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Abstract
Aim: This study aims to explore the relationship of
circadian rhythm, temperament, focus of attention and
sleep quality with scholastic satisfaction of male, high
school students of district 6 in Tehran during the academic
year of 2015-20016. Method: This descriptive-analytic
study is correlative. Three hundred thirty four students
were chosen through cluster sampling. All these students
filled out the following indices: circadian rhythm by De
Milia (2004), temperament by Buss and Plomin (1984),
focus of attention by Chambless and Glass (1997),
Pittsburgh sleep quality index(1989) and scholastic
satisfaction by Jokar (1999). Results: The data were
analyzed using correlative methods of Pearson, multiple
regression with simultaneous model and edition 22 of
SPSS software. The findings show that circadian rhythm,
temperament, focuses of attention and sleep quality were
able to predict 72.4% of the changes in students’
scholastic satisfaction. Conclusion: Based on results of
this research, increasing students’ scholastic satisfaction
has a direct relationship with external focus of
attention,flexible/rigid circadian rhythm, sleep quality,
socialization.
Keywords: Circadian Rhythm, Temperament, Focus of
Attention, Sleep Quality, Scholastic Satisfaction, Students
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مقدمه
شآموزان اس .ت
از جمله دغد هغ های مسئوالن آموزش و پرورش ،پیشرفت تحصیلی دان 

هک یلماوع زا یکی

موفقیت

رد و تفرشیپ    

یباشد .مطالعه ب رثؤم لماوع ر تیاضر      
تحصیلی دانشآموزان و نهایت ًاًا سیستم آموزشی نقش دارد ،رضایت تحصیلی دانشآموزان م 
تحصیلی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است .پس توجه به رضایت تحصیلی و متغیرهای مرتبط در این زمینه اولین گام برای
شآموزانی با انگیزه است ،پرورش و تقویت احساس رضایت و پیشرفت ایشان در راستای رسیدن به سعادت جامعه ،اهمیت
د ا ش تن د ا ن 
شآموزان که بیانگر میزان احساسات و نگرشهاییی مثبت
ییابد (رحمانی نیا .) ۱۳۸۴ ،مفهوم رضایت و رضایت تحصیلی دان 
ویژهای م 
مترین و شایعترین موض تاعو
یباشد ،مه 
دانشآموزان به وضعیت موجود آموزشی م 

رد ح زو ههه رفت رپ طیارش رد ینامزاس را

امروز محسوب میشود (اسپکتر .)7991 ،2از دیدگاه بس ینهذ درکلمع عبات تیاضر ،نارظنبحاص زا یرای راظتنا و ا دارفا ت

بههمین دلیل ،هر گونه احساس خوشایندی که نتی هج مقایسه عملکرد ذهن ا اب دارفا ی ننن ننننتظ تارا

تباقر      
.تسا         

هدیمان تیاضر ،دشاب نانآ       میییشوددد

لگیری نگرشها و رفتار سازمانی افراد
یشود که موجب شک 
(فارسیجانی .) 386 1 ،رضایت یکی از ویژگیهای رفتار فردی محسوب م 
شآموزان را به معنی تناسب بین ارزشیابی ذهنی
میشود (تسوئی و کایفدکارُ .) 007 2 ،اُالیور و دیساربو (  ) 1989نیز رضایتتحصیلی دان 
یدانند .لذا از این منظر ،رضایت تحصیلی متأثر از رضایت کل نازیم زا ی   
آنها با تجارب و پیامدهای متنوع ارزشیابی شده از آموزش م 

