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Abstract 
Introduction:  State /Trait Anxiety can be considered an unstable emotional state that reflects the 
individual's interpretation of a stressful situation in a particular time frame and varies depending on the 
degree to which the situation is perceived as threatening. The purpose of this study was to determine the 
prediction of State /Trait Anxiety based on the behavioral brain system of morning / evening types in 
students of Urmia University in the academic year 2015. 
Methods: This descriptive study was a correlational study in which 370 students of Urmia University 
(169 girls, 201 males) were selected by cluster random sampling. Data collection was done using 
“Spielberger State/Trait Anxiety Questionnaire”, “Carver & White Behavioral Brain Systems 
Questionnaires” and “Horne & Ostberge Morningness/Eveningness Types”. Validity have been 
confirmed in previous studies. Instruments reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient. 
Data was analyzed using SPSS. 22 software. 
Results: There was a correlation between behavioral brain systems and morning / evening type with 
predict state / trait anxiety (P < 0.01). The results of stepwise regression analysis showed that behavioral 
brain systems and morning / evening types predict 32% of the variance of State /trait anxiety.
Conclusions: Behavioral brain systems of morning / evening types can predict state / trait anxiety of 
students. It is suggested that the findings be considered in the field of counseling by student counseling 
centers.
Keywords: Behavioral Brain Systems, Evening-morning type, State /trait anxiety, Students. 
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 محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

ها و دانشجویان به عنوان یکی از ارکان دانشگاه، پیکره اصلی سازمان

. دوران [7, 1] های مختلف جامعه را در آینده تشکیل می دهندارگان

دانشجویی به دالیلی مانند دوری از خانواده، مشارکت در مسئولیت 

پذیری اجتماعی و پیوند زمانی این دوره با شرایط نوجوانی، جوانی و 

ورود به  آید.ای خاص به شمار میفشارهای درسی و تحصیلی، دوره

 و نیز دانشگاه با پدید آمدن دگرگونی در روابط اجتماعی و انسانی

 های تازه که همراه با فشار و نگرانی است، کارکرد وانتظارات و نقش

های انجام شده . پژوهش[3] دهدبازدهی افراد را تحت تأثیر قرار می

شمار دوران تحصیل با عوامل بیدهد که دانشجویان، در نشان می

د شونویی، خشم و اضطراب روبرو میزا، مانند ترس، نگرانی، کمرتنش

ای مناسب و به هنگام فراهم نشود، به شیوه که اگر بهداشت روانی آن ها

های شدید جسمانی، روانی و اجتماعی خواهند دچار ناهنجاری به زودی

. مطالعات نشان داده که از هر چهار نفر یک نفر دارای حداقل، [0] شد

. سازمان [5] های تشخیصی اختالالت اضطرابی استیکی از مالک

 چکیده

ورة د کیتنش زا در  تیموقع کیفرد از  ریدانست که بازتاب تفس داریناپا یجانیه طیشرا توانیاضطراب/حالت صفت را م :مقدمه

 شیپ نییاست. پژوهش حاضر با هدف تع ریدرک شده باشد، شدت آن متغ زیآم دیکه اوضاع، تهد یاخاص بوده و بسته به درجه یزمان

در  هیدانشگاه اروم انیدانشجو نیدر ب ی/ عصرگاهیصبحگاه یها پیو ت یرفتار یمغز ستمیاضطراب حالت/ صفت بر اساس س ینیب

 انجام گرفت. 1330یلیسال تحص

پسر(  771دختر،  163) هیدانشگاه اروم یدانشجو 327بود که در آن  یاز نوع همبستگ یفیمطالعه توص نیروش پژوهش ا :روش کار

 "لبرگریاشپ صفت/ حالت اضطراب پرسشنامه"داده ها با  یانتخاب شدند. جمع آور یاخوشه یتصادف یریگبه روش نمونه

(Questionnaire Spielberger State/Trait Anxiety)" ،" تیکارور و وا یرفتار یمغز ستمیپرسشنامه س" (Carver & White 

Behavioral Brain Systems Questionnaires)"هورن و استبرگ ی/ عصرگاهیصبحگاه یهاپی، ت" (Horne & Ostberge 

Morningness-EveningnessTypes )" بیاستفاده از ضر باابزارها  ییایشده است.پا دییتا یدر مطالعات قبل ییواانجام شد. ر 

 شد. لیتحل 77اس ا س نسخه  یکرونباخ محاسبه شد. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پ یآلفا

(. P< 71/7وجود داشت ) یبا اضطراب حالت/ صفت همبستگ ی/ عصرگاهیصبحگاه یها پیو ت یرفتار یمغز ستمیس نیب ها:افتهی

درصد از  37 یگاه¬/ عصریصبحگاه یها پیو ت یرفتار یمغز ستمینشان داد که س زیبه روش گام به گام ن ونیرگرس لیتحل جینتا

 .کنندیم ینیب شیاضطراب حالت/ صفت را پ انسیوار

کند.  ینیب شیپ انیاضطراب حالت/ صفت را در دانشجو تواندیم ی/عصرگاهیصبحگاه یهاپیو ت یرفتار یمغز ستمیس :یریجه گینت

 .ردیمورد توجه قرار گ ییها در حوزه مشاوره توسط مراکز مشاوره دانشجو افتهیشود  یم شنهادیپ

 انیاضطراب/ حالت صفت، دانشجو ،ی/ عصرگاهیصبحگاه یهاپیت ،یرفتار یمغز ستمیس اژگان کلیدی:و
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 6/31جهانی بهداشت میزان اضطراب در کشورهای در حال توسعه را 

