همکاران ،الرد و همکارانيتا ،يروچت

باشـد   يهمسو من و آدا ٢فرگرسانت-گوما، ١ن مورويو همچن) ۶،۷(

)۲۷(.  

 يرهايمتغن مطرح ساخت که يتوان چن يمافته ين ين ايير تبد

. مختلـف از روز اسـت   يها زمانر يتحت تاث يکيولوژيزيو ف يرفتار

ساعت زودتر  ۳تا  ۳۰/۱ يصبح يپ زمانيمثال درجه حرارت بدن ت

بـه   يريواکـنش پـذ  . رسد يمبه اوج خود  يعصر يزمان يها پيتاز 

 يپ شناسيافراد با ت. تواند باشد يمر زمان يز تحت تاثين يفشار روان

 يو بـدن  ياخـتالالت روان شـناخت   يا غروبي يعصر يستيساعات ز

. دهنــد يمــنشــان  يصــبح يهــا پيــتســه بــا يرا در مقا يشــتريب

                                                
1 Muro, A 
2 Goma-freixanet  
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تـوان   يمـ را  يعصر يزمان يها پيتشتر در يب يعاطف يها يآشفتگ

و  يکـار  يهـا  برنامـه درونزاد کـه بـا    يداريب/کل خوابيل سيبه دل

  ). ۶(ست در نظر گرفت يهمتا ن يجتماعمتعارف ا

ــ ــک نظري ــث ي ــاوته بح ــا تف ــرد يه ــاس روان   يف ــر اس را ب

 يعصـر  يزمـان  يها پيتن اساس يبر ا .دکن يممطرح  يکيولوژيزيف

 يرومنـد يدر ن يتـر  نييپـا نمـرات   يصـبح  يها پيتسه با يدر مقا

 Aپ يـ ت يرفتـار  يالگوهـا  يپ عصريافراد ت. ک و وقفه دارنديتحر

و  يطـ يمح يهـا  خواستمشکل در مقابله با . ز دارنديرا ن يتيشخص

ــدگ يهــا ســبک ،ياجتمــاع ــرا  يزن ــه همــراه فشــار و خطــر ب  يب

مطـرح   يعصـر  يزمان يها پيتن يذر ب يعروق – يقلب يها يماريب

  .شده است

در افراد . ن خصوص مطرح شده استيز در ايزول نيسطح کورت

 ١و همکـاران  زيـ فر. زول باالتر اسـت يبا مسائل اضطراب پاسخ کورت

همچـون  (ک ياسـمات يسوپراک يهـا  هستهکنند که  يمن فرض يچن

پاسـخ   يبـرا  ييعمـدها ت يـ ممکـن اسـت اهم  ) يکيولـوژ يساعت ب

ن يچنـ  ٢ک و همکارانيليکود). ۲۸(زول داشته باشد يکورت يداريب

 يها هستهتوسط ل زويکنند که درجه حرارت بدن و کورت يمفرض 

زول يها مقدار بـاالتر کـورت   فتهاي. شود يمم يتنظ کياسماتيسوپر اک

تر نشان دهد  نييپازول يد پاسخ کورتياش .دهد يمدر صبح را نشان 

روزانـه   يهـا  تيـ فعال يکه برا يزمان يعصر يزمان يها پيتکه چرا 

  ). ۲۸(شوند  يممواجه  يشوند با مشکالت يمآماده 

ه ين خصوص مطرح است بـا عنـوان فرضـ   يدر ا يگريه ديفرض

 يهـا  پاسـخ سازد کـه افـراد    يممطرح  هيفرضن يا ،٣يريواکنش پذ

بـه فشـار نشـان    ) يافراطـ (ز يـ مبالغـه آم  يکيو لـوژ يزيو ف يجانيه

 ؛دهـد  يمروز نوسان نشان  يدر طّ يکيولوژيزيف يها تمير. دهند يم

ش و يروز افـزا  يفشار خون و ضربان قلـب در طـ   يط عاديدر شرا

در  يو عروق يقلب يها ستميسرسد  يمبه نظر . ابدي يمشب کاهش 

گر به استرس واکنش يد يها زماناز روز نسبت به  يخاص يها زمان

ن در خصوص حمالت صرع از يا). ۲۹(داشته باشد  يشتريب يريپذ

ماران صرع لوب تامپورال مورد يبا ب  (JME)٤کيوکلونينوع صرع م

سه يرسد در مقا يمبه نظر  (JME)ن مارايب. قرار گرفته است يبررس

دارند  يخاص يستيزتم ساعت يک ريلوب تمپورال  ماران صرعيبا ب

دار شـدن از خـواب و   ير بيدن و دير وقت خوابيل به دياز جمله تما