یافتد و هرگونه گزینش علمی که صورت
تحقق انتظارات میباشد( .سیمور )3991 3،نیز با بیان این نکته که هر چه در کالس اتفاق م 
یدارد که تجارب دانش آموزان بر رضایت کل رثؤم اهنآ ی    
میگیرد ،منفک از تجارب کلی آنها در زندگی تحصیلی نیست ،اظهار م 
شآموزان از تجربیات زندگی تحصیلی است که تعی نی کنندههه
است .در مجموع میتوان گفت ،رضایت تحصیلی به معنای ادراک دان 
شآم نازو
نگرش مثبت یا منفی آنها از مدرسه خواهد بود .محققان و صاحبنظران ،علل و عوامل چندی را برای رضایت تحص ناد یلی شش شش
یباشد .لذا در ادامه به برخی از ابعاد و عناصر ذکر
تمندی آنها مؤثر م 
برشمردهاند که چگونگی هر یک از این عوامل ،بر میزان رضای 
شگران پرداخته شده است.
شده توسط محققان و پژوه 
شآم ازو ننن دختررر مقطععع اول
سعدی پور و گرامی (  ) ۱۳۹۳در پژوهشی که درباره رابطه چر هخ شبانه روزی با عملکرد تحصیلی در دان 
ل حافظ ههه کالمی ، ،عمل رک ددد ریاضییی و
راهنمایی انجام داد به این نتی هج رسید که بین نوع چر هخ شبانه روزی و عملکرد تحصیلی ش ما ل ل
شآموزان
دّقّقت رابطه وجود دارد .لیکن با حافظه دیداری رابطه معناداری وجود ندارد .نتایج دیگر نشان داد بین عملکرد تحصیلی دان 
ی وجوددد دارد .خلیلییی (  ) ۱۳۹۳در پژوهش اونع اب ی ننن نننن بررس گژیو هطبار ی ییی ییییه تیصخش یا ی و 
صبح کار و عصرکار تفاوت معن رادا ی ی
دشواریهای تنظیم هیجان با رضایت تحصیلی دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان نقده ب ببه ای ک دیسر هجیتن ن ههههههههه ب گژیو نی یی یییه یا
شخصیتی و دشواریهای تنظیم هیجان با رضایت از تحصیل رابطه مثبت و معن  دوجو رادا د و درا ینچمه ن گژیو  ی ییی یییییه تیصخش یا ی و 
دشواریهای تنظیم هیجان پیش بینی کنندههای قوی برای رضایت تحصیلی بودند .احم ناهرب و ید یی ییی (  ) ۱۳۹۴در پژوهش اونع اب ی ننن نننن
تأثیر فاصله کانون توجه بر دقت ،اثربخشی و ادراک از عملکرد در اجرای مهارت به این نتی هج رسیدند که دق و یشخبرثا ،ت

کاردا   

از عملکرد در وضعیت تمرکز توجه بیرونی دور بهتر از وضعیت تمرکز توجه درون دوب کیدزن ینوریب و ی  .........همچن نی س و یزیزعدی
حسینی (  ) ۱۳۹۴در پژوهشی با عنوان اثر دستورالعملهای کانون توجه بیرونی و درونی در افراد مستقل از زمینه و وابسته بر عمل و درک
یادگیری به این نتی هج رسیدند که کانون توجه بیرونی ،مزیتی برای یادگیرندگان وابسته به زمینه م ممیباشددد و ک ن ینورد هجوت نونا یز     
2

. Spector
. Symour

3
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ویژگی برجستهای برای یادگیرندگان مستقل از زمینه محسوب میسود .ده راکمه و یراد ا  ن (( (((  ) ۱۳۹۵در پژوهش یسررب ناونع اب ی     
ارتباط بین کیفیت خواب با وضعیت روانشناختی دانشجویان به این نتی هج رسیدند که رابطه معناداری بین میانگین نمره کیفیت خواب با
استرس ،اضطراب و افسردگی دانشجویان وجود داشت .نتایج کلی نشان داد که بین وضعیت روانشناختی و کیفیت خواب دانش نایوج

ارتباط مستقیم و معنادار وجود داشت  ..در پژوهشی النج و همکاران ) ۲۰۱۰ ( 4به این نتی هج رسیدند که سیستم س کری اادین و هب باوخ
طور مشترک چر هخ بی نظیری را فراخوانی میکنند که بی نهایت بر القای تغییرات در ترافیک گلبول سفید مؤثررر اس .ت

یشهوژپ رد   

قوخوی هیجانی نوجوانان :رضایت از زندگی ،تفسیر و حفظ اتفاقات به این نتی هج ندیسر د   
گارسیا و سیدیکویی ) ۲۰۰۹ ( 5با عنوان خل 
که افراد خود شکوفا و با خلق مثبت باال رضایت از زندگی بیشتری از افراد خود تخریب گر داشتند .نتایج تحقیق پورتر و هم اراک ننن

6

تکنندگان هنگام تمرکز
(  ) ۲۰۱۲در مطالعه خود با عنوان تقویت پرش با گامهای با افزایش فاصله تمرکز توجه بیرونی نشان داد شرک 
بر نزدیکترین نقطه به هدف تمرکز بیرونی دور نسبت به تمرکز بر شروع خط پرش )تمرکز بیرونی نزدیک) پرش بیشتری داشتند..

