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آموزان دختر مقطع  هاي تحصيلي در دانش هاي زيستي با هيجان رابطه ريتم
  اول راهنمايي

  2سادات گرامي و فاطمه 1پور اسماعيل سعدي

 

  دهچكي
بريم كه حيات و زندگي  با نگاهي دقيق به دنياي اطراف پي مي. همه چيز در جهان حركت موزون دارد

هاي زيستي  هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين ريتم. اي با آهنگي منظم است ت دورهبه شكل فعالي
. ش همبستگي استروش اين پژوه. بودهاي تحصيلي آنان آموزان دختر مقطع اول راهنمايي با هيجان دانش
شهر تهران بود كه با استفاده از  12 ي زان دختر اول راهنمايي منطقهآمو دانشاين تحقيق  آماري جامعه

هاي  براي سنجش ريتم. نفر انتخاب شدند 70 تعداد اي به نمونه ،اي گيري تصادفي خوشهروش نمونه
. آموزان استفاده شداساس تاريخ تولد دانشهاي زيستي و براز نرم افزار ريتم ،آموزان روزي دانشفراشبانه
 tاز آزمون . سنجيده شد ن و همكارانپكرا نامه پرسش با استفاده ازآموزان نيز  هاي تحصيلي دانشهيجان
نتايج  . استفاده شدهاي تحصيلي روزي با هيجان فراشبانه هاي براي بررسي ارتباط ريتم) همبسته(شده  جفت

آموزان دختر مقطع اول راهنمايي  ها تحصيلي دانشروزي با هيجان اني فراشبانهنشان داد كه بين ريتم هيج
آموزان به منظور بهينه كردن  بازده دانش بازده و كم اين پژوهش از روزهاي پر نتايج. رابطه وجود دارد

  . دهدريزي تحصيلي به والدين اطالعات مفيدي ارائه مي برنامه فرايندهاي يادگيري و ياددهي و

  روزي، چرخه هيجاني، هيجان تحصيلي هاي زيستي، چرخه فراشبانه ريتم: هاي كليدي ژهوا

                                                                                                                            
 )eebbiiaabbaannggaarrdd@@yyaahhoooo..ccoomm(          شناسي، دانشيار دانشگاه عالمه طباطبايي دكتري روان: ي رابط نويسنده. 1
  دانشگاه عالمه طباطبايي ،شناسي تربيتي ارشد روان كارشناس. 2

  9/2/93  :تاريخ دريافت مقاله
 10/8/93 :تاريخ پذيرش مقاله



   Journal of school psychology, Spring  2015                                     1394شناسي مدرسه، بهار  رواني  مجله     
                  

 Vol.4, No.1/88-103                                                                         88- 1/103ي  ، شماره4ي  دوره       

89 

  مقدمه
ها بيشتر  آموز در انجام فعاليتها ميزان شور و توانايي دانش از نظر والدين و معلّمان بعضي زمان

د و نكات رو ها و تكاليف آموزشي مي است و با رغبت و شادماني بيشتري به استقبال انجام فعاليت
اين نوسانات خلقي و ذهني كه از ديد والدين نيز مشهود . كنند تر دريافت مي آموزشي را سريع

سال  2400بقراط پدر علم پزشكي به دانشجويان خود در . شده و علمي دارد تأييداساسي  ،است
ر كه روزهاي خوب و بد را در مورد بيماري و سالمت خود مورد توجه قرا كرد ميپيش توصيه 

اي است و  نيز اين عقيده شكل گرفت كه زندگي به شكل يك فعاليت چرخه 1982از سال . دهند
محيط  .)2008 استكي و ناصري، مقدس،(اي وجود ندارد  هاي زيستي دوره حيات بدون پديده

هاي منظم صورت  دروني موجودات زنده دائماً در حال تغيير است و اين تغيير به صورت نوسان
 شود ميها بيشتر  گيرند ميزان ابتال به بيماري قتي اين نوسانات در دوره افول خود قرار ميو. گيرد مي

 1پايان قرن نوزدهم دكتر سوبادا. و اين همان چيزي است كه بقراط به آن اشاره كرده بود
 كردهاي خود اظهار هاي بدن شناخته شد و در آزمايش س دانشگاه وين پدر نظريه چرخهشنا روان

روز آن با روز ديگر شبيه نخواهد بود،  يك يعني ،ي موضوعي است با تغييرات دائميزندگ«
. »خصوصي داراي احساسات خاصي است هتواند اين باشد كه فرد در مواقع ب ترين برداشت مي مهم

هاي ريتميك روي  س يافتن اين نكته بود كه نوسانشنا روانعالقه اصلي سوبادا به عنوان يك 
اين . تواند از قبل قابل محاسبه باشد ها مي گذارد و اين ريتم مي تأثيررد فرد احساسات و عملك

