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چکیده
پیشرفت تحصیلی که عدم فاصلۀ بین ظرفیت یادگیری و عملکرد تحصیلی در نظر گرفته میشود ،عالوه بر
تفاوتهای هوشی تحت تاثیر متغیرهای شخصیتی نیز قرار میگیرد .هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش
سیستمهای مغزی رفتاری و صبحی-عصری بودن در پیشبینی پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان دوره
ابتدایی شهرستان بانه بود .روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعۀ آماری تمامی دانشآموزان پسر
دوره ابتدایی شهر بانه و نمونه پژوهش  410دانشآموز از پایههای چهارم ،پنجم و ششم بودند که بهصورت
نمونهگیری تصادفی خوشهای در سال تحصیلی  4931-4931انتخاب شدند .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامههای سیستمهای مغزی رفتاری کارور و وایت و شخصیتهای صبحی-عصری هورن -آستبرگ
استفاده شد و دادههای گردآوری شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه
مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج این تحقیق نشان داد که پیشرفت تحصیلی با مولفههای حساس به پاداش
( )r=0/91 : p>0/001و سایق ( )r=0/11 : p>0/001از سیستم فعالساز رفتاری و میزان صبحی بودن
( ) r=0/91 : p>0/001رابطه مثبت اما با مولفههای جستجوی سرگرمی ( ) r=-0/11 : p>0/019و حساس
بهتنبیه ( ) r=-0/93 : p>0/004رابطه منفی دارد .همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که مولفۀ سایق و
صبحی-عصری بودن میتوانند بهترتیب  11/1و  44/1درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را
پیشبینی کنند .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که دانشآموزان هرچه حساسیت به پاداش و سایق
قویتری داشته باشند و از نظر تیپهای شبانهروزی بیشتر صبحی باشند پیشرفت تحصیلی بیشتری نشان
میدهند.
 .4دانشیار روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلیbasharpoor_sajjad@uma.ac.ir ،
 .1کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی( نویسنده مسئول)javaddrodi89@gmail.com ،
 .9کارشناس ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلیmahmoodzadeh.sepideh@gmail.com ،
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واژگان کلیدی :سیستم فعالساز رفتاری ،شخصیتهای صبحی -عصری ،پیشرفت تحصیلی،
دانشآموزان.

مقدمه
پیشرفت تحصیلی 4به توانایی آموختهشده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی
اطالق میشود که بهوسیله آزمونهای فراگیری استاندارد شده یا آزمونهای معلمساخته
اندازهگیری میشود .پیشرفت تحصیلی طبق آخرین تعریفهای موجود به مقدار دانش و
مهارتهای بدست آمده توسط دانشآموز در دورههای متعدد تحصیلی گفته میشود
(ناتهانا و ینگی1003 ،1؛ به نقل از انال و هریسون ،1049 ،9ص  .)401بهطورکلی این
اصطالح به معنای مقدار یادگیری آموزشگاهی فرد است که بتوان آنها را درمقوله کلی
عوامل مربوط به تفاوتهای فردی و عوامل مربوط به مدرسه و نظام آموزشوپرورش مورد
مطالعه قرار داد (دلیرناصر و حسینینسب .)4931 ،پیشرفت تحصیلی عدم فاصله بین توان
بالقوه (ظرفیت یادگیری) و توان بالفعل(عملکرد تحصیلی) تعریف شده است (نوری،
میرشاه جعفری و سعادتمند .)4931 ،مشکالت مربوط به یادگیری و پیشرفت تحصیلی یا
ریشه درونفردی و یا ریشه برونفردی دارند .مشکالت درون فردی از ویژگیهای
شخصیتی و ویژگیهای روانشناختی فراگیران نشئت میگیرد؛ درحالی که مشکالت
برونفردی از عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،آموزشی ،چگونگی تدریس و برخورد معلمان
نشئت میگیرد (محسنپور ،حجازی وکیامنش .)4911 ،به عبارت دیگر گسترۀ تفاوتهای
فردی در پیشرفت تحصیلی دربرگیرندۀ ویژگیهای شناختی مانند بهرۀ هوشی و
غیرشناختی مانند صفات شخصیتی میباشد (ریجل و النسباری.)1001 ،1
نظریۀ حساسیت به تقویت 1گری 1میتواند تاحدی توجیهکنندۀ تفاوتهای فردی در
عملکرد آموزشی دانشآموزان باشد .نظریۀ حساسیت به تقویت گری ( )4311ماهیت
تفاوتهای فردی را در سطح زیستی -عصبی توضیح میدهد و اشاره دارد اضطراب و
1. Academic achievement
2. Nuthana & Yenagi
3. Oneale & Harrison
4. Ridgell & Lounsbury
5. Reinforcement sensivity theory
6. Gray
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برانگیختگی دو بعد اساسی شخصیت هستند که مطابق با تفاوتهای فردی در حساسیت دو
سیستم زیستی -عصبی به محرکهای مختلف هستند (کارور و وایت .)4331 ،4به عبارت
دیگر سه سیستم جداگانه – اما در تعامل با هم درمغز پستانداران وجود دارد .این سیستمها