ونگ و همکاران ) ۲۰۱۳ ( 7در پژوهش خود با عنوان اثر متقابل خواب و خلق و خو در پیش بینی عملکرد تحصیلی ،سالمت جسمی و
روانی :یک مطالعه طولی به این نتی هج رسید که عملکردهای تحصیلی ،سالمت جسمی و روانی به وسیله طول و کیفی شیپ باوخ ت    
شآم نازو
بینی شدند این نحقیق به بررسی رابطه ریتم سیرکادین ،خلقوخو ،کانون تو ّجّجه و کیفی  باوخ ت ب ناد یلیصحت تیاضر ا شششششش شششششش
یپردازد.
م 
رو ش
روش این پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش کل دانشآم ازو ننن پس هقطنم هطسوتم مود هرودر     ۶ته لاس رد نار   
شآموزان پس هطسوتم مود هرودر
تحصیلی  ۹4-۹5بودند که تعداد آنها  ۱۰۱۵۷نفر بود .در این پژوهش برای انتخاب نمونه از میان دان 
منطقه  ۶تهران که تعداد آنها  ۳۷ 1نفر بود ،بر اساس جدول مورگان و همکاران (  ) ۱۹۷۹و با احتساب حدود  ۱۰درصد ریزش ۳۳ 4 ،نفر
به عنوان نمونه انتخاب شدند .این پژوهش توص فی ییی– اس یطابنت

از ن گتسبمه عو یی ییی م ممیباشددد .همچن ومن باختنا یارب نی ن زا ه شور    

نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شد .در این روش ابتدا منطقه  ۶به  ۴ناحیه و میسقت

ود هیحان ره زا مد تروص هب هسر

    

تصادفی انتخاب ،و در نهایت از هر مدرسه یک کالس به صورت تصادفی انتخاب شد .در این نمونه گیری واحد ،معرف فرد نیستتت،
بل هک شامل گروه یا خوشهای از افراد است( .دالور.) 1385 ،
ابزار

پرسشنامه ریتم سیرکادین .این پرسشنامه توسط دی میلیا (  ) ۲۰۰۴طراحی شده است .این ابزار دارای  ۱۱گویه است و آزمودنیها

یزنند .دامنه نمرات از  ۰تا  ۱۱است .این پرسشنامه دو عامل مستقل را
پاسخ خود به گویه ها را به صورت بله ( )۱یا خیر ( )۰عالمت م 

یدهد .عامل اول با نام انعطاف پذیر /انعطاف ناپذیر 8که نشان دهنده ثبات ریتم سیرکادین است و شامل س الاؤ تتت 8 ،6 ،4 ،2
پ وشش م 
یشود که دامنه آن صفر تا  5میباشد .کسانی که از این عامل امتیاز باال بگیرند انعطاف پ یذ ررر و دارای قابلیتتت بی اد ررر ماندننن در
و  10م 

ن اس لماش و ت   
م س یداکری ن ن
یباشند .عامل دوم با نام سستتت  /س دنزر هه 9ک ههه نشاننن دهن نماد هد ههههه ریتم م
زمانهای غیرعادی روز یا شب م 

سؤا تال  ،9 ،7 ،5 ،3 ،1و  11میشود که دامنه نمرات آن از صفر تا  6است .کسانی هک نمره باال در عامل دوم کسب کنند افرادی سست
4

. Lange., Dimitrov., & Born.
. Garcia & Siddiqui
6
. Porter, Anton, &Wu
7
. Wong, Yin Wan, Cheung, & Harry
8
). Flexible/Rigid (FR
9
). Languid/Vigorous (LV
5
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یگیرند که غلبه بر احساس خواب آلودگی و رخوت در پی کمبود خواب برای آناننن دش تراو ررر است  ...دی میلی  ا ((  ) ۲۰۰۴پای یا ی
نام م 
پرسشنامه ریتم سیرکادین را با روش آلفای کرونباخ  ۰/ ۸۶گزارش کرد و بیان کرد ابزار دارای روایی پیش بین مناس .تسا یب

آلف یا

کرونباخ ابعاد سست  /سرزنده و انعطاف پذیر /انعطاف ناپذیر این پرسشنامه در این پژوهش به ترتیب  0.42و  0.77و الف خابنورک یا   
کل پرسشنامه  0.52محاسبه شد.

پرسشنامه خلق و خو .10این پرسشنامه توسط بأس و پلومین (  ) ۱۹۸۴برای خودسنجی برای بزرگساالن طراحی شده است .این ابزار

که سه عامل مردم آمیزی ،ف ّعّعالّیّیت ،تهییج پ تفص جنپ لماش هک یریذ

درم

مم م ممممممممممآمی ف ،یز ّعّع لا ّیّی و ندوب وسرت ،یگتفشآ ،ت    

عص یناب تتت

(مؤلفههای تهییج پذیری) میشود را اندازه گیری میکند .این پرسشنامه با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت با دامنه نمرات  ۱۵تا
یشود .در این ابزار گویه های  ۷ ،۱و  ۱۱برای سنجش مردمآمی یاه هیوگ ،یز      ۶ ،۲و  ۱۲ب ف شجنس یار
 ۷۵نمره گذاری م 