مـاران بـا اضـطراب و    يدر ب). ۵(کردن در اواخر روز  ياحساس خوب

هـا در اواخـر روز   آن گـان  نشاندهد که  يمپژوهش نشان  يافسردگ

  ).۳۰(شود  يمبدتر 

                                                
1 Fries, and etal.  
2 Kudie lk and etal  
3 Reactivity hypthesis  
4 Juvenile myoclonic epilepsy (JME) 

در افـراد  . شـوند  يمـ دار ير بيبند و دخوا يمر يافراد مضطرب د

فـراد  ا .شـود  يمـ شان بـدتر  تيوضعاواخر بعدازظهر وعصر  ياضطراب

. شـوند  يمـ برعکس صبح حالشان بد است و عصـرها بهتـر    يعيطب

MHPG سـتم اعصـاب   ين سيو کاته کوله مـ  يت مرکزيک متابولي

 يستير ساعت زيکه با اضطراب در ارتباط است و تحت تاث يرامونيپ

  .ان داردنوس

ز دارنـد  يـ ن يص شناختينقا يزنک معتقد است افراد اضطرابيآ

 يادراکـ  يهـا و خطاهـا   يريمثل سـوگ  يص شناختين نقايا). ۲۰(

افـت کـه   يوز دريمثال مت ز استيو زمان ن يستير ساعت زيتحت تاث

ت در يـ خالق يهـا  آزمـون افراد با نمرات باال در اضطراب صـفت در  

  ).۲(کنند  يمف عمل ياواخر روز ضع

در  داريمعنـ ن پژوهش عدم تفـاوت  يگر ايد يها افتهياز جمله 

ان دختـر و پسـر   ين دانشجويدر ب يو غروب يصبح يزمان يها پيت

مسـو  ه نيدوکـر، هاشـر و گلدشـتا    ،ميکـ ج يافته بـا نتـا  ين يا. بود

همسـو اسـت کـه      ٥کرخـوف  يها افتهيبا  نيهمچن. )۱۶(باشد  يم

 يزمـان  يهـا  پيـ تارتباط با  در يتيجنس يها تفاوتکند  يممطرح 

 يهـا  پـژوهش جـه بـا   ين نتيـ ا). ۶(ناهمسان است  يعصر -يصبح

 يداريمعنـ  يها ز تفاوتيز همسو است و آنان نين همکاران پارک و

دا يپ ييا کره ييزنان در گروه دانشجو ن نمرات مردان ويانگين ميب

باشـد او   يمموراس همسو  –از ين با پژوهش ديهمچن). ۳( نکردند

دا يـ ن دو جـنس پ يبودن ب يدر خصوص صبح يتيتفاوت جنس زين

تـوان بـه انجـام     يمـ ن پژوهش يا يها تيمحدوداز جمله  ).۸(نکرد 

ن يشه ايهم ،ن نوعيکه در ا يخود گزارش يها نامهق با پرسشيتحق

ـ  ير واقعـ يـ غ يها پاسخها  يآزمودنامکان وجود دارد که  ف يـ ا تحري

در  يان به فقر منـابع داخلـ  تو يمن يهمچن. اشاره کرد ،شده بدهند

ز به داوطلبانه بودن يل تازه بودن آن و نين موضوع به دليرابطه با ا

شــود کــه  يمــشــنهاد يان پيــدر پا. ز اشــاره نمــوديــهــا ن يآزمــودن

و مشاوران و اغلـب   ينيروان شناسان بال ،ن اعصاب و روانامتخصص

دارنـد  تعامل  يمشکالت روان شناخت يکه با افراد دارا يگراندرمان

ز يـ افـراد ن  يحات شبانه روزيص از ترجيو تشخ ينيدر مصاحبه بال

ز ين نيا ها آزمون يشود در اجرا يمشنهاد ين پيهمچن. سوال بکنند

و  يصـبحگاه  يهـا  پيـ تهـا بـا    يآزمـودن رد که يمورد توجه قرار گ

و روان  يکيولـوژ يزيط فيممکن است بـا توجـه بـه شـرا     يعصرگاه

پشـان  يتنامتناسـب بـا    يهـا  زمـان مختلـف در   يها پاسخ يشناخت

ت يا محـدود يـ ن خطـر  يتر مهمن را به عنوان يد بتوان ايشا. بدهند

  .ز در نظر گرفتيج نيم نتايدر تعم يپژوهش

                                                
5 Kerkhof, G 
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