عبارتند از :سیستم بازداری رفتاری ،1سیستم جنگ و گریز  9و سیستم فعالساز رفتاری

1

(بشرپور .)4931 ،سیستم بازداری رفتاری به محرکهای اضطراب برانگیز پاسخ میدهد و
مرتبط با انگیزۀ منفی ،ناامیدی و ناراحتی است (فرانکن ،موریس و راشن .)1001 ،1سیستم
فعالساز رفتاری به محرکهای مرتبط با پاداش پاسخ میدهد و با انگیزه و احساسات
مثبت ،امید و شادی مرتبط است (کارور و وایت )4331،و سیستم جنگ ،بهت و گریز نیز با
اجتناب و فرار مرتبط است و زیربنای هیجان ترس میباشد (کارر .)1001 ،1حساسیت
سیستم بازداری رفتاری و سیستم فعالساز رفتاری حاالت انگیزشی را تحت تاثیر قرار
میدهد و از آنجایی که عملکرد آموزشی دانشآموزان متاثر از حالتهای انگیزشی آنها
میباشد (هایمپل ،الیوت و وود )1001 ،1میتوان گفت سیستمهای مغزی– رفتاری 1یکی از
متغیرهای اثرگذار بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانشآموزان است .به عنوان مثال عزت
نفس پایین و ترس زیاد از شکست با فعالیت زیاد سیستم بازداری رفتاری مرتبط است؛
یعنی دانشآموزان با فعالیت باالی  BISوقتی خودشان را ارزیابی میکنند به نگرشهای
منفی سوگیری دارند (هایمپل و همکاران .)1001 ،فرض میشود عزت نفس باال،
خودکارآمدی و خوشبینی متاثر از فعالیت سیستم فعالساز رفتاری میباشد؛ لذا
دانشآموزان با فعالیت  BASباال هنگام ارزیابی خودشان سوگیری مثبت دارند (هایمپل و
همکاران )1001 ،و اهداف مرتبط با شایستگی و تسلط و ارزیابی مثبت را دنبال میکنند
(الیوت و چرچ.)4331 ،
سیستمهای مغزی -رفتاری از طریق تأثیرشان بر مواجهه با مشکالتی مثل اضطراب،
استرس و افسردگی نیز میتوانند عملکرد تحصیلی دانشآموزان را تحت تاثیر قرار دهند
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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(کرمی ،عیسیزادگان و میکائیلی .)1041 ،تاثیر سیستمهای مغزی-رفتاری بر احساساتی
مانند خشم ،افسردگی و اضطراب در بسیاری از پژوهشها (فخاری و همکاران4934 ،؛