از . هاي فصلي داشته باشد هاي متفاوتي نظير تقريباً يك روز، و ريتم توانند طول سيكل ها مي ريتم
هاي زيستي را در ارتباط با فاكتورهاي  آن پس محققان علوم رفتاري و شناختي نيز آهنگ

د توجه قرار دادند و اين حقيقت را كه كارآمدي رفتاري، در ازاء عملكردهاي گوناگوني مور
  ).2010، 2كرير و مانك(كردند  تأييدكند را از نظر تجربي  مختلف رواني به طور ريتمي نوسان مي

                                                                                                                            
1. Swobada 
2. Carrier & Monk 



  ييآموزان دختر مقطع اول راهنما در دانش يليتحص يها جانيبا ه يستيز يها تميرابطه ر 

90 

، 1آيزنگ(روز طول بكشد  هايي هستند كه بيش از يك شبانه روزي چرخه هاي فراشبانه رخهچ
، بحران )مثبت(ها داراي يك دوره زماني ثابت و سه مرحله شارژ  ين چرخههر يك از ا) . 2008

عملكرد افراد تابعي از  ،هاي بدن بر اساس نظريه ريتم). 1شكل ( است) منفي(و تخليه شارژ ) گذرا(
بر اين اساس روزهايي كه . ها با يكديگر است روزي و تركيب چرخه هاي فراشبانه وضعيت چرخه

د و نرو ترين روزها به شمار مي ترين و موفّق د، مطلوبنگير منحني قرار مياين  ي ر اوج قلهد
د، روزهايي هستند كه توانايي افراد در حد نها در نيمه مثبت نمودار قرار دار روزهايي كه منحني

انرژي و  روزهايي كم) نيمه منفي نمودار(زيادي قرار دارد و برعكس روزهاي غيرفعال منحني 
رو ) باالي خط مبنا(ها ابتدا سمت منطقه مثبت يا فعال  هر يك از سيكل. درو ار ميبار به شم كسالت

سپس تغيير جهت داده به سمت خط مبنا  ،برسد) ماكزيمم(به باال حركت كرده تا به نقطه بيشينه 
) پايين خط مبنا(وارد منطقه منفي يا غيرفعال ) يا سطح صفر(پس از برخورد با خط مبنا . گردد برمي
دهد تا اين كه پس از رسيدن به نقطه كمينه  و كماكان به حركت رو به پايين خود ادامه مي شده

كند،  زماني كه سيكل در منطقه مثبت حركت مي. مسير خود را به سمت باال تغيير دهد) مينيموم(
زماني كه . دهد رود، انرژي خود را از دست مي فرد در حداكثر انرژي بوده و هر چه جلوتر مي

اين ). 2011، 2جين( شود ميل مورد نظر وارد منطقه منفي شد، انرژي از دست رفته جبران سيك
روز و  28روز، احساسي  23كند كه هر سيكل جسمي  ها از ابتداي تولد فرد شروع به كار مي سيكل
نيز  س مشهور زيگموند فرويدشنا رواندوست و همكار 3دكتر ويليام فيليس. روزه است 33ذهني 

، و همكاران مقدس(گردد  ها به زمان تولد فرد بر مي نكته اشاره كرده است كه اين ريتمبه اين 
2008 .(  

                                                                                                                            
1. Ayzeng 
2. Jain  
3. William Fileps 
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  روزي هاي فراشبانه چرخه .1شكل 

  

. ها بوده است هاي جسمي و ذهني موضوع مورد مطالعه بسياري از پژوهش تاكنون سيكل
هاي روزمره  رانندگي، ناكاميها، تصادفات  كه بيشتر سوانح كارخانه ستا  ها نشان داده بررسي

  ).2001، 1النگ(مربوط به روزهاي بحراني سيكل جسمي بوده است 
يوسف . اي از اثرگذاري ريتم جسمي بر عملكرد اتفاق افتاد ر زمان انجام اين پژوهش، نمونهد

رغم تجربه و تكنيكي كه كرمي كاپيتان شايسته تيم ملي تكواندوي كشورمان در المپيك لندن علي
اهانه علت باخت خود را عدم گوي آگاهانه يا ناآ. شت مسابقه را به حريفان خود واگذار كرددا

س براي تيم دانسته و پس از شكست در نخستين ديدار خود مقابل شنا روانحضور يك 
ام نتيجه را واگذار  دانم چه اتفاقي افتاد كه در نخستين مبارزه نمي واقعاً : تكواندوكار اسپانيايي گفت

دانم چرا بدنم با من ياري وي در ادامه ناباورانه اظهار داشت كه امروز روز من نبود و نمي. دمكر
                                                                                                                            
1. Long 

  چرخه جسمي
  )عاطفي(چرخه هيجاني 

 ه ذهنيچرخ
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وقتي منحني  .است 1362فروردين  2يوسف كرمي كاپيتان تيم ملي تكواندي ايران متولد . نكرد
هاي بدن محاسبه شد، دريافت گرديد كه سطح انرژي  قدرت فيزيكي وي با نرم افزار چرخه