. اضطراب اگر از حالت طبیعی فراتر رود، [6] درصد گزارش کرده است

گردد، در موجب حواس پرتی، پریشانی و احساس درماندگی فرد می

. در همین [2] کنداین حالت بازده فرد کاهش و عملکرد او افت پیدا می

های اضطراب صفت را به عنوان تفاوت [1] و همکاران Noveyراستا 

 دانند که نسبت به تنش موقعیتی مقاوم است.فردی نسبتاً ثابت می

دهند افراد دارای اختالالت اضطرابی، تمایل به ها نیز نشان میپژوهش

تجربه نشانگان اضطراب در اواخر روز دارند که با نوسانات زیستی در 

های . افراد نوساناتی در عملکردشان به عنوان چرخه[3] ارتباط است

ها بر اساس فرکانس شان دهند این چرخهبیولوژیکی از خود نشان می

وز( رهای شبانه روزی کامل )یک چرخه در هربه صورت چرخه

های بیش شبانه روزی )بیش ازیک چرخه در هر روز( و کم شبانه چرخه

شوند. تغییرات طبقه بندی میتر از یک چرخه در هر روز( روزی )کم

های موجودات زنده مانند منظم شبانه روزی تقریباً در تمامی چرخه

های قلبی، ریوی، سوخت وساز بدن، درجه ها، فعالیتترشح هورمون

ی خواب وبیداری و هوشیاری حرارت، فعالیت سیستم عصبی، چرخه

های صبحگاهی/ عصرگاهی شاید پذیرفته . تیپ[17] ذهنی نقش دارند

 های گفته شده باشد. به تیپشده ترین تفاوت افراد در خصوص فعالیت

ی شوند، هنگامشود، این افراد زود بیدار میصبحگاهی چکاوک گفته می

خوابند، وظیفه شناس بوده، شوند شاداب هستند، زودتر میکه بیدار می

ابت هستند. به افراد تیپ عصرگاهی جغد قابل اعتماد و دارای عواطف ث

ه شوند، هنگامی کشود، این افراد به سختی از خواب بیدار میگفته می

ند مانها تا دیر وقت بیدار میشوند خسته بوده و شباز خواب بیدار می

. افراد با تیپ [11] شودتر نوجوانان و جوانان را شامل میو بیش

عصرگاهی، آشفتگی روان شناختی و روان تنی بیشتری دارند، توانایی 

بیشتری در تفکر خالقالنه دارند، نوآور کنجکاوتر و برون گراتر هستند 

ها بیشتر افرادی درون گرا و و ضریب هوشی بیشتری دارند. صبحگاهی

. در این افراد تمایالت [17] ها بیشتر برون گرا هستندشامگاهی

تر نمندی پاییتر و رضایتافسردگی، رفتارهای مرضی، سالمتی ضعیف

. [13] ی گزارش شده استاز لحاظ بهداشت خواب و زندگی، و بدبین

تر از های عصرگاهی بدبیندهد که تیپها نشان مینتایج پژوهش

تنی بیشتر و شناختی و روانهای روانها هستند و اختاللصبحگاهی 

های های صبحگاهی در مقایسه با تیپکنندتیپشدیدتری را گزارش می

 و همکاران Punduk. [10] تری دارندعصرگاهی سبک زندگی سالم

در این خصوص معتقدند که سطوح اضطراب در عصرگاهی ها به  [15]

رسد. اضطراب صفت در رابطه با این دو نوع تیپ بیشتر نقطه باالیی می

این باورند که از نقطه  همکاران برو  Caciمورد توجه قرار گرفته است. 

نظر آسیب شناسی روانی افراد با تشخیص اضطراب صفت به عنوان یک 

های درونی/ بیرونی باید مورد نظمی مزمن بین چرخهپیامدِ حاصل بی

. در خصوص اضطراب حالت/صفت دالیل روان [16] مالحظه قرار گیرد

شناختی و زیست شناختی زیادی تاکنون مطرح شده است و ارتباط 

ه تر مورد توجه قرار گرفتها با تیپ شناسی صبحگاهی/ عصرگاهی کمآن

های فردی در تیپ ایند تفاوتنماست. برخی از پژوهشگران اذعان می

صبحگاهی/ شامگاهی و ارتباط آن با آسیب شناسی روانی بازتاب تفاوت 

در مقام یک  Gray. [12] است های مغزی رفتاریحساسیت سیستمدر

روان شناس، برای اولین بار به تشریح دو سیستم مغزی جداگانه  -عصب

یجان منفی دخیل در بروز ادراک وهمغزی رفتاری سیستم پردازد. می

 دچار شکست و ناکامی شودرفتاری فعال ساز  سیستماست. هنگامی که 

شود و فعّالیّت بیش از حدّ این های منفی، ناراحتی میباعث بروز هیجان

ازداری بسیستم گردد و فعّالیّت در منجر به رفتار تکانشی می سیستم

د و انجاممیرفتاری به احساس اضطراب، نگرانی، نُشخوار فکری و ترس 

. [11] کند که هشدار دهنده خطر استهایی میفرد را متوجّه نشانه

فتاری کنترل هیجان و بازداری رسیستم همچنین با توجّه به این که 

شود که افراد های منفی را برعهده دارد، در نتیجه باعث میاحساس

تر شده و احساس اضطراب و ترس بیشتری را نسبت به تنبیه حسّاس

های اجتماعی مختلف نسبت به افراد سالم در رابطه با دیگران و موقعیّت

ها از حسّاسیّت بازداری آن سیستمافرادی که  .[13] از خود نشان دهند

ری حساسیت سیستم بازدابرخوردار است در مقایسه با کسانی که از باال 

این امر  کنند.پایینی برخوردارند، اضطراب بیشتری را تجربه میرفتاری 

هند. دهای تنبیه پاسخ میها به عالئم و نشانهبدین دلیل است که آن

Corr [77] ا بسیستم بازداری رفتاری رتباط در پژوهشی به بررسی ا

اختالالت اضطرابی پرداخت. نتایج نشان داد که فعالیت بیش از حد 

 ستگیهمببه طور متداول با اختالالت اضطرابی سیستم بازداری رفتاری 

های صبح گاهی/ عصر گاهی و توان گفت که تیپبنابراین، می دارد.