ّعّع لا ّیّی ،ت    

گویه های  ۱۰ ،۳و  ۱۵برای سنجش ترسو بودن ،گویه های  ۸ ،۴و  ۱۴برای سنجش آشفتگی و گویه یاه     ۹ ،۵و  ۱۳ب شجنس یار   
یباشد .آلفای کرونباخ این پرسشنامه در این پژوهش  0.42محاسبه گردید.
عصبانیت م 
ّجه .این پرسشنامه توسط وودی ،چامبلس و گالس (  ) ۱۹۹۷طراحی شده است .این ابزار دارای  ۱۰گویه است.
پرسشنامه کانون تو ّج
یشود .زیرمقیاس های پرسشنامه عبارتند از مقیاس
که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت با دامنه نمرات  ۱۰تا  ۵۰نمره گذاری م 
کانون تو ّجّجه متمرکز بر خود و مقیاس کانون پایه تصور تعامل اجتماعی .ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مؤلفه تو ّجّجه متمرکز
برخود  % ۷۶و برای کانون تو ّجّجه بیرونی  % ۷۲بدست آمده است (وودی و همکاران .) ۱۹۹۷ .هر گویه شامل یک مقیاس  ۵نمرهای است
  

تها هماهنگ است .خیر و هم  ناراک ((  ) ۱۳۸۷روای ر سایقم نیا هزاس ی ا
یدهد تا چه اندازه کانون تو ّجّجه آزمودنی با عبار 
که نشان م 
تأیید نمودند .آلفای کرونباخ این پرسشنامه در این پژوهش  0.94محاسبه گردید.

پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ .11این پرسشنامه توسط بویس و همکاران (  ) ۱۹۸۹طراح رازبا نیا .تسا هدش ی       در اصل

دارای  ۹گویه است اما چون سؤال  ۵خود شامل  ۱۰گویه فرعی است بنابراین کل پرسشنامه دارای  ۱۹آیتم اس فیط کی رد هک ت     
یشود .دامنه نمرات صفر تا  ۵1است .این پرسشنامه دارای  ۷زیرمقیاس است که عبارتند از:
لیکرت  ۴درجهای از  ۰تا  ۳نمرهگذاری م 

 .1کیفیت ذهنی خواب

12

 .2تأخیر در به خواب رفتن
 .3مدت زمان خواب

14

 .4میزان بازدهی خواب
 .5اختال تال خواب

13

15

16

 .6استفاده از داروهای خوابآور
 .7اختال تال عملکردی روزانه

17

18

10

. EAS
). Pittsburgh Sleep Quality Index. (PSQI
12
. Subjective Sleep Quality
13
. sleep latency
14
. sleep duration
15
. habitual sleep efficiency
11

. sleep disturbances
. use of sleeping medication

16
17
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آلفای کرونباخ این پرسشنامه ،در این پژوهش  0.43محاسبه گردید.
پرسشنامه رضایت تحصیلی .این پرسشنامه توسط جوکار و بحرانی ) 378 1( ،طراحی شده است .این اب یاراد راز

 ۱۳گویه .تسا

یشود .هر گویه شامل یک مقیاس
که با استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت از کام ًالًال مخالف ( )۱تا کام ًالًال موافق ( )۵نمره گذاری م 
 ۵نمرهای است ،برای جلوگیری از سوگیری پاسخها ۶ ،گویه از مجموع گویهها به صورت منفی طراحی شده است .امتیاز کسب شده
شآموزان از تحصیل محسوب میشود .پایایی ابزار با استفاده
یگیرد و نمره باالتر نشانگر رضایت بیشتر دان 
در محدوده  ۱۳تا  ۶۵قرار م 
از آلفای کرونباخ در مطالعه (ادراکی و همکاران ۰٫ ۸۵ ) ۱۳۹۰ .به دست آمد .آلف رد همانشسرپ نیا خابنورک یا نیا شهوژپ       

0.97

محاسبه گردید.
یافتهها
در این پژوهش  334دانش آموز پسر مقطع متوسطه شرکت داشتند .در ادامه شاخصهای توص و یناوارف یفی

یناوارف دصرد      دانش

آموزان به تفکیک پایه و رشته در قالب جدول و نمودار ارائه میشود .در زیر فراوانی و درصد فراوانی دانش آموزان به تفکیک ارائه
شده است.
جدول ( )1توزیع فراوانی و درصد فراوانی دانش آموزان به تفکیک پایه تحصیلی
پایه تحصیلی

فراوانی

درصد فراوانی

دو م

109

% 32.63

سوم

131

% 39.23

پیش دانشگاهی

94

%41 28.