ترين مقدار ممكن قرار داشته و در كم) 1391مرداد  20(اين تكواندوكار در روز مسابقه  فيزيكي
درصد  2در چنين شرايطي انرژي اصلي اين ورزشكار كه همان انرژي نيروي جسماني است، فقط 

 بنابراين، به استناد اين تجربه و موارد ديگري كه پيش از اين نام برده. انرژي واقعي ايشان بوده است
منظور رعايت اختصار، از عنوان نمودن آنها خودداري  ها كه به شد و البته بسياري از پژوهش

  . توان چرخه جسمي را معتبر و قابل استناد دانست گردد، مي مي
توان به تحقيقات  ز آن جمله ميهايي صورت گرفته است كه ا ر مورد ريتم ذهني نيز پژوهشد

هاي  ريتم تأثيركه در آن به بررسي  كرداشاره )  2006( عسگرآبادو حبيبي  ابراهيمي قوام، انلوزاي
با وجود اين كه تحقيقات . اند هاي هوش پرداخته آموزان در آزمون بر عملكرد دانش روزي فراشبانه

ها اشاره  اي از آن هاي ذهني و جسمي انجام گرفته است، كه به پاره شماري در دو زمينه ريتم بي
اند و كمتر تحقيقاتي در خصوص  ي هيجاني در اين ميان مغفول واقع شدهها گرديد، ليكن ريتم

ها را پايه  اين در حالي است كه پژوهشگران معاصر هيجان. نحوه عملكرد آنها صورت گرفته است
طوري كه هيجان بخش اساسي ساختار فرد است  به ،گيرند و بنياد رشد انسان و روابط او در نظر مي

هيجان موجب افزايش توانايي فردي  بر تمركز و باشد ازماندهي خود ميو عامل كليدي براي س
  . )1393زاده،  نصيرلو و موسي ساري نريماني، عالي(شود  بردن از زندگي مي براي اجراي كار و لذت

هاي تجربه  در تحليل و تبيين پيشايندها و پسايندهاي هيجان) 2009( 1، آندرو و ماركوزپكران
 يهاكنند و نام هيجان اي را پيشنهاد مي شده حصيلي، چارچوب يكپارچه و تلفيقهاي ت شده در زمينه

هاي هاي مربوط به پيشايندهاي چندوجهي هيجان فرض )2006( پكران. اندرا بر آنها نهاده 2تحصيلي
ها بر تعهد تحصيلي؛  اين هيجان تأثيرهاي مرتبط با  تحصيلي را مطرح نمود و پس از آن فرضيه

                                                                                                                            
1. Pekran, Andrew & Markus 
2. academic emotions 
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هاي مثبت  به هيجانرا ها  آن ،وي بر اساس ارزش. و پيشرفت تحصيلي را تدوين كردخودگرداني 
 :منفي مانندي ها هيجانمانند لذت از يادگيري، اميد به دستيابي موفّقيت و احساس غرور در برابر 

هاي پيشرفت  هاي عمومي، هيجان طور مانند هيجان همين. بندي نمود خشم، اضطراب و خستگي طبقه
ت معين و در يك زمان مشخص در نظر گرفت يوان به عنوان وقايع زودگذر در موقعت را مي

همچنين ). هاي پيشرفت مانند اضطراب امتحان، يعني اضطراب تجربه شده قبل از يك امتحان هيجان(
 ها و يا نتايج پيشرفت تحصيلي هاي عادتي، كه فرد معموالً در ارتباط با فعاليت ها را به عنوان هيجان آن

  ).2006پكران، ( نمودسازي  كند، مفهوم به صورت مكرّر تجربه مي
اند و به ها را با متغيرهاي مختلف تحصيلي سنجيدهاي از ريتمي نامبرده جنبهها تمام پژوهش

نتايجي كه گاه با باورهاي عمومي و ديرينه متصديان . اند نتايج كاربردي و جالبي دست يافته
 ي پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه. باشد وزان در تعارض ميآمآموزش و يا والدين دانش

روزي اجرا شدكه در هيچ يك از تحقيقات نامبرده هاي فراشبانه هاي هيجان تحصيلي با چرخه مؤلفه
هاي تحصيلي به ما نشان روزي و هيجان هاي فراشبانه بررسي كلي چرخه. اي نشده است به آن اشاره

آموزان به لحاظ جسمي، هيجاني و ذهني آمادگي بيشتري براي  دانش خواهد داد كه چه روزهايي
توانند از طريق  هاي آموزشي در منزل و مدرسه را دارند؟ همچنين اينكه آيا والدين ميانجام فعاليت

ريزي مناسبي براي روزهاي پربازده وي داشته روزي فرزند خود، برنامه شناخت چرخه فراشبانه
كم بازده متناسب با وضع جسمي، هيجاني و ذهني فرزندشان برنامه زندگي  روزهايبراي باشند و 