آلوی 4و همکاران )1001 ،تایید شده است و بر این اساس سیستمهای مغزی -رفتاری می-
توانند بهطور غیرمستقیم بر عملکرد تحصیلی دانشآموزان تأثیر بگذارند .الیدرا ،پولمن و
الیک )1001( 1نشان دادند که رابطۀ مثبت و معناداری بین مولفههای روانرنجوری با متغیر
اضطراب امتحان و رابطۀ منفی روانرنجوری با پیشرفت تحصیلی وجود دارد .جعفرینژاد و
همکاران ( )4934نشان دادند که ویژگیهای شخصیتی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارند .به
این صورت که روانرنجوری با پیشرفت تحصیلی رابطۀ منفـی ،برونگرایی ،سازگاری،
وظیفهشناسی با پیشـرفت تحصیلی رابطۀ مثبت دارند و بین ویژگی شخصیتی گشودگی با
پیشرفت تحصـیلی رابطـه معنـاداری وجـود ندارد .حکیمی ،حجازی و لواسانی ( )4939در
پژوهشی به این نتیجه رسیدند که ویژگیهای شخصیتی با پیشرفت تحصیلی رابطۀ معناداری
دارد .ویژگیهای شخصیتی قادر به تبیین  10درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی هستند و
وظیفهشناسی با تبیین پیشبینی  93درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی قویترین
پیشبینیکننده عملکرد تحصیلی است .قاسمی ،عابدینی و عابدینی ( )4931نشان دادند بین
ویژگیهای شخصیتی و ابعادآن با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطۀ معناداری وجود
دارد .سیروبیا و پاساریکا )1049( 9بیان کردند که روانرنجوری و روانپریشی با عملکرد
تحصیلی رابطۀ منفی و برونگرایی تا حدی با عملکرد تحصیلی مرتبط است؛ اما رابطۀ بین
1
آنها ضعیف گزارش شده است .همچنین در پژوهش هولوچر ،شوبهارت و ویلفنگر
( )1049شواهد قابل مالحظهای وجود دارد که صفات شخصیتی مرتبط با عملکرد ،به نمود
پیشرفت تحصیلی کمک میکند .در مطالعۀ بیک 1و همکاران ( )1049تعهد به مطالعه
بهطور مثبت با فعال سازی سیستم بازداری رفتاری و درگیر شدن به مطالعه بهطور مثبت با
فعالسازی سیستم فعالساز رفتاری ارتباط دارد .بهطور کلی فعالسازی سیستم بازداری و
سیستم فعالساز رفتاری با رفتار مطالعۀ زیاد ،بهبود عملکرد و نتایج مطالعۀ دانش آموزان
1. Alloy
2. Laidra, Pullman & Allik
3. Ciorbea, Pasarica
4. Holocher, Schubhart & Wilflinger
5. Beek, Kranenburg ,Taris , Schaufeli
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ارتباط دارد .سو آن )1041( 4در پژوهشی با هدف آزمودن ارتباط نظریۀ حساسیت به
تقویت و پیشرفت تحصیلی ،اثر غیرمستقیم سیستمهای بازداری و فعالساز رفتاری بر
پیشرفت تحصیلی از طریق خودکارآمدی و جهتگیری هدف را بررسی کرد .نتایج نشان
داد درحالی که فعالیت سیستم فعالساز رفتاری تاثیری بر پیشرفت تحصیلی نداشت ،فعالیت
سیستم بازداری رفتاری بهطور چشمگیری با پیشرفت تحصیلی مرتبط بود و به هر حال اثر
غیر مستقیم سیستم بازداری رفتاری بر عملکرد تحصیلی از طریق واسطه ها قابل توجه بود.
همانطور که اشاره کردیم بخشی از تفاوتهای فردی در پیشرفت تحصیلی میتواند
متأثر از صفات شخصیتی باشد .نوعی دیگر از تقسیمبندی شخصیت و تفاوتهای فردی در
افراد مدل صبحی -عصری است .در ارتباط با ساعات زیستی و زمان روانشناسی پژوهشها
نشان میدهد که افراد را میتوان در یک سنخ شبانهروزی دو قطبی از عصرگاهی تا
صبحگاهی طبقهبندی کرد (کاسی ،رابرت و بویر .)1001 ،1صبحی یا عصری بودن به
تفاوتهای فردی در دورههای شبانهروزی ریتمهای خودانگیخته خواب و بیداری و
هشیاری ذهنی اشاره میکند (سانگ واستوچ .)1000، 9تیپهای صبحگاهی که معموال
چکاوکها نامیده میشوند زودتر به خواب رفته و زودتر بیدار میشوند ،در مقابل تیپهای
عصرگاهی قرار دارند که معموال جغدها نامیده میشوند ،این افراد برعکس افراد صبحی
شبها دیرتر میخوابند و صبحها دیرتر بیدار میشوند و اغلب اوقات در زمان بیداری هم
خسته هستند (تامپسون .)1001 ،1تیپهای صبحی و عصری در تعدادی از متغیرهای
زیستشناختی مثل ساعت غذا خوردن ،عملکرد ،درجه حرارت بدن ،سطح کورتیزول،
ترشح مالتونین ومتغیرهای روانشناختی مثل عملکرد روزانه ،مقابله با استرس ،هوش،
نقایص شناختی ،توجه و کارکردهای حرکتی تفاوتهایی با هم دارند (بشرپور )4931 ،و
همین تفاوتهاست که باعث شده تیپهای زمانی یکی از متغیرهای پیشبینیکنندۀ
پیشرفت تحصیلی باشد .مطالعات گذشته نیز به روابط چشمگیر میان تیپهای زمانی و
عملکرد تحصیلی دست یافتهاند و نشان دادند که عصریبودن با عملکرد تحصیلی بهطور
منفی و صبحی بودن بهطور مثبت با آن رابطه دارد .راندلر و فریچ )1003( 1نشان دادند که
1. Sue Ann
2. Caci, Robert, Boyer
3. Song, Stough
4. Thompson
5. Randle & Frec
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تیپهای شبانه روزی میتواند عملکرد تحصیلی نوجوانان را تحت تاثیر قرار دهد؛ به
طوریکه صبحیها عملکرد بهتری در پیشرفت تحصیلی دارند (به نقل از بشرپور.)4931 ،
بشلوک ،اوندر و دویسیا )1044( 4در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که دانشآموزان با
اولویت صبحی نمره باالتر ازکسانی با ترجیح شبانه روزی عصری و یا میانه میگیرند .در
فراتحلیل پریکل 1و همکاران ( )1044رابطۀ معنادار بین تیپهای زمانی و توانایی شناختی
افراد با شاخصهای پیشرفت تحصیلی بهدست آمد .در این پژوهش عصریبودن بهطور
منفی با پیشرفت تحصیلی و بهطور مثبت با تواناییهای شناختی و صبحی بودن به طور مثبت
با پیشرفت تحصیلی و بهطور منفی با توانایی شناختی رابطه داشت .پریکل 9و همکاران
( )1049با کنترل کردن تعدادی از متغیرهای پیشبینیکننده معمول ،به مطالعهای با هدف
تصدیق تیپهای زمانی به عنوان پیشبین پیشرفت تحصیلی دست زدند .آنها متغیرهای
جنسیت ،توانایی شناختی ،وجدان ،نیاز به شناخت ،انگیزهی پیشرفت را کنترل کردند ،نتیجه
نشان دادکه عصری بودن حتی پس از کنترل سایر پیشبینها ،با پیشرفت تحصیلی رابطۀ
منفی داشت .اما صبحی بودن سهم مستقلی نسبت به سایر پیشبینی کنندگان نداشت و با
نمرات مدرسه به عنوان یک پیشبینیکنندۀ منسجم همخوانی نداشت .آنها بخشی از این
نتیجه را مربوط به سن نمونۀ مورد پژوهش دانستهاند .همانطور که میدانیم نوجوانان بیشتر
عصری میباشد.
در بررسی تفاوتهای فردی در پیشرفت تحصیلی اثر متغیرهای مختلفی به چشم
میخورد که ویژگیهای شخصیتی یکی از آنهاست .بسیاری از تحقیقات گذشته که پیشتر
به تعدادی از آنها اشاره کردیم به ارتباط ایندو متغیر پرداختهاند و همگی موید رابطۀ بین
ویژگیهای شخصیتی و پیشرفت تحصیلی بودند .نظریههای زیستشناختی شخصیت نیز
تبیینکنندۀ خوبی برای تفاوتهای فردی میباشندکه تفاوت در پیشرفت تحصیلی یکی از
آنهاست .در پژوهشهای داخلی تاثیر نظریههای زیستشناختی شخصیت در پیشرفت
تحصیلی مورد غفلت قرار گرفته است .تاثیر سیستمهای مغزی -رفتاری بهعنوان یکی از
نظریه های این حوزه ،به طور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد تحصیلی در برخی مطالعات
پیشین گزارش شده است (بیک و همکاران1049،؛ سوآن1041،؛کرمی و همکاران،
1. Beşoluk, Önderb & Devecia
2. Preckel, Lipnevich, Schneider, & Roberts
3. Precke, Lipnevich, Boehme, Brandner, Georgi & et el
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)1041؛ اما نتایج متفاوت پژوهشها ،نبود نتایج محکم و منسجم و کمبود تحقیقات داخلی
در این زمینه احساس نیاز به پرداختن به این حوزه را در ما برانگیخت .یکی دیگر از
متغیرهایی که در مطالعات داخلی جای خالی آن به شدت مشاهده میشود تاثیر تیپهای
شبانهروزی بر عملکرد تحصیلی است .مطالعات خارجی تا جایی که مورد بررسی قرار
گرفت همگی موید رابطۀ منفی عصری بودن و پیشرفت تحصیلی بودند؛ اما در مطالعات
داخلی به این متغیر کمتر پرداختهشده است؛ لذا تحقیق حاضر درصدد پاسخ به این سواالت
میباشد که آیا اساسا رابطهای بین سیستمهای مغزی رفتاری و تیپهای صبحی -عصری با
پیشرفت تحصیلی وجود دارد؟ سیستمهای مغزی رفتاری و تیپهای صبحی -عصری تا چه
اندازه میتوانند پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی کنند؟
فرضیات پژوهش