 اب حالت / صفت وتوانند با پدیدآیی اضطرمیسیستم مغزی رفتاری 

بررسی در این خصوص نشان  .های آن در رابطه باشندتشدید نشانه

 Behavioral Activating)فعال ساز رفتاری سیستم دهد که می

System) های با تیپ های صبحگاهی و جستجوی سرگرمیتیپ

ه های صبحگاهی باالتر بود.کشاننده در تیپهمبستگی دارندعصرگاهی 

 . [71] های عصرگاهی باالتر استدر تیپو جستجوسرگرمی 
با توجه به اینکه میزان اضطراب در بین دانشجویان بیشتر گزارش می 

شود. به نظر می رسد براساس مبانی زیست شناختی می توان چنین 

واکنش هایی را با تیپ شبانه روزی و از سوی دیگر، بر اساس رویکرد 

و بازداری رفتاری اضطراب را مورد سیستم فعال ساز گرایشی بر اساس 

ای های بین رشتهگسترش روز افزون پژوهشامروزه با د. بررسی قرار دا

هایی از نوع در قلمرو علوم زیستی روانی، ضرورت پرداختن بر نظریه

کند. توجه به مفاهیم نظرات گرایشی و زیست شناختی را دو چندان می

های جدیدی را در روانشناسی شخصیت این نظریه نه تنها تبیین

های دیگر اندازهای جدیدی را در حیطهسازد. بلکه چشم برجسته می

کند. از این جهت شناسی روانی و جسمانی، ترسیم میاز جمله آسیب

با عنایت به این مهم پژوهش حاضر با نگاهی به بررسی رابطه بین 

های صبحگاهی/عصرگاهی با اضطراب ، تیپهای مغزی رفتاریسیستم

ای هی رسد پژوهشپردازد، به نظر محالت/صفت در بین دانشجویان می

صورت گرفته است. بنابراین، پژوهش حاضر با  اندکی در این خصوص

غزی مسیستم هدف تعیین پیش بینی اضطراب حالت/ صفت بر اساس 

رفتاری و تیپ های صبحگاهی/ عصرگاهی در بین دانشجویان دانشگاه 

 ارومیه انجام شد.

 روش کار

امل کلیة همبستگی، جامعه آماری ش-در این پژوهش توصیفی 

 163دانشجو ) 327دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه ارومیه بود. 

چند  ایخوشه ود که به شیوة نمونه گیری تصادفیپسر( ب 771دختر و 

های ای اکه بر اساس جدول کرجسی و مورگان از دانشکدهمرحله

مهندسی، علوم، کشاورزی، هنر، دامپزشکی، اقتصاد، منابع -ادبیات، فنی



  و همکارانزاده قاسم
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تربیت بدنی به تصادف انتخاب شدند. هر دانشکده یک خوشه و طبیعی 

اصلی بوده واز آن خوشه هایی بر اساس رشته و گرایش تحصیلی انتخاب 

مه پسشنا سپس از هر دانشکده، کالس به تصادف انتخاب شد. شدند.

 های زیر در مطالعه استفاده شد.

 Spielberger) "صفت اشپیلبرگر/پرسشنامه اضطراب حالت"

State/Trait Anxiety Questionnaire)" گویه  07، یکپرسشنامه

شده است. برای پاسخگویی به  طراحی Spielbergerتوسط است که 

، 7، تاحدی= 1های )هرگز=باید یکی از گزینه هاپرسشنامه آزمودنی

ها را بیان بهترین وجه ممکن احساس آن ( را که0، زیاد=3متوسط=

نین برای پاسخگویی به پرسشنامه ، نماید، انتخاب کنند. همچمی

، 3، متوسط=7، تاحدی=1های )هرگز=ها باید یکی از گزینهآزمودنی

 ( را که نشان دهنده احساس معمولی و غالب آن هاست، انتخاب 0زیاد=

 -15-11-17 -1-5 -7-1های نماید.در مقیاس اضطراب حالت ماده

-72-76-73 -71 هایگویهو در مقیاس اضطراب صفت 16-13-77

 1 گویه هایشوند. برای ، معکوس نمره گذاری می37-33-30-36-33

و حداکثر نمره  77های حالت و صفت، حداقل نمرههریک از برگه77تا 

 شود، بنابراین، نمره هرآزمودنی در هر فرم ، بیندر نظر گرفته می17

در مقیاس اضطراب حالت اگرنمره بدست گرفت. قرار خواهد  17و77

 53-03خفیف،  07-31 باشد هیچ یا کمترین حد، 37-77آمده بین

هیچ  30-77و بیشتر شدید، ودر مقیاس اضطراب صفت  50 متوسط،

یا بیشتر شدید،  52متوسط و  56-06خفیف،  05-35یا کمترین حد

 [77]گردد تفسیر می

 Marteau & Bekker[73]،  نفر از زنان باردار  777بر روی پژوهشی

رونباخ کبیمارستان سلطنتی در انگلستان انجام دادند که ضریب آلفای 

 ، جامعه پژوهش را[70] گزارش کرده اند. در پژوهش مهرام 27/7

تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد 

دردو  "صفت اشپیلبرگر/پرسشنامه اضطراب حالت". دادندتشکیل می

 177مرحله مقدماتی و نهایی اجراشد. در مرحله مقدماتی ابزار روی 

نفر از دانشجویان اجرا  077نفراز دانشجویان و در مرحله نهایی روی 

ان ها نش. یافتهشد اندازه گیری با روش تحلیل عاملی . روایی سازهشد

 07کند. در نهایت داد که تحلیل عاملی، تنها از یک عامل حمایت می

برای داشت.  3/7گویه انتخاب شد که روی هر عبارت حداقل بار عاملی، 

 و برای ثبات (آلفای کرونباخ )همسانی درونیاز روش  مطالعه پایایی

و  12/7. میزان پایایی از طریق آلفای کرونباخ، استفاده شد(ایی بازآزم)

با یک هفته فاصله از اولین اجرای  آزمودنی 77از طریق باز آزمایی روی 

 مشاهده شد. 26/7مقدماتی ، 

 &Carver "رفتاری کارور و وایتهای مغزی سیستمپرسشنامه "