هاي تحصيلي روزي با هيجان كلي آيا بين ريتم هيجاني فراشبانه طور بهرا تدوين كنند؟ و 
  آموزان دختر مقطع اول راهنمايي رابطه وجود دارد؟ دانش

  روش
ي اطالعات از نوع تحقيقات پژوهش حاضر از لحاظ هدف كاربردي و از لحاظ نحوه گردآور

متغير و هاي بدن در اين تحقيق چرخه بررسيمورد  مستقلمتغيرهاي . استهمبستگي -توصيفي
سال اول دختران (جنسيت و سن  اين پژوهشير كنترل در متغ. هاي تحصيلي استهيجانوابسته 
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  . مي باشد) مقطع راهنمايي
آموزان دختر ين تحقيق را كليه دانشا ي آمار جامعه: جامعه، نمونه و روش نمونه گيري
در اين حجم نمونه . دادشهر تهران تشكيل مي 12 ي سال اول مدارس راهنمايي دولتي منطقه

 ، باتحقيقات مشابه گذشتهنمونه پژوهش بر مبناي مطالعه مباني نظري و ادبيات پژوهش و حجم 
خاب و از بين اين كالس ها كالس انت 3، اين منطقه كالس 36از مجموع  خوشه ايروش تصادفي 

نرم افزار  ازروزي  فراشبانه ريتم هاي به منظور بررسي .ندانتخاب شدنفر به صورت تصادفي  70نيز 
 و همكاران هاي تحصيلي پكرانهيجان نامه پرسش از بررسي هيجان تحصيليراي هاي بدن و ب ريتم

  :دآوري اطالعات عبارتند بودند ازبنابراين ابزارهاي استفاده شده براي گر. استفاده شد )2009(
روزي هيجاني كه مورد بررسي اين  هاي فراشبانه ريتم: روزي هيجاني هاي فراشبانه ريتم
ها از زمان تولد فرد است و اساس كار  شروع نوسانگري اين ريتم. استروزه  28 بود،  پژوهش

آموزان  ه اطالعات شخصي دانشلذا ب. مي باشدروزي سال تولد افراد  هاي فراشبانه افزار ريتم نرم
هاي  افزار ريتم نرم. آموزان در مدرسه دريافت شد هاي دانش نياز بود كه از بايگاني پرونده

بر اين . دهد نوسانات هيجاني، عقلي و جسمي افراد را روي نمودار نشان مي دورهروزي  فراشبانه
. نوسانات هيجاني به دست آمد ورهداساس با توجه به تاريخ تولد هر فرد بيشينه و كمينه نمودار 

روزهايي كه فراواني بيشتري از  در و هآوري شد در جدولي در برنامه اكسل جمع الزم اطالعات
با مراجعه به مدرسه در آن  ،شد آموزان مشاهده مي دانشنمونه جهت اين بيشينه و كمينه در 

در اختيار افراد قرار  )2009( و همكارانپكران  ي هيجان هاي تحصيلي نامه پرسش ،ها تاريخ
  . گرفت مي

 و همكاران هاي تحصيلي پكرانهيجان نامه پرسش :هاي تحصيليهيجان نامه پرسش
كاغذي است كه در سه قسمت تهيه شده -از نوع خودگزارشي و مدادو  سؤال 42داراي ) 2009(

هاي هيجان، 88/0 هاي كالسها شامل بخش مربوط به هيجان اين قسمتآلفاي كرونباخ . است
هاي بخش مربوط به هيجان. است 91/0هاي مربوط به امتحانو هيجان 84/0 مربوط به يادگيري
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هاي امتحان انتشار يافته و يك بخش كامالً مجزا از هيجان نامه پرسشامتحان تحت عنوان 
 ، گوئتز،پكراندر پژوهش . زير مقياس وجود دارد 8در هر قسمت . دهد را تشكيل مي نامه پرسش

كه  به دست آمده %95تا  %75پرسشنامه از  هاي اسيآلفاي كرونباخ خرده مق ).2002(و پري  1تيتز
 اند كردهگزارش  91/0روايي سازه اين آزمون همچنين . ابزار است نيقابل قبول ا ييايپا انگريب
  ).2009پكران و همكاران، (

  نتايج
هاي  و ريتم )2009( و همكاران كرانهاي آزمون پمقياس براي بررسي ارتباط بين نمرات خرده

در زير به منظور اختصار نتايج مربوط به اين . شده استفاده شد جفت tروزي از آزمون  فراشبانه
  .مقياس ارائه شده است خرده  چندآزمون براي 

  خرده مقياس لذت از كالس) الف
  

  لذت از كالس درس جفت شده tهاي توصيفي مربوط به آزمون  آماره .1جدول 
 M  S2  Sx  N  جفت

  35  87/0  48/3  43/10 كمينهلذت از كالس در 
  35  79/0  18/3  44/7 بيشينهلذت از كالس در 

  

آموزان  دانش مقياس لذت از كالس درس شده براي مقايسه تفاوت نمرات خرده جفت tآزمون  .2جدول 
  روزي مختلف هاي فراشبانه در ريتم