 .4بین سیستم فعال ساز رفتاری با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.
 .1بین صبحی-عصری بودن افراد با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

روش
روش پژوهشی این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود .جامعۀ آماری این پژوهش
شامل کلیۀ دانشآموزان پسر که در سال تحصیلی  4931-4931در مدارس ابتدایی شهر بانه
مشغول به تحصیل بودند ( )N=1199و روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای بود .بر این
اساس در شهر بانه که شامل 11دبستان پسرانه است به تصادف یک دبستان پسرانه انتخاب و
بعد از مراجعه به دبستان از بین  41کالس مدرسه 1 ،کالس به صورت تصادفی انتخاب
شدند .سپس دانشآموزان کالسهای انتخاب شده که در مجموع  410نفر بودند در
پژوهش شرکت کردند و در نهایت دادههای  410نفر از آنها که بهطور کامل به
پرسشنامهها پاسخ دادهبودند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .روش برآورد حجم نمونه در
تحقیقات همبستگی (کوهن و همکاران 1004؛ به نقل از حسنزاده )4930 ،دلیل انتخاب
این حجم از نمونه بود .سن این دانشآموزان بین  44تا  41سال و میانگین سنی آنها 41سال
و چهار ماه بود.
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ابزارهای پژوهش شامل موارد ذیل بود:

پرسشنامۀ صبحی -عصری هورن–آستبرگ :4این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی

است که برای اندازهگیری تیپهای صبحی و عصری به کار میرود .این پرسشنامه شامل
 43سوال است که مربوط به زمان خوابیدن ،بیدار شدن و زمانهای ترجیحی برای
عملکردهای فیزیکی ،ذهنی و هشیاری بعد از بیداری است 1 .پاسخ ممکن برای سؤاالت
وجود دارد :برای سواالت  ،41 ،41 ،49 ،3 ،1 ،1 ،1 ،1 ،1 ،9و  41نمرات بین  4تا  ، 1برای
سؤاالت  41 ،40 ،1 ،4و  41نمرات بین  4تا  ، 1برای سوال  41نمرات  0تا  1و برای
سواالت  44و  43نمرات بین  0تا  1به صورت لیکرتی نمره داده میشود .طبق نتایج این
پرسشنامه افراد در  1طبقه ریتم ساعت زیستی کامال صبحی (نمرات ،)10-13نزدیک به
صبحی ( ،)13-13تیپ میانی (نمرات ،)11-11نزدیک به تیپ عصری ( )94-14وکامال
عصری (نمرات  )41-14قرار میگیرند .نمره  11تا  11به عنوان نمره برش برای تشخیص
تیپهای صبحی و عصری گزارش شده است (بشرپور .)4931 ،از آنجا که این تحقیق از
نوع همبستگی بوده و هدف بررسی رابطه صبحی-عصری بودن با پیشرفت تحصیلی است؛
لذا تیپهای صبحی و عصری به صورت جداگانه وارد نرم افزار نشد؛ بلکه نمرات باالتر به
منزلۀ صبحی بودن و نمرات پایینتر به منزله عصری بودن است .دیاز– مورالس و سانچز

لویس ( )1001ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را  0/11گزارش کردند .عیسی
زادگان ،شیخی و احمدیان ( )4930ضریب پایایی بازآزمایی این پرسشنامه را  0/11گزارش
کردهاند .همچنین انصاری ،دلوی و روزبهانی ( )4913پایایی این پرسشنامه را 0/14
گزارش کردند و بیان کردند که این پرسشنامه با توجه به نظر متخصصان از روایی باالیی
برخوردار است.
پرسشنامه سیستمهای مغزی رفتاری :این پرسشنامه توسط کارور و وایت ( )4331به
منظور ارزیابی تفاوتهای فردی در حساسیت سیستمهای بازداری و فعالساز رفتاری
توسعه یافت .این مقیاس دارای  10سؤال است که فعالیت سیستم بازداری رفتاری را به-
وسیله خردهمقیاس حساسیت به تنبیه ( سواالت  4تا  1که سوال  1به صورت معکوس نمره
گذاری میشود) و فعالیت سیستم فعالسازی رفتاری را بهوسیله سه خردهمقیاس حساسیت
به پاداش ( سواالت  1تا  ،)41سایق ( سواالت  49تا  )41و جستجوی سرگرمی ( سواالت
)1. Horne – Ostberg Morningness – Eveningness Questionnair ( MEQ
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 41تا  )10مورد ارزیابی قرار میدهد .آزمودنیها به این سؤاالت در مقیاس لیکرت 1
نقطهایی از( 4اصال درست نیست) تا  ( 1کامال درست است) پاسخ میدهند .ضریب آلفای
کرونباخ خرده مقیاس بازداری  0/11و برای خرده مقیاسهای حساس به پاداش ،0/19
سایق  0/11و جستجوی سرگرمی 0/14گزارش شده است (کارور و وایت .)1001 ،ثبات
درونی مقیاس بازداری رفتاری  0/11و ثبات درونی مقیاس فعال ساز رفتاری به ترتیب
 0/11 ،0/19و  0/11گزارش شده است (کارور و وایت .)4331 ،در مطالعهایی که
مجارشین و بخشیپور درسال  4911انجام دادند ثبات درونی مقیاس بازداری رفتاری 0/11
و ثبات درونی مقیاس فعالساز رفتاری را بهترتیب  0/11 ، 0/11و  0/11را گزارش کردند
(به نقل از نظرزاده ،معمارباشی و احتشام زاده .)4934 ،لوکستون و داو )1004 ( 4ثبات
درونی بازداری رفتاری را  0/11و روایی افتراقی آن با اضطراب را  0/11گزارش کردند.
پیشرفت تحصیلی :برای سنجش پیشرفت تحصیلی ،معدل تحصیلی دانشآموزان در
نیمسال اول سال تحصیلی  4931-4931در نظر گرفته شد .از آنجایی که ممکن است برخی
از دانشآموزان در ارزشیابی پایانی به بعضی دالیل نمرات کمی گرفته باشند ،نمرات
مستمر و قضاوت معلمان در مورد وضعیت تحصیلی این دانشآموزان نیز یکی دیگر از
مالکهای تصمیمگیری قرار گرفت.
روند اجرای این پژوهش بدین گونه بود که طی نامهای از طرف دانشگاه به آموزش و
پرورش شهرستان بانه مراجعه و پس از اخذ مجوز برای اجرای این تحقیق ،درشهر بانه که
شامل  11دبستان پسرانه بود به تصادف یک دبستان و از این دبستان که شامل  41کالس
بود 1 ،کالس بهصورت تصادفی انتخاب و بعد از مراجعه به آنها در صحن کالس و تبیین
اهداف پژوهش ،پرسشنامهها دراختیار دانشآموزان قرارگرفت و از آنها خواسته شد در
حضور پژوهشگر به آنها پاسخ دهند .در نهایت دادههای بهدست آمده وارد نرم افزار
 spss21شد و با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه
(روش ورود )1مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