White Behavioral Brain Systems Questionnaire "  یک

 Carver& White [75]خود گزارش دهی است که توسط  پرسشنامه

ای لیکرت درجه 0طراحی شده است. پاسخ هر سؤال روی مقیاس 

شود که )کامالً موافقم، موافقم، مخالفم،کامالً مخالفم( درجه بندی می

تعلق  0و به گزینه کامالً مخالفم نمره  1به گزینه کامالً موافقم نمره 

تشکیل شده است که دارای چهار سوال  70گیرد. این پرسشنامه از می

پاسخدهی سؤال(،  0) جستجوی سرگرمیسؤال(،  0) کشانندهمؤلفه، 

سؤال(،  2)حساسیت سیستم بازداری رفتاری سؤال(،  5)به پاداش 

است. سیستم فعال سازرفتاری اول مربوط به  است، که سه مؤلفه

شوند و سؤاالت در این مقیاس نمره گذاری نمی1-6-11-12های سؤال

گردد. در این مقیاس اگر نمره به صورت معکوس نمره گذاری می 7-77

متوسط،  3-13پایین، از  0-1بدست آمده، مربوط به مؤلفه کشاننده از 

 0-3باال، و نمره مربوط به مؤلفه جستجوی سرگرمی از  10-16از 

باال، همچنین نمرات مربوط به  15-16متوسط، از  17-10پایین، از 

باال  13-77، از متوسط 15-11پایین، از  5-10پاسخدهی به پاداش از 

 12-73پایین، از  2-16از  و نمره حساسیت نظام بازداری رفتاری

 237، برروی Carver& Whitگردد. باال تفسیر می 70-71متوسط، از 

 سیستممربوط به  مرد( در امریکا ثبات درونی 351زن،  320دانشجو )

فعال ساز  سیستم مربوط به و ثبات درونی 20/7را بازداری رفتاری 

به فاصله دو  اند. روایی به روش بازآزماییگزارش کرده 21/7را فتاری ر

مقیاس  و برای زیر 61/7، فعال ساز رفتاری مقیاس مربوط به  برای ماه

گزارش کرده است. در مطالعه  21/7 ،بازداری رفتاریمربوط به سیستم 

آزمودنی دختر و پسر ازبین دانشجویان مقطع  772عطری فردکه برروی 

 رزی ناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس انحام شد ثبات درونیکارش

مقیاس پاسخدهی به  و زیر بازداری رفتاریسیستم مربوط به مقیاس 

، 23/7، 02/7، 02/7پاداش، کشاننده، و جستجوی سرگرمی به ترتیب

 . [76] به دست آمده است 67/7

 & Horne) "پرسشنامه صبحگاهی/ عصرگاهی هورن واستبرگ "

Ostberge Morningness-Eveningness Questionnaire)  یک

های صبحگاهی و گیری تیپابزار خود گزارشی است و برای اندازه

گویه است که  13نامه شامل . این پرسش[72] رودعصرگاهی بکار می

های عادات زمان خوابیدن و برخاستن از خواب، ترجیح زمان فعالیت

ذهنی و جسمانی و هم چنین هوشیاری افراد قبل و بعد از خواب را 

سنجد. در ابتدای پرسشنامه، دستور العمل کوتاهی مبنی بر می

واالت وجود است. چهار پاسخ ممکن برای س چگونگی پاسخ درج شده

است.  0-1(نمرات بین 16-15-3-1-2-6-5-0-3دارد. برای سواالت) 

است و برای  5-1( نمرات بین 11-12-17-7-1برای سواالت) 

به صورت لیکرتی  5-7بین  17وبرای سوال 6-7نمرات 11-13سواالت

-شود. مطابق این پرسشنامه، افراد در پنج طبقه قرار مینمره داده می

نزدیک به تیپ  53-63کامال تیپ صبحگاهی،  27-13ند. نمراتگیر

و عصرگاهی نزدیک به تیپ  31-01تیپ میانی،  07-51، صبحگاهی

. پژوهشگران در مطالعات در گروه کلی عصرگاهی کامال تیپ 37-16

صبحگاهی و عصرگاهی، یعنی دو طیف انتهایی یا حداکثر سه گروه را 

پرسشنامه  ، این[73] همکاران7و Chelminski .[71] لحاظ کرده اند

دانشجوی کارشناسی از دانشگاه داکوتای شمالی 1677برروی بیش از 

 کل آزمونکرونباخ از ایاالت متحده آمریکا نمونه بزرگی اجرا و آلفای 

ادگان ز این پرسشنامه در ایران نیز توسط عیسی گزارش کردند.21/7را 

زبان مدرسین به فارسی ترجمه و سپس توسط  [37] و همکاران

انگلیسی، ادبیات و زبان فارسی و روانشناسی مورد بازبینی قرار گرفت 

 03و با استفاده از روش بازآزمایی برای کوتاه مدت )دوهفته( بر روی 

نفراز دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

بدست آمد که نشان از  20/7نباخ را دانشگاه ارومیه، ضریب آلفای کرو

پژوهشی  [37] پایایی باالی این پرسشنامه دارد. رها فر و همکاران

 نفر از دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی و107نفرکه  727برروی 

انجام دادند. برای  ها از دانشجویان علوم تحقیقات بودندنفرآن 171

پرسشنامه "بررسی روایی سازه )همگرا، واگرا، تحلیل عاملی( ، 

-Morningness "صبحگاهی/ عصرگاهی هورن واستبرگ



 9318مرداد و شهریور ، 4، شماره 8، دوره مدیریت ارتقای سالمت نشریه

 

37 

 

Eveningness ،" افسردگی بکسیاهه" (Beck Depression 

Inventory)" ،" شادکامی آکسفورد پرسشنامه" (Oxford 

Happiness Questionnaire) "پرسشنامه سالمت عمومی" 

(General Health Questionnaire ).با توجه به  استفاده شد

نسخه فارسی این  -05/7 ،51/7،-05/7 آمده های بدستهمبستگی 

-Kaiserاز آزمونبرای تحلیل عاملی، . پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت

Mayer-Olkin " " ،101/7که ضریب بدست آمده )استفاده شد 

=KMO پژوهش به شیوه  جا که نمونه انتخابی، در این( بود. از آن

های مشخصی برای دردسترس و غیر نظامند انتخاب شده بودند و طبقه

 –نمونه گیری وجود نداشت که بتوان دست به محاسبه پایایی آزمون 

ناگزیر به بررسی پایایی آزمون به شیوه همسانی درونی  ،زد باز آزمون

 برای آن حاصل شد . 23/7 شده که ضریب آلفای کرونباخ

پژوهشگر مجوز الزم جهت انجام پژوهش در دانشگاه ارومیه را، از معاونت 

پژوهشی و حراست دانشگاه ارومیه اخذ نمود. سپس با هماهنگی مسئوالن 

ها توزیع گردید پس از جلب مشارکت امهو کارکنان دانشگاه پرسشن

ها و رعایت مالحظات اخالقی از این بابت که اطالعات محرمانه بوده آزمودنی

و نیازی به نوشتن نام ونام خانوادگی نیست، در کالس داوطلبان پرسشنامه 

ها را جواب دادند. پژوهش حاضر معیار ورود و خروج نداشت. بدلیل ناقص 

 327ها را در تحلیل نهایی کنار گذاشته و ا از پرسشنامهت 17بودن اطالعات، 

مورد وارد تحلیل نهایی شدند. در این پژوهش از میانگین و انحراف معیار و 

برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی وچون تجزیه و تحلیل رگرسیون 