  M  S2  Sx  t df P  جفت

 009/0 34 01/3 99/0 98/3 00/3 نه وبيشينهكميلذت از كالس در 

                                                                                                                            
1. Titz 
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مقياس لذت از كالس  دهد، تفاوت بين نمرات خرده نشان مي 2و  1طور كه نتايج جدول  مانه
هاي  بنابراين، ريتم). T=1/3و  sig=009/0(روزي معنادار است  فراشبانه  در دو نوبت سنجش ريتم

  .دختر رابطه دارد آموزان روزي با ميزان لذت از كالس دانش فراشبانه
  خرده مقياس اميد در كالس) ب

  

  اميد در كالس درس جفت شده tهاي توصيفي مربوط به آزمون  آماره .3جدول 
 M  S2  Sx  N  جفت

  35  35/1  39/5  75/13 كمينهاميد در كالس در 
  35  94/0  77/3  56/10 بيشينهاميد در كالس در 

  
آموزان در  دانش مقياس اميد در كالس نمرات خردهشده براي مقايسه تفاوت  جفت tآزمون  .4جدول 

  روزي مختلف هاي فراشبانه ريتم
  M  S2  Sx  t df P  جفت

 050/0 34 06/2 54/1 18/6 18/3 كمينه و بيشينهاميد در كالس در 
  

مقياس اميد در كالس  دهد، تفاوت بين نمرات خرده نشان مي 4و 3طور كه نتايج جدول  همان
توان  بنابراين، مي). T=6/2و sig=05/0(روزي معنادار است  فراشبانه  مدر دو نوبت سنجش ريت

  .آموزان دختر رابطه دارد روزي با ميزان اميد در كالس دانش هاي شبانه گفت ريتم
  

  خرده مقياس خشم در كالس) ج
  

  خشم در كالس درس جفت شده tهاي توصيفي مربوط به آزمون  آماره .5جدول 
 M  S2  Sx  N  جفت

  35  17/1  68/4 37/11 كمينهكالس در  خشم در
  35  76/0  05/3  87/8 بيشينهخشم در كالس در 

  
  



   Journal of school psychology, Spring  2015                                     1394شناسي مدرسه، بهار  رواني  مجله     
                  

 Vol.4, No.1/88-103                                                                         88- 1/103ي  ، شماره4ي  دوره       

97 

آموزان در  مقياس خشم در كالس دانش شده براي مقايسه تفاوت نمرات خرده جفت tآزمون  .6جدول 
  روزي مختلف هاي فراشبانه ريتم

  M  S2  Sx  t df P  جفت

 085/0 34 84/1 35/1 42/5 50/2 كمينه و بيشينهخشم در كالس در 

  
مقياس خشم در كالس  دهد، تفاوت بين نمرات خرده نشان مي 6و 5همانطور كه نتايج جدول 

توان  بنابراين، مي. )T=84/1و  sig=085/0( روزي معنادار نيست فراشبانه  در دو نوبت سنجش ريتم
  .اردآموزان دختر رابطه ند روزي با ميزان خشم در كالس دانش هاي شبانه گفت ريتم

  

  خرده مقياس اضطراب مربوط به كالس) د
  

  اضطراب مربوط به كالس جفت شده tهاي توصيفي مربوط به آزمون  آماره.7جدول 
 M  S2  Sx  N  جفت

  35  42/1  69/5  87/12 كمينه اضطراب مربوطبه كالس در 
  35  18/1  71/4  50/10 بيشينهاضطراب مربوط به كالس در 

  

» اضطراب مربوط به كالس«مقياس  ي مقايسه تفاوت نمرات خردهشده برا جفت tآزمون  .8جدول 
  روزي مختلف هاي فراشبانه آموزان در ريتم دانش
  M  S2  sx  t df P  جفت

 048/0 34 57/1 51/1 05/6 37/2 بيشينه و كمينهاضطراب مربوط به كالس در 
    

ضطراب مربوط به مقياس ا دهد، تفاوت بين نمرات خرده نشان مي 8 طور كه نتايج جدول همان
بنابراين، . )T=57/1و  sig=048/0(روزي معنادار است  فراشبانه  در دو نوبت سنجش ريتم ،كالس

آموزان دختر رابطه  روزي با ميزان اضطراب مربوط به كالس دانش هاي شبانه توان گفت ريتم مي
  .دارد
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  گيري بحث و نتيجه
 ييآموزان دختر مقطع اول راهنما نشدا يستيز يها تمير نيرابطه ب يپژوهش بررس نيهدف ا

آموزان نشان داد كه  روزي دانش هاي فراشبانه نتايج بررسي ريتم .آنان بود يليتحص هاي جانيبا ه
روزي با خرده  هاي فراشبانه ريتم .روزي رابطه وجود دارد بين هيجانات تحصيلي و چرخه فراشبانه