کل

334

% 100

نمودار ( )1درصد فراوانی دانش آموزان به تفکیک پایه تحصیلی

همانطور که در باال مشاهده میشود از میان دانش آموزان  109نفر آنها پایه دوم (  131 ،)% 32.63نفر آنها پایه سوم (  )% 39.23و  94نفر
آنها پیش دانشگاهی (  )%41 28.بودند .در زیر فراوانی و درصد فراوانی دانش آموزان به تفکیک پایه تحصیلی ارائه شده است.
جدول ( )2فراوانی و درصد فراوانی دانش آموزان به تفکیک رشته تحصیلی
رشته تحصیلی

فراوانی

درصد فراوانی

علوم انسانی

411

% 34.13

علوم تجربی

411

% 34.13

ریاضی فیزیک

06 1

% 31.74

کل

334

% 100

. daytime dysfunction

18
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ﺭﺷﺗﻪ ﺗﺣﺻﻳﻠﯽ

34.5
℅34.13

℅34.13

34
33.5

33
32.5

32

نمودار ( )2درصد فراوانی دانش آموزان به تفکیک رشته تحصیلی

همانطور که در باال مشاهده میشود از میان دانش آموزان  411نفر آنها رشته علوم انسانی (  411 ،)% 34.13نفر آنها رشته عل برجت مو یی ییی
(  06 1 ،)% 34.13نفر آنها رشته ریاضی فیزیک (  )% 31.74بودند .در جدول  3شاخصهای توصیفی میانگین ،انحراف استاندارد ،کمترین
مقدار ،بیشترین مقدار ،کجی و کشیدگی متغیرهای مورد مطالعه (ریتم سیرکادین ،خلق و خو ،کانون توجه ،کیفیت تیاضر ،باوخ   
تحصیلی) ارائه شده است.
صهای توصیفی ریتم سیرکادین ،خلق و خو ،کانون توجه ،کیفیت خواب ،رضایت تحصیلی
جدول ( )3شاخ 
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

کجی

کشیدگی

سست/سرزنده

0.665

0.265

0.00

1.00

- 0.576

- 0.317

انعطاف پذیر/انعطاف ناپذیر

45 4 0.

0.345

0.00

1.00

37 1 0.

- 17 1 1.

0.656

2.00

4.33

0.684

- 0.650

0.883

1.00

4067

- 64 4 0.

- 51 4 0.

خلق و خو (درماندگی)

5 2.8

9 0.85

1.00

5.00

9 0.39

- 0.370

خلق و خو (اضطراب)

2.53

0.710

1.00

4.00

- 16 1 0.

- 37 1 0.

.97 2

0.657

1.00

5.00

- 05 1 0.

کانون توجه بیرونی

2.98

1.14

1.00

5.00

0.802

- 0.675

کانون توجه درونی

5 .1 3

1.10

1.00

5.00

0.551

- 0.764

کیفیت خواب

14 9 0.

0.36

0.21

1 .7 1

0.633

- 26 4 0.

رضایت تحصیلی

5 2.9

.28 1

1.00

5.00

9 0.33

- 65 9 0.

خلق و خو (سطح فعالیت)

.87 2

خلق و خو (جامعه پذیری)

.97 2

خلق و خو (خشم)

.796 1

ضهای رگرسیون
بررسی پیش فر 
با توجه به مقدارکجی و کشیدگی جدول  4فرض نرمال بودن همه متغیرها تأیید میشود .چون اگر مقدار کجی و کش هنماد رد یگدی

 -2تا  +2باشد ،بنابراین فرض نرمال بودن تأیید م 
یشود .مقدار عام نایراو مروت ل سسسسسسس  19متغیره رد نیب شیپ یا د هنما    

 1.00تا .812 5

یباشد که از  10فاصله زیادی دارد ،بنابراین فرض هم خطی بودن چندگانه رد میشود .چون اگر مقدار عامل تورم واریانس بزرگتر
م 
از  10باشد فرض هم خطی چندگانه تأیید میشود .همچنین مقدار دوربین – واتسون 20برابر  2.018میباشد که از  0و  4فاصله زی یدا

دارد ،بنابراین فرض همبستگی پسماندها نیز رد میشود .چون اگر مقدار دوربین – واتسون به  0و یا  4نزدیک باشد ف یگتسبمه ضر   
ضهای استفاده از رگرسیون وجود دارد.
یشود با توجه به نکاتی که ذکر شد پیش فر 
پسماندها تأیید م 
. Variance Inflation Factor
. Durbin-Watson

19
20

49

بررسی رابطه ریتم سیرکادین ،خلق و خو... ،
جدول ( )4نتایج آزمون نرمال بودن متغیرها بر اساس آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
آماره

متغیر

سطح معناداری
0.001

سست/سرزنده

0.217

انعطاف پذیر/انعطاف ناپذیر

50 1 0.