چندگانه به شیوه گام به گام، هر دو روش پیشرو و پسرو را با هم ترکیب 

هدف برای پیش بینی متغیر وابسته بود نه تبیین، استفاده شد.  می کند و

استفاده شد.  77اس نسخه  جهت تجزیه و تحلیل ازنرم افزار اس پی اس

 در آزمون ها در نظر گرفته شد. 71/7و  75/7وسطح معناداری 

 هایافته

درصد دختر  2/05درصد از دانشجویان شرکت کننده در آزمون پسر و  3/50

 165سال،  77تا  11درصد( از شرکت کنندگان بین  3/12نفر ) 46بودند.

 76تا  70درصد( بین  1/70نفر ) 13سال،  73تا  71درصد( بین  6/00نفر )

درصد( بین  5/3نفر ) 13سال،  73تا  72درصد( بین  2/3نفر ) 36سال، 

سال سن داشتند  36تا  30درصد( بین  77/1نفر ) 3سال و  33تا  37

 67درصد ) 7/16نفر(، دانشکده علوم  21درصد ) 7/13ات دانشکده ادبی

 03درصد ) 7/13نفر(، مهندسی  61درصد ) 5/16نفر(، دانشکده دامپزشکی 

 7/3نفر(، دانشکده اقتصاد و مدیریت 71درصد ) 6/2نفر(، دانشکده کشاوزی 

نفر(، دانشکده هنر  11درصد ) 3/0نفر(، دانشکده منابع طبیعی  30درصد )

نفر( از شرکت  71درصد ) 2/5نفر(، دانشکده تربیت بدنی  71)درصد  6/2

 کنندگان را تشکیل دادند.

های شرکت کنندگان به ، میانگین و انحراف استاندارد نمره1جدول  در

اضافة ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون متغیرهای اضطراب حالت، 

تجوی ، جسسیستم فعال ساز رفتاری، پاسخ به کشانندهاضطراب صفت، 

های بازداری رفتاری، تیپ سرگرمی، پاسخ دهی به پاداش، سیستم

( 25/63صبحگاهی/ عصرگاهی ارائه شده است. میانگین تیپ عصرگاهی )

بستگی هماز همه بیشتراست. با توجه به نتایج اغلب متغیرها با یکدیگر 

( دارند. همان طور که ماتریس همبستگی >75/7P<، 71/7Pمعنا داری )

عال سیستم فی با دهد، اضطراب حالت/ صفت همبستگی معنادارنشان می

تیپ های صبحگاهی/عصرگاهی دارد. بیشترین  وساز و بازداری رفتاری 

ی سیستم بازدارمثبت و معنادار بین اضطراب حالت/صفت و  همبستگی

شود. همچنین بیشترین رابطه ( مشاهده میr=33/7و  >71/7P)رفتاری 

 >71/7Pمنفی معنادار بین تیپ صبگاهی/عصرگاهی و اضطراب حالت )

شود. همچنین بین اضطراب صفت و تیپ ( دیده میr=-06/7 و

( معناداری را r=-01/7و  >71/7Pصبگاهی/عصرگاهی همبستگی )

 توان دید.می

های صبحگاهی/عصرگاهی برای تعیین نقش متغیرهای پیش بین )تیپ

( در تبیین واریانس اضطراب حالت این متغیرها وارد سیستم مغزی رفتاریو

 7جدول )به شیوه گام به گام( شدند که نتایج آن در معادله رگرسیون 

 شود.مشاهده می

و های مغزی رفتاری سیستمدهد نشان می 7جدول همان طور که نتایج 

معنا داری با اضطراب حالت  همبستگی عصرگاهیتیپ های صبحگاهی/

طراب حالت را پیش بینی درصد از اض 37دارند. این متغیرها در مجموع 

(. ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بین نشان 2R=377/7کنند )می

های مغزی رفتاری سیستمو  عصرگاهیدهند که تیپ های صبحگاهی/می

 توانند واریانس اضطراب حالت/صفت را به صورت معناداری تبیین کنند.می

ی یرهابرای بررسی ضرایب رگرسیون اضطراب حالت از روی تک تک متغ

 های مغزیسیستمو  عصرگاهیپیش بین اثر گذار تیپ های صبحگاهی/

 آن محاسبه شد.ضرایب همبستگی رفتاری 

، متغیرهای تیپ وهشمتغیرهای پژاز بین  tهای با توجّه به آماره

 توانستند اضطراب حالتهای مغزی رفتاری سیستمو عصرگاهی صبحگاهی/

برای بررسی ضرایب  را در دانشجویان مورد بررسی پیش بینی کنند.

رگرسیون اضطراب صفت از روی تک تک متغیرهای پیش بین اثر گذار تیپ 

ن آضرایب تاثیر های مغزی رفتاری سیستمعصرگاهی و -های صبحگاهی

 محاسبه شد.
 

 و تیپ های صبحگاهی/عصرگاهی  رفتاریهای مغزی سیستممیانگین،انحراف استاندارد و همبستگی های متقابل نمره های اضطراب حالت/صفت،  :1جدول 

 8 7 4 5 6 3 2 1 انحراف معیار میانگین متغیرها

        1 73/11 36/05 اضطراب حالت-1

       1 11/7 76/17 01/03 اضطراب صفت-2

      1 -13/7* -13/7* 60/0 61/75 فعال ساز  سیستم-3

     1 27/7** 777/7 -77/7 773/7 12/1 پاسخ به کشاننده-6

    1 71/7** 23/7** -72/7 -75/7 31/1 23/1 جستجوی سرگرمی-5

   1 32/7** 37/7** 21/7** -77/7** 77/7** 73/7 71/1 پاداش پاسخدهی به-4

  1 31/7* 13/7* 11/7* 76/7** 33/7** 33/7** 20/7 53/15 بازداری  سیستم-7

 1 -70/7 72/7 72/7 71/7 72/7 -35/7** -33/7** 03/0 32/35 تیپ صبحگاهی-8

 -70/7** 12/7** -75/7 -77/7 -77/7 -70/7 31/7** 35/7** 01/0 25/63 تیپ عصرگاهی -9

 *75/7 > P ** ،71/7 > P 
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داری با اضطراب صفت دارند. این معنا همبستگیو تیپ های صبحگاهی/عصرگاهی های مغزی رفتاری سیستمدهد نشان می 0جدول همان طور که نتایج 