1. Loxton & Daw
2. Enter method
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یافتهها
برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج آزمون به
شرح زیر است:
جدول  .1میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی نمرات آزمودنیها در هر یک از متغییرها
متغییر ها

M
()±SD

حساس به

41/10

پاداش

1/11

حساس به

سایق

پاداش

جستجوی

حساس به

صبحی

اختالل

سرگرمی

تنبیه

بودن

رفتاری

44/11

**0/19

1/11

0/004

جستجوی

3/19

*-0/11

** -0/91

سرگرمی

4/31

0/011

0/004

41/94

** -0/19

** -0/11

** 0/91

1/13

0/004

0/004

0/004

صبحی –

13/41

*0/14

* 0/11

-0/41

عصری بودن

1/41

0/011

0/090

0/419

پیشرفت

9/91

** 0/91

** 0/11

تحصیلی

0/11

0/001

0/004

سایق

حساس به تنبیه

**معنی داری در سطح 1/11

* -0/11
0/019

**
-0/90
0/001
** -0/93

** 0/91

0/004

0/004

* معنی داری در سطح 1/10

نتایج جدول شماره یک نشان میدهد که پیشرفت تحصیلی با مؤلفه سائق (،r=0/11
 )p> 0/004و میزان صبحیبودن ( )p> 0/004 ،r=0/91همبستگی مثبت اما با مولفۀ

جستجوی سرگرمی ( )p> 0/019 ،r=-0/11و حساس به تنبیه سیستم بازداری رفتاری
( )p> 0/004 ،r=-0/93همبستگی منفی دارد .همچنین پیشرفت تحصیلی با صبحی-عصری
بودن افراد در تیپهای شبانهروزی ( )p> 0/004 ،r=0/91رابطه مثبت دارد به این معنا که
به هر میزان که نمرات افراد در پرسشنامه صبحی-عصری باالتر می رود میزان پیشرفت
تحصیلی در افراد بیشتر می شود.
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جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون به روش ورود پیشرفت تحصیلی با مولفههای سیستمهای مغزی
رفتاری
متغیرهای پیش
بین

R
()0/114

RS
()0/111

ARS
()0/410

حساسیت به
پاداش
سایق
جستجوی
سرگرمی
حساسیت به تنبیه

ضرایب غیر استاندارد

ضریب
استاندارد

B

Std.Error

Beta

0/091

0/091

0/419

0/010

0/091

0/911

-0/041

0/091

-0/011

-0/004

0/011

-0/001

T
(P)Value
0/319
0/911
1/111
0/011
-0/111
0/113
-0/011
0/311

نتایج بدستآمده از رگرسیون خطی در جدول  1نشان میدهد که سیستمهای مغزی
رفتاری میتواند  11/1درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را در دانشآموزان پیشبینی
نماید .با توجه به مقدار  Fبدستآمده و همچنین سطح معنیداری بدستآمده برای آن که

کمتر از ( )α=0/01میباشد میتوان گفت که رگرسیون مورد نظر معنادار است .همچنین از
بین متغیرهای موردنظر مولفهی سایق از سیستم فعالساز رفتاری در سطح ()P>0/01

میتواند به صورت معناداری پیشرفت تحصیلی را در دانشآموزان پیشبینی نماید اما
مولفه های دیگر سیستم فعالساز رفتاری و همچنین سیستم بازداری رفتاری توانایی
پیشبینی پیشرفت تحصیلی را در دانشآموزان ندارند.
جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون به روش ورود پیشرفت تحصیلی با صبحی-عصری بودن
متغیرهای پیش بین

صبحی-عصری
بودن

R
()0/914

RS
()0/441

ARS
()0/403

ضرایب غیر استاندارد

ضریب
استاندارد

B

Std.Error

Beta

0/011

0/044

0/914

T
(P)Value
1/401
0/004
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نتایج بدستآمده از رگرسیون خطی در جدول  1نشان میدهد که صبحی-عصری
بودن میتواند  44/1درصد از تغییرات پیشرفت تحصیلی را در دانشآموزان پیشبینی
نماید .با توجه به مقدار  Fبدستآمده و همچنین سطح معنیداری بدستآمده برای آن که

کمتر از ( )α=0/01میباشد میتوان گفت که رگرسیون مورد نظر معنادار است و میزان
صبحی بودن دانشآموزان در سطح ( )P>0/04میتواند به صورت معناداری پیشرفت

تحصیلی را پیشبینی نماید.