0.001

خلق و خو (سطح فعالیت)

0.217

0.001

خلق و خو (جامعه پذیری)

32 1 0.

0.001

خلق و خو (درماندگی)

0.230

0.001

خلق و خو (اضطراب)

43 1 0.

0.001

خلق و خو (خشم)

0.273

0.001

کانون توجه بیرونی

981 0.

0.001

کانون توجه درونی

0.227

0.001

کیفیت خواب

54 1 0.

0.001

رضایت تحصیلی

47 1 0.

0.001

جدول ( )5خالصه تحليل رگرسيون چند متغیری با مدل همزمان برای پیش بینی رضایت تحصیلی
df2
df1
R2
R
سطح معناداری
تغ يي ر F
متغيرهای پیش بین
ریتم سیرکادین ،خلق و خو ،کانون توجه ،کیفیت خواب

0/1 85

0/ 724

10

84 /817

323

0/ 00 1

ب توان یا ی نیب شیپ  ی    
همان طور که در جدول  5مشاهده میشود متغیرهای ریتم سیرکادین ،خلق و خو ،ک ،هجوت نونا فیک ی اوخ ت بببب بببب
معنادار رضایت تحصیلی را دارند ( .)R2=0/ 724 ،P≤0/ 00 1در نتی هج توانایی پیش بینی معنادار رض لیصحت تیا ییییی ب یاهریغتم ساسا ر    
ریتم سیرکادین ،خلق و خو ،کانون توجه ،کیفیت خواب تأیید میشود.
جدول ( )6ض ير ب همبستگي ریتم سیرکادین و رضایت تحصیلی
متغیرپیش بین /متغیر مالک

رضایت تحصیلی

سطح معناداری

سست/سرزنده

- 0.008

43 4 0.

انعطاف پذیر/انعطاف ناپذیر

9 0.66

0.001

همان طور که در جدول  6مشاهده میشود بین ریتم سیرکادین سست  /سرزنده با رضایت تحصیلی رابطه منفی و غیررر معن دوجو رادا   
دارد ( )R= - 0.008 ،P≤0/344و بین ریتم سیرکادین انعطاف پذیر  /انعطاف پذیر رابطه مثبت و معن  دوجو رادا د را دد ددد ( 9 0.66 ،P≤0/ 001
ییابددد و
ش م مم 
= .)Rبا توجه به شیوه نمره گذاری پرسشنامه ریتم سیرکادین ،با افزایش انعطاف پذیری ،می ناز رض لیصحت تیا ی یازفا  ششش ششش
بالع سک

با کاهش انعطاف پذیری ،میزان رضایت تحصیلی کاهش مییابد .ضمن ًاًا با اف نازیم هدنزرس  /تسس نیداکریس متیر شیاز       

رضایت تحصیلی تغییر معناداری نمییابد.
قوخو و رضایت تحصیلی
جدول ( )7ض ير ب همبستگي خل 
متغیرپیش بین /متغیر مالک

رضایت تحصیلی

سطح معناداری

خلق و خو (سطح فعالیت)

- 0.363

0.001

خلق و خو (جامعه پذیری)

0.395

0.001

خلق و خو (درماندگی)

- 0.038

0.245

خلق و خو (اضطراب)

-921 0.

0.001

خلق و خو (خشم)

0.034

9 0.26

همان طور که در جدول  7مشاهده میشود بین بعد سطح فعالیت خلقوخووو با رض لیصحت تیا ییییی رابطه و یفنم

دراد دوجو رادانعم     

(  .)R= - 0.363 ،P≤ 0.001به عبارت دیگر با افزایش سطح فعالیت ،میزان رضایت تحصیلی کاهش مییابد و بالع سک

با ک ها ششش س حط

قوخو با رضایت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وج دراد دو
فعالیت ،میزان رضایت تحصیلی افزایش مییابد .بین بعد جامعه پذیری خل 
(  .)R= - 0.395 ،P≤ 0.001به عبارت دیگر با افزایش جامعه پذیری ،میزان رضایت تحصیلی افزایش مییابد و بالع سک

با کاهش جامعه
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پذیری ،میزان رضایت تحصیلی کاهش مییابد .بین بعد درماندگی خلقوخو با رضایت تحصیلی رابطه منفی و غیر معنادار وجود دارد
(  .)R= - 0.038 ،P≤ 0.245بین بعد اضطراب با رضایت تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (  .)R= -921 0. ،P≤ 0.001به عب ترا
دیگر با افزایش اضطراب ،میزان رضایت تحصیلی کاهش مییابد و بالع سک