آموزان  س و اضطراب مربوط به كالس دانشهاي ميزان لذت از كالس،  ميزان اميد در كالمقياس
 لذا .هاي زيستي انجام گرفته استتاكنون تحقيقات محدودي پيرامون چرخه .دختر رابطه دارد

آمده از تحقيقات انجام گرفته، همانند تحقيق حاضر، هريك به نحوي ادعاي وجود  دست بهنتايج 
  . كنندت را بررسي ميهاي زيستي با عملكرد، رفتار و احساسارابطه بين چرخه

سه  تأثيرها تحت  روزي مدعي است كه زندگي انسانهاي فراشبانه بنابرآنچه ذكر شد نظريه ريتم
يك  ها ، جسمي و ذهني قرار دارد و هر يك از اين چرخه)عاطفي(هاي هيجاني  چرخه بدن به نام

طبيعي روزهاي خوب و  بحراني روزهاي بد و دوره ي دوره .دوره بحراني و يك دوره طبيعي دارند
اولين  پژوهشگران موسسه آرك اندرسون اياالت متحده در يكي از. دهد ميپربازده را نشان 

تحقيقات اين . ي زيستي افراد بررسي كردندها حادثه را در  ارتباط با چرخه 300تحقيقات خود 
فولي، (ر يكي از روزهاي بحراني افراد رخ داده است حوادث د درصد 70موسسه نشان داد كه تقريباً 

در تحقيق خود نشان دادند كاركناني ) 2008( 2وارنر، موراي و مير). 2011، 1گود، نيونس و اسكات
اند كمتر در معرض بروز كه با توجه به چرخه زيستي و روزهاي بحراني به انجام وظيفه پرداخته

ماهه نشان دادند كه روزهاي  15نيز در يك بررسي ) 2012( 3و سوترا يورو .گيرندحوادث قرار مي
  ها نشان داده كلي بررسي طور به .بحراني چرخه افراد عامل اصلي بروز حوادث ناشي از كار بوده است

حراني هاي روزمره مربوط به روزهاي ب ها، تصادفات رانندگي، ناكامي كه بيشتر سوانح كارخانه ستا

                                                                                                                            
1. Foley, Good, Nivens & Scott 
2. Warner, Murray & Meyer 
3. Souatra & Wiyorand  



   Journal of school psychology, Spring  2015                                     1394شناسي مدرسه، بهار  رواني  مجله     
                  

 Vol.4, No.1/88-103                                                                         88- 1/103ي  ، شماره4ي  دوره       

99 

عملكرد  هاي فراشبانه روزي را با توان چرخه جسمي ريتم مي). 2001النگ، (سيكل جسمي است 
گروهي ديگر از مطالعات انجام گرفته در خصوص ريتم . روزانه مرتبط، معتبر و قابل استناد دانست

آمده از مطالعه  دست بهدر ميان نتايج . اندروزي، چرخه ذهني را مورد بررسي قرار دادهفراشبانه
در ) 2009(زاده اشرفي  حسيني و مهدي. شود مياي ديده تالف قابل بررسيبرروي چرخه ذهني اخ

. روزي و عملكرد تحصيلي در بين دانشجويان پرداختندچرخه فراشبانه پژوهشي به بررسي رابطه بين
داد كه باالترين سطح نمرات دانشجويان مربوط به  آوري شده نشان نتايج حاصل از اطالعات جمع

ها باالتر از خط صفر ذهني دانشجويان به تنهايي يا به همراه ساير چرخه چرخههايي است كه زمان
هاي فراشبانه روزي و عملكرد چرخه بين ،آمده از اين تحقيق دست بهبر اساس نتايج  .داشته است قرار

  . تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد و چرخه ذهني بر عملكرد دانشجويان اثرگذار است
ها بوده است كه در  ي جسمي و ذهني موضوع مورد مطالعه بسياري از پژوهشها تاكنون سيكل

موضوع مورد بررسي  هاي هيجاني كه مشخصاً ها اشاره گرديد، ليكن ريتم اي از آن باال به پاره
اند و كمتر تحقيقاتي در خصوص نحوه عملكرد  پژوهش حاضر است در اين ميان مغفول واقع شده

ها را پايه و بنياد رشد  ين در حالي است كه پژوهشگران معاصر هيجانا. آنها صورت گرفته است
ها وجود  اين ارتباط شگرف كه بين گردش زمان و رفتار انسان. گيرند انسان و روابط او در نظر مي

اما هنوز علت دقيق و  .كرده است دارد نظر بسياري از محققان را در طول تاريخ به خود جلب
وضعيت اين در حاليست كه . روزي بر آدمي ناشناخته است هاي فراشبانه هگذاري چرختأثيرچگونگي 

. گذارد هاي ديگر انساني نيز اثر مي قرارگيري ماه عالوه بر افسردگي برروي رفتارها و ويژگي
در يك پروژه تحقيقاتي به بررسي رابطه وضعيت قرارگيري ماه با رفتارهاي جنايي و ) 2010( 1اسكافر