بحث و نتیجهگیری
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش سیستمهای مغزی رفتاری و میزان عصری-صبحی در
پیشبینی پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان بود .فرضیه اول این پژوهش عبارت بود از
"بین سیستم فعالساز رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان رابطه مثبتی وجود دارد"؛
یافتههای این پژوهش نشان داد که از مؤلفههای سیستمهای مغزی رفتاری مؤلفۀ
حساسبهپاداش و سایق از سیستم فعالساز رفتاری با پیشرفت تحصیلی رابطۀ مثبت اما مؤلفۀ
جستوجوی سرگرمی با پیشرفت تحصیلی رابطۀ منفی دارد .این نتایج با تحقیقات وان
بیک و همکاران ( )1049که نشان دادند سیستم فعالسازی رفتاری با درگیری در مطالعه و
تعهد به مطالعه و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت دارد همسو میباشد؛ اما نتایج این تحقیق که
رابطۀ بین سیستم فعالساز رفتاری با پیشرفت تحصیلی را نشان داد با تحقیق سوآن ()1041
که گزارش کرد فعالیت سیستم فعالساز رفتاری با پیشرفت تحصیلی رابطهایی ندارد
ناهمسو میباشد .از نتایج دیگر این تحقیق رابطۀ منفی بین سیستم بازداری رفتاری با
پیشرفت تحصیلی بود که با نتایج حاصل از تحقیقات وان بیک و همکاران ( )1049مبنی بر
رابطه منفی بین سیستم بازداری رفتاری با پیشرفت تحصیلی و تحقیقات سوآن ( )1041که
رابطۀ منفی بین سیستم بازداری رفتاری و پیشرفت تحصیلی را گزارش کرد نیز همسو و
همخوان است .همچنین نتایج رگرسیون نشان دادکه از مؤلفههای سیستمهای مغزی رفتاری
مؤلفه سایق سیستم فعالساز رفتاری میتواند پیشرفت تحصیلی دانشآموزان را پیشبینی
کند .طبق نظریههای زیستی با توجه به نقش سیستم فعالساز رفتاری در برانگیختن رفتار
تمایلی و گرایشی در پاسخ به محرکهای اشتیاقی شرطی و غیرشرطی ،میتوان گفت که
هر قدر سیستم فعالساز رفتاری فرد حساستر و قویتر باشد ،به همان میزان تمایل فرد برای
پیگیری پاداشها بیشتر است (بشرپور )4931 ،که این تبیینی برای یافتههای پژوهش حاضر
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و پیشینههای همسو با آن است .باتوجه به اینکه پیشرفت تحصیلی میتواند برای فرد پاداش
درونی یا بیرونی مانندتحسین و تشویق به همراه داشته باشد و تمایل فرد برای گرفتن نمرات
باالتر را برانگیزد ارتباط مثبت بین مؤلفههای حساس به پاداش و سائق از سیستم فعالساز
رفتاری با پیشرفت تحصیلی تبیین میشود .از سوی دیگر سیستم بازداری رفتاری ،باعث
اجتناب از ماهیت دردزا و ترسآور تنبیهها میشود و هرقدر این سیستم در فرد قویتر و
حساستر باشد ،به همان اندازه فرد تمایل دارد از تنبیهها اجتناب کند (بشرپور .)4931 ،نظر
به اینکه سیستم بازداری رفتاری با ترس از شکست مرتبط است و دانشآموزان با فعالیت
باالی سیستم بازداری رفتاری ،هنگام ارزیابی خود سوگیری منفی دارند ،برای رابطۀ منفی
بین سیستم بازداری رفتاری با پپیشرفت تحصیلی توجیه میشود؛ بنابراین دانشآموزان با
فعالیت باالی سیستم بازداری رفتاری به دلیل ترس از شکست از رفتار مطالعه اجتناب کرده
و به پیشرفت تحصیلی کمتری دست مییابند.
فرضیه دوم پژوهش عبارت بود از "بین صبحی-عصری بودن با پیشرفت تحصیلی