ب ،می ناز رض لیصحت تیا ی    اف شیاز
ش اض ارط ب ب
ب هاک ا شش شش

مییابد .بین بعد خشم با رضایت تحصیلی رابطه منفی و غیر معنادار وجود دارد (  .)R= - 0.034 ،P≤0/ 269در نتی هج نیب هطبار دوجو     
ابعاد جامعه پذیری ،سطح فعالیت و اضطراب با رضایت تحصیلی تأیید میشود و رابطه معناداری بین ابع و یگدنامرد دا

دوجو مشخ     

ندارد.
جدول ( )8ض ير ب همبستگي کانون توجه و رضایت تحصیلی
متغیر پیش بین  /متغیرمالک

رضایت تحصیلی

سطح معناداری

کانون توجه بیرونی

0.726

0.001

کانون توجه درونی

0.682

0.001

همان ط لودج رد هک رو      8مش هدها م ممیشوددد ب نی ک نوریب هجوت نونا ییی یییی با رض لیصحت تیا ییییی رابطه و تبثم

دراد دوجو رادانعم     

ش ک نوریب هجوت نونا ییی یییی
(  .)R= 0.726 ،P≤ 0.001به عبارت دیگر با افزایش کانون توجه بیرونی رض لیصحت تیا ی اب و شیازفا  هاک ششششش ششششش
رض  تیا ت شهاک یلیصح       

م مم ییاب دد د .ب نی    ک ونا ن ین ینورد هجوت  زززززززز ززز با    رض  تیا ت لیصح یی یییی رابط دراد دوجو رادانعم و تبثم ه         

ش ک نوریب هجوت نونا ییی یییی
(  .)R= 0.682 ،P≤ 0.001به عبارت دیگر با افزایش کانون توجه درونی رض لیصحت تیا ی اب و شیازفا  هاک ششششش ششششش
رضایت تحصیلی کاهش مییابد .کانون توجه بیرونی رابطه بیشتری در مقایسه با ک اب ینورد هجوت نونا     رض لیصحت تیا ی دراد   .....در
نتی هج وجود رابطه بین کانون توجه با رضایت تحصیلی تأیید میشود.
جدول ( )9ض ير ب همبستگي کیفیت خواب و رضایت تحصیلی
متغیر پیش بین  /متغیر مالک
کیفیت خواب

رضایت تحصیلی
0.510

سطح معناداری
0.001

ب با رض لیصحت تیا ییییی رابطه و تبثم
همان طور که در جدول  9مشاهده میشود بین کیفی اوخ ت بب بب

 دراد دوجو رادانعم (((( ((((( 0.001

≤P

 .)R= - 0.510به عبارت دیگر با افزایش کیفیت خواب ،رضایت تحصیلی افزایش و با کاهش کیفیت خواب رضایت تحصیلی کاهش
ییابد.
م 
بحث و نتیجه گیری
عوامل زیادی با رضایت تحصیلی رابطه دارند که از مهمترین این عوامل میتوان به ریتم سیرکادین ،خلقوخو ،توجه و کیفیت خواب
اشاره کرد .آنچه اهمیت دارد این است که بتوان به طریقی دقیق متغیره اب طبترم یا     رض لیصحت تیا ییییی را شناس یا ی یارب اهنآ زا و     
ش حاضررر ب هطبار یسررب فده ا     ری ،نیداکریس مت   
افزایش رضایت تحصیلی دانش آموزان استفاده ک .در م نیا یارب ن وظ رررر ررررر پ هوژ ش ش
خلقوخو ،کانون تو ّجّجه و کیفیت خواب با رضایت تحصیلی دانش آموزان پسر متوس هط

هقطنم

 6ته ار ننن در س لیصحت لا ی   

1394 - 95

انجام شد .نمونه این پژوهش  334نفر بود که با روش نمونه گیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .نتایج این پژوهش نش داد نا
که متغیرهای ریتم سیرکادین ،خلقوخو ،کانون تو ّجّجه و کیفیت خواب توانایی پیش بینی معنادار رضایت تحصیلی را داشتند.
ب توان یا ی نیب شیپ  ی رادانعم       رض تیا
با توجه به نتایج جدولها متغیرهای ریتم سیرکادین ،خلق و خو ،ک ،هجوت نونا فیک ی اوخ ت بببب بببب
تحصیلی را داشتند (  .)R2= 0.724 ،P≤ 0.001در نتیجه توانایی پیش بینی معنادار رضایت تحصیلی بر اساس متغیره یا

ری ،نیداکریس مت   

خلق و خو ،کانون توجه ،کیفیت خواب تأیید شد .متغیرهای ریتم سیرکادین ،خلق و خو ،کانون توجه ،کیفیت خواب با ه دنتسناوت م   
 72.4درصد از تغییرات رضایت تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کنند.