دهند که تیپ های ای پیش بین نشان می(. ضرایب رگرسیون متغیره2R=377/7کنند )درصد از اضطراب صفت را پیش بینی می 37در مجموع متغیرها 

برای بررسی ضرایب  توانند واریانس اضطراب حالت/صفت را به صورت معناداری تبیین کنند.میهای مغزی رفتاری سیستمصبحگاهی/عصرگاهی و 

آن  ضرایب تاثیررفتاری  های مغزیسیستمرگرسیون اضطراب صفت از روی تک تک متغیرهای پیش بین اثر گذار تیپ های صبحگاهی/عصرگاهی و 

 محاسبه شد.

 توانستند اضطراب صفت را در دانشجویانهای مغزی رفتاری سیستم تیپ صبحگاهی/عصرگاهیاز بین متغیرهای پژوهش، متغیرهای  tهای با توجه به آماره

 مورد بررسی پیش بینی کنند.
 

 های مغزی رفتاریسیستمبرای پیش بینی اضطراب حالت بر اساس در مدل رگرسیون گام به گام تحلیل واریانس  :2جدول 

 ضریب تعیین ضریب همبستگی Fآزمون میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیرها

 377/7 561/7 766/51 161/5366 3 575/12131 سیستم بازداری رفتاری، فعال ساز رفتاریبحگاهی/عصرگاهی و تیپ ص

 

  عصرگاهی هایو تیپبازداری رفتاری و های فعال ساز سیستمبرای پیش بینی اضطراب حالت بر پایه و ضرایب مدل رگرسیون گام به گام  مدل نتیجه :3جدول 

 P-value آمارة تی بتا خطای استاندارد بتا ضریب رگرسیون متغیر

 75/7 -550/3 -071/7 751/7 -010/7 تیپ صبحگاهی/عصرگاهی

 75/7 635/2 300/7 115/7 016/1 سیستم بازداری رفتاری

 75/7 -703/6 -761/7 711/7 -377/1 سیستم فعال ساز رفتاری

 

 های مغزی رفتاریسیستمخالصه مدل رگرسیون و تحلیل واریانس برای پیش بینی اضطراب صفت بر اساس  :6جدول 

 ضریب تعیین ضریب همبستگی Fآزمون میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر

 377/7 561/7 766/51 161/5366 3 575/12131 سیستم بازداری رفتاری، فعال ساز رفتاریتیپ صبحگاهی/عصرگاهی و 

 

 های عصرگاهیو تیپهای بازداری و فعال ساز رفتاری اساس سیستمخالصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی اضطراب صفت بر  :5جدول

 P-value آماره تی بتا خطای استاندارد بتا ضریب رگرسیون متغیر
 75/7 -137/2 -305/7 752/7 -005/7 تیپ صبحگاهی/عصرگاهی

 75/7 255/2 351/7 776/7 533/1 سیستم بازداری رفتاری

 75/7 -137/6 -710/7 705/7 -515/1 سیستم فعال ساز رفتای

بحث

پیش بینی پذیری اضطراب حالت/  هدف از انجام این پژوهش تعیین

های صبحگاهی/عصرگاهی مغزی رفتاری و تیپسیستم صفت براساس 

 مغزی رفتاری،سیستم در دانشجویان بود. نتایج نشان داد که بین 

و اضطراب حالت/ صفت همبستگی  های صبحگاهی/عصرگاهیتیپ

 سازی رفتاریفعالسیستم داری وجود دارد. نتایج نشان داد بین یمعن

و  بازدارنده رفتاری سیستمو اضطراب حالت/ صفت رابطة منفی و بین 

اضطراب حالت/ صفت همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین نتایج 

با اضطراب  های صبحگاهی/عصرگاهیتیپکه بین  حاکی از این بود

 هاداده ی منفی معنی داری وجود دارد.حالت و اضطراب صفت همبستگ

های عصرگاهی میزان اضطراب حالت و اضطراب صفت بیشتری در تیپ

اری ساز رفتفعال سیستمبا  های صبحگاهی/عصرگاهیتیپرا نشان داد. 

داری را نشان داد. نتایج بازدارنده رفتاری همبستگی معنی سیستمو 

های تیپمغزی رفتاری،  سیستمرگرسیون نشان داد که 

د. صفت را دارن -قدرت پیش بینی اضطراب حالت صبحگاهی/عصرگاهی

های همسو هستند. نتایج پژوهش Gray [13]های این نتایج با یافته

 سیستمنشان داد که  Gray [13]مغایر با این پژوهش یافت نشد. یافته 

فعال ساز رفتاری با اضطراب حالت همبستگی ضعیف دارد همبستگی 

ده اداش گزارش شدهی به پهای پاسخمثبت و معنادار بیشتر بین مولفه

بازداری سیستم  آن است که بین های دیگر این پژوهشاست. از یافته

رفتاری و اضطراب حالت همبستگی مثبت معناداری وجوددارد. این 

همسو است. نتایج  [31] و همکاران Alloyها با نتایج پژوهش یافته

که اضطراب و افسردگی روان رنجورانه نتیجة ها نشان دادپژوهش آن

است در حالی که افسردگی سیستم بازداری رفتاری فعالیت بیشتر 

ن شود. همچنیرفتاری ناشی میسیستم فعال ساز عمده از فعالیت کم 

 و همکارانسلطان محمدلو  های پژوهشنتایج پژوهش حاضر با یافته

متغیرهای سیستم بازداری  نیز همسو است که مطرح کردند [37]