دانشآموزان رابطه مثبت وجود دارد" .نتایج نشان دادکه بین تیپهای شبانهروزی افراد و
پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد .افرادی که دارای تیپهای صبحی میباشند وشبها
معموال زودتر میخوابند و صبح زود از خواب بیدار میشوند و اکثر فعالیتهای خود را در
صبحگاه انجام میدهند نسبت به افرادی که دارای تیپ عصری میباشند و معموال دیرتر از
خواب بیدار میشوند و در عصر بیشتر فعال میباشند پیشرفت تحصیلی بهتری نشان دادهاند.
نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج تحقیقات راندلر و فریچ ( )1003مبنی بر رابطۀ مثبت بین
تیپهای صبحی با پیشرفت تحصیلی و همچنین با نتیجه تحقیقات بشلوک و همکاران
( )1044که نشان دادند افراد دارای تیپهای صبحی نمرات تحصیلی بهتری نسبت به
تیپهای عصری دارند و تحقیق پریکل و همکاران ( )1044که گزارش کردند صبحی
بودن بهطور مثبت با پیشرفت تحصیلی همبسته است همسو و با تحقیقات پریکل و همکاران
( )1049که نشان دادند صبحی بودن سهم مستقلی در پیشبینی پیشرفت تحصیلی ندارد
ناهمسو میباشد .باتوجه به این نتایج میتوان تبیین کرد با توجه به نظریههای زیستی از
آنجایی که اکثر هورمونهای آرامشبخش مانند مالتونین در شبها ترشح میشود و
افرادی که شبها بیشتر میخوابند و صبحها زودتر از خواب بیدار میشوند به میزان کافی
هورمونهای آرامش بخش در بدن آنها ترشح میشود (کاالت4931 ،؛ ترجمه سید
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محمدی) ،در طول روز سرحال و شاداب هستند و میتوانند عملکرد تحصیلی بهتر داشته
باشند ،فعالتر باشند و یادگیری خود را نسبت به افرادی که دارای تیپ عصری که شبها
دیرتر میخوابند ودر شب فعال تر میباشند ،بیشتر بهبود ببخشند؛ بنابراین میتوان به
دانشآموزان در مدارس پیشنهاد کرد که برای بهبود پیشرفت تحصیلی خود ریتمهای شبانه
روزی خود را کنترل و تنظیم کرده و سعی کنند که شبها زودتر بخوابند تا هورمونهای
آرامشبخش بیشتری دریافت کنند تا در طول روز ذهن آمادهتری برای یادگیری مطالب
درسی داشته باشند و بتوانند فعالیتهای روزانه خود را به نحو احسن انجام دهند.
در نتیجهگیری کلی از این تحقیق میتوان گفت که پیشرفت تحصیلی با میزان
صبحیبودن دانشآموزان در ریتمهای شبانهروزی خود و مولفههای حساسبهپاداش و
سائق از سیستم فعالسازی رفتاری رابطه مثبت ولی با مؤلفه حساس به تنبیه از سیستم
بازداری رفتاری و مؤلفه جستجوی سرگرمی از سیستم فعال ساز رفتاری رابطه منفی دارد.
خاطرنشان میشود که این پژوهش بر روی دانشآموزان دوره ابتدایی انجام گرفت و
تعمیم نتایج این تحقیق به گروههای دیگر در جامعه باید بااحتیاط انجام شود .همچنین از
محدودیتهای دیگر این پژوهش استفاده از پرسشنامه خودگزارشی سیستمهای مغزی
رفتاری و تیپهای صبحی-عصری بود که اگر از روشهای دیگری استفاده شود احتمال
بهدست آوردن نتایج دیگر محتمل میباشد .امید است که در پژوهشهای بعدی نقش
عوامل شخصیتی ،عوامل خانوادگی ،شرایط محیطی ،عوامل هیجانی ،سبکهای دلبستگی
و سایر عوامل روانشناختی نیز در نظر گرفته شود تا با دیدی گسترده و چندبعدی به
پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان نگریسته شود و برنامههای منظمی برای افزایش پیشرفت
تحصیلی دانش آموزان در نظر گرفته شود.
با توجه به نتایج حاصل از تحقیق و نتایج تحقیقات گذشته دربارۀ رابطه معنیدار بین
سیستمهای مغزی رفتاری با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان پیشنهاد میشود که در
برنامههای آموزشی تحصیلی که در مدرسه و اداره آموزش و پرورش برای دانش آموزان
دارای مشکالت تحصیلی در نظر گرفته میشود ،عالوه برتوجه به زمینههای هوشی،
استعداد و خانوادگی باید به نقش عوامل سرشتی دانشآموزان توجه ویژه شود .همچنین
پ یشنهاد می شود که سیستم آموزشی و عوامل مدارس از مکانیزم های تقویت و پاداش
بیشتری استفاده کنند تا سیستم فعالساز رفتاری نسبت به سیستم بازداری رفتاری بیشتر فعال
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شود و پیشرفت تحصیلی بیشتری به بار آورد .همچنین باتوجه به نتایج حاصل از رابطۀ
تیپهای صبحی با پیشرفت تحصیلی به خانوادهها پیشنهاد میشود که زمان خواب
دانش آموزان خود را کنترل کرده و سعی کنند آن را به گونه ای تنظیم کنند که
فرزندانشان شبها زودتر بخوابند و اکثر فعالیتهای خود را در طول روز انجام دهند.
همچنین به اداره آموزش و پرورش و نهادهای آموزشی پیشنهاد میشود که برای افزایش
پیشرفت تحصیلی و عملکرد بهتر تحصیلی دانشآموزان سعی کنند مدارس را حتیاالمکان
بهصورت شیفتهای صبحی درآورند.
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