 دست بههاي بايگاني پليس  وي ميزان وقوع هر يك از جرايم،كه از گزارش. ردازدپ پرخاشگرانه مي
محققان ايراني نيز همچنين . كردآورده است را با توجه به وضعيت ماه هنگام وقوع آن جرم بررسي 

                                                                                                                            
1. Schafer 
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هاي رواني رفتند و از آنها تعداد مراجعات اورژانسي  براي بررسي همين رابطه به سراغ بيمارستان
آنان دريافتند كه وقتي .رواني با عالئم رفتارهاي پرخاشگرانه را در طول ماه درخواست كردند بيماران

اما . شود مياست، يك افزايش جزئي در تعداد مراجعات به اتاق اورژانس رواني ديده  ماه كامل
اد تعد صورت هالل است، يعني زماني كه در ابتدا يا انتهاي گردشش قرار دارد؛ ههنگامي كه ماه ب

است   چشمگيري افزايش يافته و همچنين شدت خشونت نيز بسيار بيشتر بوده طور بهمراجعات 
  ). 2011كاظمي، اميرصدري و جوانبخت، (

ها از جمله موجوداتي  ماهي. دهد قرار مي تأثيررفتار حيوانات را نيز تحت  ،حركت و وضعيت ماه
اي بر اين  ايد شباهت واژگاني آنها هم نشانهگردش ماه قرار دارند كه ش تأثيربيشتر تحت كه هستند 

رابطه بين وضعيت گردش ماه با رفتار  جمعي از محققان ژاپني. شان باشد قرابت و همبستگي مابين
ريتم جزر و ). 2003، 1تاكانو و  تاكامورا ،موريتا ،سيدور رحمان(ها  را مطالعه كردند  اي از ماهي گونه

عواملي هستند كه  ،و الگوي حركت ماه در سراسرآسمان شب اهمد، شدت نور مهتاب، زمان طلوع م
اين عوامل زندگي را براي ماهيان . گردش ماه قرار دارد تأثيرافتد و تحت  اي اتفاق مي صورت دوره هب

ها  اي نه تنها براي ماهي نوسانات دوره). 2010، 2نيل  و رِدي(كند  تر مي دريا قابل پيش بيني و آسان
در اين ميان انسان نيز آگاهانه و يا . كند اجزاء آفرينش هماهنگي با خلقت را تسهيل ميبلكه براي همة 

رسد  مينظر  هبر مبناي تحقيق انجام گرفته ب. ها همراه است ها و ريتم ناخودآگاه با مسير گردش
 زان دختر را نيز تحتآمو دانشي زيستي كه ريتم شبانه روزي هم از جمله آنهاست هيجانات ها ريتم
  . ي خلقت همراه كرده استها قرار داده و با ديگر چرخه تأثير

آمده از انجام اين پروژه، در تحليل اين فرضيه براي تحقيقات آتي   دست بهبر اساس تجربيات 
  :شود مي و تبيين پيشنهاد

                                                                                                                            
1. Saydur, Rahman, Morita,Takemura & Takano 
2. Reddy & Neill  
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اي وجود  روزي مدعي است كه چرخه نظريه فراشبانه: هيجان و خلق تفاوت وجود دارد ي هبين واژ
رسد  نظر مي هدر حالي كه ب. روزه است 28آن  ي هعاطفي يا هيجاني كه دور ي هبه نام چرخ دارد

بايد گفت كه  مورددر توضيح اين . اين چرخه بيشتر بيانگر خلق روزمره است و نه هيجان روزمره
 ها از فرايندهايي به وجود حال آنكه، خلق. آيند هاي مهم زندگي به وجود مي ها از موقعيت هيجان

توانند توضيح دهند چرا امروز  يعني افراد به سختي مي. آيند كه مبهم و اغلب ناشناخته هستند مي
كه افراد  شود ميكنند خوب هستند و اگر زياد به آنها اصرار شود، شرايطي ايجاد  احساس مي

آورند كه  مثبت را به وجود مي ي هاحساس كنند خوب هستند، و اين شرايط عمدتاً طوري عاطف
روزي براي اين عاطفة مثبت  البته نظريه فراشبانه. مانند فراد از علت خلق خوش خود بي خبر ميا

. داند روزي مي هاي فراشبانه اطالعي وي از ريتم كند و بي خبري فرد را ناشي از بي دليل ارائه مي
خوشش  علت خلق اش قرار دارد، اوج سيكل هيجاني ي هدانست كه امروز در دور شايد اگر فرد مي
 . داد را بدان نسبت مي

هاي خلق روزمره اين  از ويژگي: دهند مي قرار تأثيرآموزان را تحت  اتفاقات روزانه خلق دانش
در جريان اجراي . كنند مثبت يا منفي را تجربه ميي  هدليل عاطفها بي است كه گاهي انسان