نتایج پژوهش حاضر در راستای  .داردرفتاری با نگرانی رابطه مثبت 

سیستم کند نظریه حساسیت به تقویت گری است. که مطرح می

با تمایالت رفتاری ترس و انفعال مانند درون گرایی، بازداری رفتاری 

 سیستم بازداریحساسیت باالی شود. افسردگی و اضطراب مشخص می

 و ضعیف فرد های پر تنش و مقابله نافعال، هیجان در موقعیترفتاری

یشتر بحساسیت باالی سیستم فعال ساز رفتاری کند. راپیش بینی می

با عواطف مثبتی همچون خوشحالی و امید همراه است. در تفسیر یافته 

در نظریه خود مطرح کرد  Gray [33]توان بیان کرد  این پژوهش می

ستقل م سیستم فعال ساز رفتاریو سیستم بازداری رفتاری که عملکرد 

طراب، با اضسیستم فعال ساز رفتاری عدم رابطه  ،بنابراین .ازهم هستند

تم سیسباشد یعنی اینکه با افزایش می Gray [33] به نوعی تایید نظریه

مثبت  همبستگییابد و ، اضطراب نیز افزایش میبازداری رفتاری

سیستم فعال ساز رفتاری اما این رابطه مستقل از تاثیر  .معناداردارند

سیستم فعال ساز این پژوهش این بود که بین  از نتایج دیگر است.
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ها با ت همبستگی منفی به دست آمد. این یافتهبا اضطراب صفرفتاری 

باشد. آنان مطرح همسو می [30] و همکاران Slobodskayaپژوهش 

ت، و اضطراب صف سیستم فعال ساز رفتاریهای ساختند که بین مؤلفه

فقط بین مؤلفه پاسخ دهی به پاداش و اضطراب صفت رابطه منفی وجود 

های پاسخ به کشاننده و جستجوی سرگرمی رابطه دارد. اما بین مؤلفه

های حسنوند عموزاده و روشن معنادار وجود ندارد. همچنین با یافته

های سیستمها نیز مطرح ساختند که همسو است، آن [30] چسلی

توانند سهمی در تبیین واریانس اضطراب اجتماعی میمغزی رفتاری 

تواند مقداری از واریانس اضطراب داشته باشند، هر چند جنسیت می

نند اتومیهای مغزی رفتاری سیستماجتماعی را تبیین نماید. در کل 

 با توجه به سهمی در تبین واریانس اضطراب اجتماعی داشته باشند.

به عنوان نظریه شخصیت  Gray [33]اینکه نظریه حساسیت به تقویت 

ای حساسیت هسیستم گونه تبیین پذیر است کهبیان شده این یافته این

یشتر با بنابراین، ب به پاداش و تنبیه بنیان زیستی شخصیت بوده است.

اضطراب صفتی به عنوان بعد شخصیت اضطراب مرتبط هستند. 

ذرا و محیطی است زمانی که اضطراب حالتی بیشتر متاثر از عوامل گ

های مربوط به نظریه حساسیت به تقویت و تفسیرهای مرتبط با یافته

توان نتیجه گرفت که حساسیت نسبت به آن را در نظر می گیریم می

تنبیه بطور نیرومندی با انواع اضطراب مرتبط است در حالی که 

ز ا ی با اضطراب ندارد.همبستگحساسیت نسبت به پاداش هیچ نوع 

های بازداری سیستمهای دیگر این پژوهش آن است که بین یافته

ا با هبا اضطراب صفت همبستگی مثبت وجوددارد. این یافتهرفتاری 

دهد باشد. نتایج پژوهشی آنان نشان میهمسو می Corr [77] پژوهش

به طور متداول با ری سیستم بازداری رفتاکه فعّالیت بیش از حد 

 Gray [13]همچنین با دیدگاه  همبستگی دارند.اختالالت اضطرابی 

 رفتاریسیستم بازداری کند افرادی که باشد که مطرح میهمسو می

برخوردار است در مقایسه با کسانی که باالیی  ها از حساسیتآن

برخوردارند، اضطراب پایینی رفتاری سیستم بازداری حساسیت از

الیم ها به ع. این امر بدین دلیل است که آنکنندبیشتری را تجربه می

م حساسیت بسیار زیاد سیستدهند. در واقع های تنبیه پاسخ میو نشانه

های اضطرابی و افسردگی تواند منجر به اختاللرفتاری میبازداری 

های مغزی سیستم همبستگیبا بررسی  Ly&Gomez [35]گردد. 