سته شد، فارغ از اينكه امروز چه آموزان خوا بارها از دانش) 2009(پكران و همكاران  ي هنام پرسش
پذير اما در واقع اين امر امكان. ها تحصيلي پاسخ دهندهاي هيجان اتفاقي برايتان افتاده؛ به پرسش

آموزان در آن امتحانات، اتفاقاتي كه در مدرسه و  امتحانات روزانه، نحوة عملكرد دانش. نبود
وي داده بود همگي عواملي بودند كه بنظر ر ي هنام خانوادة آنها روز پاسخگويي به اين پرسش

  . رسيد با سيكل هيجاني در رقابت باشند مي
كند؟ به عبارت ديگر چرا  ميهايي از اين قبيل كه چرا شدت رفتار تغيير  س هنوز هم پرسشپ

قابل ... ؟ وشود ميپذير است ولي در مواقع ديگر كالً ناپديد  گاهي عاطفة مثبت، نيرومند و برگشت
بدان معني است  .و هم بين افراد مختلف نوسان دارد شدت رفتار هم در فرد. بررسي است تأمل و

خلق  همچنين،. ميل باشد تواند فعاالنه مشغول اما در مواقع ديگر منفعل و بي كه گاهي يك نفر مي



  ييآموزان دختر مقطع اول راهنما در دانش يليتحص يها جانيبا ه يستيز يها تميرابطه ر 

102 

كه برخي از آنان، حتي در موقعيتي  بدين معني .آموزان نوسان داشته باشد تواند بين دانش مي
در حالي كه ديگران . شان بپردازند هاي تحصيلي توانند فعاالنه مشغول باشند و به فعاليت ميان، يكس

. آموزان، در طول زمان نوسان دارد خلق وخو در دانش. ميل باشند بدون هيچ دليلي منفعل و بي
در مدرسه به طوري كه آنان . كند كند، رفتارهايشان نيز تغيير مي وقتي حال احساسي آنان تغيير مي
 .شود ميشان نيرومند يا ضعيف  دهند و پايداري تالش تحصيلي تالش زياد يا كمي را به خرج مي

آموزان برخي روزها با سرعت و جديت كار  هنوز هم اين سؤال تأمل برانگيز است كه چرا دانش
د؟ و چرا پردازند، اما در روزهاي ديگر حوصله كار كردن ندارن كنند و با عالقه به تحصيل مي مي

ديگر، از يك روز به روز ديگر و از  ي هاي به لحظآموزان از لحظه نوع و شدت احساسات دانش
كند؟ اغلب دبيران در حين اجراي اين پروژه نوسانات خلقي  دليل تغيير مي يك ماه به ماه ديگر، بي
ان بارها و خودش ي هكردند و سؤاالت فوق را به گفت مي تأييدراهنمايي  ي هرا بخصوص در دور

آموز روزهايي چنان شاد  آور بود كه دانش براي آنان تعجب. بارها با يكديگر مرور كرده بودند
است و ميل به مشاركت گروهي و حضور فعال در روند يادگيري دارد و روزهايي چنان غمگين 

هاي  توضيح نظريه ريتم. توان وي را ترغيب به مشاركت كرد است كه با هيچ راهكاري نمي
آموزان و هم در  ذهن آنان هم در خصوص دانش ي هروزي محقق براي رفع اين ابهام ديرين فراشبانه

مشاهده نوسانات ريتم هيجاني يا به . مورد نوسانات خلقي خودشان جالب و تأمل برانگيز بود
عبارتي خلقي در اين نمونه كار چندان دشواري نيست و همان طور كه ذكر شد شايد به كمك 

 ي ههاي چرخ تر و تمهيدات و شرايط مهياتر بتوان پاسخ مناسبي به پرسش مناسبابزار 
آموزان با  هاي معلّم و نتايج تحصيلي دانش كه اگر اين چنين شود بازدهي تالش.روزي داد فراشبانه

 .شان مضاعف خواهد شد هاي فردي در نظر گرفتن تفاوت
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achievement emotion in 1 st-level female students at guidance 
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Abstract 

Everything in the world has a tunable movement. Taking a look around 
our environment, we find that life is in the form of periodic activity is 
orderly fashion. The purpose of this study is to investigate the relationship 
between biological rhythms of 1st-level female students of guidance schools 
with achievement emotion. Methodology of this research is based on 
correlation coefficient. The research population consisted of 1st-lavel 
female students at Tehran's guidance schools (12th educational region) and 
70 students were chosen using cluster random sampling method. Biological 
rhythms software based on date of birth was used in order to evaluate 
circadian rhythms. Achievement emotions of students were also studied by a 
Pekrun questionnaire. Paired t-test was used to investigate the relationship 
between circadian rhythms and achievement emotion.The results of 
students' circadian cycles showed that there is a logical relation between 
circadian rhythms and achievement emotion. The results of this research 
give helpful information to parents from low and high efficient days of 
students in order to optimize learning and teaching processes and 
educational planning. 
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