با اضطراب مشاهده و تعامل اجتماعی نشان دادند که هردو رفتاری 

های بازداری رفتاری سیستمه و شکل اضطراب با حساسیت به تنبی

نفی مهمبستگی سیستم فعال ساز رفتاری مثبت ولی با همبستگی 

وان چنین مطرح ساخت ت دارد. در تبیین این یافته پژوهشی حاضر می

 یک عامل خطر برای اختالالتسیستم بازداری رفتاری که فعالیت باالی 

 ح باالیی ازاضطرابی است و افراد مبتال به اختالالت اضطرابی سطو

ازداری سیستم ببیشتر فعالیت کنند. که را گزارش میبازداری رفتاری 

 هایهای شخصیتی اضطراب زا میگردد. از یافتهمنجر به رگه رفتاری

های صبحی/ عصری با اضطراب دیگر این پژوهش آن است که بین تیپ

های پژوهش عیسی حالت رابطه منفی وجوددارد. این نتیجه با یافته

 کنند در بینباشد که مطرح میهمسو می [36] ادگان و همکارانز

در رضایت از زندگی و شادی تفاوت  های صبحگاهی/عصرگاهیتیپ

راد با تیپ صبحگاهی در مقایسه با تیپ وجود دارد. آن ها نشان دادند اف

عصرگاهی از میزان باالیی از رضایت زندگی برخوردار هستند، نتایج 

پژوهش پایین بودن میزان شادی را در افراد با تیپ عصرگاهی نشان 

همسو  [7] داد. همچنین با نتایج پژوهش عیسی زادگان و همکاران

باشد که نشان دادند افراد دارای اختالالت اضطرابی، تمایل به تجربه می

نشانگان اضطراب افزایش یافته در اواخر روز دارند که با نوسانات ساعات 

 Mecacciهای پژوهش حاضر با پژوهش ست. یافتهزیستی در ارتباط ا

مطالعه افراد تیپ عصری اختالالت  همسو است در این [32] و همکاران

تری و با شدت باالتری نسبت به افراد تیپ صبحی تنی بیشروانی و روان

های محیطی و اجتماعی داشتند. همچنین این افراد در تعامل با خواسته

های یپتهای عاطفی بیشتر در تری داشتند. آشفتگینیز مشکالت بیش

اب و بیداری درون زاد که با توان به دلیل چرخه خومیعصرگاهی را 

 .[31] های کاری و متعارف اجتماعی همتا نیست در نظر گرفتبرنامه

توان گفت، از آن جا که حداقل می با توجه به نظریه های زیستی رفتار

 افراد دارای و دمای درونی بدن، ارتباط نیرومندی با رغبت به خواب دارد

زاویه امتداد دوره ) تفاوت تیپ عصرگاهی تیپ صبحی نسبت به افراد 

ای درونی بدن و شروع خواب ( طوالنی تری دارند، این بین حداقل دم

ها و خواب آلودگی کمتر و هوشیاری  امر منجر به زود بیدار شدن آن

شود. همچنین سطح کورتیزول درآن ها نسبت بیشتر در هنگام صبح می

ک ساعت زودتر شروع به باال رفتن می کند. یهای عصرگاهی تیپبه 

Caci  تواند در کاهش اضطراب ین عوامل میدر نتیجه ا [16]همکاران و

ه، کهای این پژوهش می توان بیان کرددر تفسیر یافته  دخیل باشد.

هرچه افراد گرایش به تیپ صبحی داشته باشند، شب ها زود بخوابند، 

ها زودتر بیدار شوند ودر ابتدای روز فعال تر باشند، اضطراب صبح

داشته باشند، عصرگاهی  تیپاما اگر گرایش به  دهند.کمتری نشان می

های خود را در عصر وشب انجام شب ها دیرتر بخوابند و بیشتر فعالیت

 دهند. دهند، اضطراب بیشتری نشان می

های صبحگاهی/عصر تیپنتایج دیگر این پژوهش آن است که بین از 

منفی وجود دارد. یافته های پژوهش  همبستگیبا اضطراب صفت  گاهی

همسو است. آنان  [7]یسی زادگان و همکاران حاضر با یافته های ع

در اضطراب صبحگاهی/عصرگاهی  تیپمطرح ساختندکه بین دو 

اداری وجود دارد یافته های آنان نشان می دهد حالت/صفت تفاوت معن

دارد. در تبیین این یافته  همبستگیکه اضطراب با تیپ عصرگاهی 

توان چنین مطرح ساخت که متغیرهای ساختاری و پژوهشی حاضر می

های مختلف از روز است. واکنش پذیری فیزیولوژیکی تحت تأثیر زمان

اهی واند باشد. افراد با تیپ عصرگتبه فشار روانی نیز تحت تأثیر زمان می

اختالالت روان شناختی وبدنی بیشتری را در مقایسه با تیپ صبحگاهی 

 دهند. نشان می

ا ب صبحگاهی/عصرگاهیتیپاز نتایج دیگراین پژوهش آن است که بین 

 تیپ منفی وجود دارد. یعنی همبستگیسیستم فعال ساز 

رفتاری ل سازی سیستم فعاتواند با نمی صبحگاهی/عصرگاهی

و  Randler های این پژوهش با نتایجیافته .داشته باشد همبستگی

م سیستت. آنان نیز نشان دادند که کل نمرات همسو اس [11] همکاران

در  .همبستگی ندارد صبحگاهی/عصرگاهی تیپ بارفتاری فعال ساز 

ق و های فرهنگی شرتوان گفت که بدلیل تفاوتتبیین این پژوهش می

غرب و همچنین مسائل اجتماعی در این نتیجه می تواند اثر گذار باشد. 

 صبحگاهی/عصرگاهی تیپبین  از نتایج دیگر این پژوهش آن است که

مثبت معنادار وجود دارد. که با  همبستگیسیستم بازداری رفتاری با 

 Gray &Mcnaughton [07] باشد.همسو می [33, 33] هاییافته

 .دانداضطراب را با حساسیت باالی نظام بازداری رفتاری مرتبط می
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سازد باشدکه مطرح میهمسو می Corr [77]همچنین با پژوهش 

از  ترتری دارند، عصبیحساسسیستم بازداری رفتاری افرادی که 

ت دارند. فعالیسیستم افرادی هستند که حساسیت کمتری در این 

، منجربه صفات شخصیتی سیستم بازداری رفتاریبیش ازاندازه 

تبط با اضطراب مانند نگرانی اضطرابی و رفتارهای مر

نشان دادند که تیپ  [01]و همکاران  Merikantoشود.می

تواند پیش بینی کننده و عامل خطری برای اختالل عصرگاهی می

اختالل شخصیت، بی خوابی،  ،اضطرابی، اختالل سومصرف مواد

افسردگی، تغییرات فصلی در خلق و خو و رفتار باشد. در تبیین این 

فعالیت  های زیادی نشان دادندکه توان گفت پژوهشیافته می

منجر به رگه های شخصیتی  سیستم بازداری رفتاری تربیش

و افراد را مستعد اختالالت اضطرابی خاص  گردداضطراب زا می

افراد تیپ شامگاهی هم گرایش بیشتر به اضطراب دارند  سازد ومی

 د دارد.وجو همبستگیها با نظام بازداری رفتاری بین تیپ بنابراین،

 گیرینتیجه

های تیپ، سیستم مغزی رفتاریبین  نتایج نشان داد که

وجود دارد.  همبستگیو اضطراب حالت /صفت صبحگاهی/عصرگاهی 

ره توسط مراکز مشاوره دانشجویی یافته پیشنهاد می شود در حوزه مشاو

اجرای این پژوهش در میان جمعیت بهنجار  ها مورد توجه قرار گیرد.

ینی با شود تعمیم آن به جامعه بالصورت گرفت که موجب می

 هایی همراه باشد.دودیتمح

 سپاسگزاری

نامه دوره کارشناسی ارشد رشته روانشناسی این مقاله برگرفته از پایان

مه قاسم زاده به راهنمایی اقای دکتر عیسی زادگان در دانشگاه فاط

باشد. می 31/6/30الف و در تاریخ 7-36755ارومیه به شماره ثبت 

داند از اساتید محترم و همچنین از افراد نویسندة مقاله برخود الزم می

 .شرکت کننده در این پژوهش قدر دانی و تشکر نماید
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