15

بررسی رابطه ریتم سیرکادین ،خلق و خو... ،
بر اساس نتایج جدول  6بین ریتم سیرکادین انعطاف پذیر /انعطاف ناپذیر با رض لیصحت تیا ییییی رابطه و تبثم

شاد دوجو رادانعم تتتتت تتتتتت

(  .)R= 9 0.66 ،P≤0/ 001به عبارت دیگر با افزایش انعطاف پذیری ریتم سیرکادین ،میزان رضایت تحصیلی افزایش مییابد و ب سکعلا
شهای قبلی در این زمینه همسو ب دو
با کاهش انعطاف پذیری ،میزان رضایت تحصیلی کاهش مییابد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوه 
(زرگر و همکاران ۱۳۹۱ ،؛ النج و همکاران ۲۰۱۰ ،؛ جرماین و کوپفر ۲۰۰۸ ،؛ استکی و علیایی زند ۱۳۸۸ ،؛ ولیسر و هم ناراک  ۲۰۰۱ ،،؛
بائهر و همکاران .) ۲۰۰۰ ،در تبیین این یافته میتوان گفت عادات انعطاف پ  یزور هنابش متیر ریذ ز ی هک یگدن کی زا تالوصحم       
ساعت سیرکادین بدن است سبب میشود که این افراد با کمک ساعت زیس  دوخ یت د ن تارییغت لباقم ر ا ع همانرب رد یناهگ ا ید و      
روزمره خود انعطاف به خرج دهند و متناسب با شرایط خود را هماهنگ کنند .چون وظیفه ساعت زیستی آماده کردن مغز و بدن برای
خواب یا بیداری فعال در ساعات معین و مشخصی از روز است (ولفسون و کارسکادون) ،21ساعت زیستی آنان به تناسب زم یور ،نا

درجه حرارت بدن ،ضربان قلب ،فشار خون و ترشح هورمونها اثر گذاشته و جس  درف نهذ و م را یسرد تیلاعف یارب

هدامآ

هگن        

یدارد.
م 
با توجه به نتایج جدول  7بین بعد سطح فعالیت خلقوخو با رضایت تحصیلی رابطه منفی و معنادار وج د دو ااشتتت ( - 0.363 ،P≤ 0.001
= .)Rبه عبارت دیگر با افزایش سطح فعالیت ،میزان رضایت تحصیلی کاهش مییابد و بالع سک

با کاهش سطح فعالیت ،میزان رضایت

تحصیلی افزایش مییابد .بین بعد جامعه پذیری خلقوخو با رضایت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود داشتتت ( - 0.395 ،P≤ 0.001
ی ،می ناز
ش جامعه ریذپ یی یی
= .)Rبه عبارت دیگر با افزایش جامعه پذیری ،میزان رضایت تحصیلی افزایش م ممییابددد و ب هاک اب سکعلا ششش ششش
رضایت تحصیلی کاهش مییابد .بین بعد درماندگی خلقوخو با رضایت تحصیلی رابطه منفی و غیر معنادار وجود داشتتت ( ،P≤ 0.245
 .)R= - 0.038بین بعد اضطراب با رضایت تحصیلی رابطه منفی و معنادار وجود داشت (  .)R= -921 0. ،P≤ 0.001به اب رگید ترابع    
افزایش اضطراب ،میزان رضایت تحصیلی کاهش مییابد و بالع سک

با کاهش اضطراب ،میزان رضایت تحصیلی افزایش مییابددد .ب نی

بعد خشم با رضایت تحصیلی رابطه منفی و غیر معنادار وجود داشت (  .)R= - 0.034 ،P≤0/ 269در نتی هج وجود رابطه ب هعماج داعبا نی   
پذیری ،سطح فعالیت و اضطراب با رضایت تحصیلی تأیید میشود و رابطه معناداری ب  داعبا نی د شن هدهاشم مشخ و یگدنامر د  .............در
شهای قبلی در این زمینه همسو
نتی هج وجود رابطه معنادار بین خلق و خو با رضایت تحصیلی تأیید شد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوه 
بود (خلیلی ۱۳۹۳ ،؛ عظیم زاده و همکاران ۱۳۹۰ ،؛ عظیمی ۱۳۹۰ ،؛ قربانی ۱۳۸۸ ،؛ گارسیا و سیدیکویی ۲۰۰۹ ،؛ بو و ُکُکلک).
با توجه به نتایج جدول  8بین کانون توجه بیرونی با رضایت تحصیلی رابطه مثبت و معن رادا وج  دو ددداشتتت (  .)R= 0.726 ،P≤ 0.001به
عبارت دیگر با افزایش کانون توجه بیرونی رضایت تحصیلی افزایش و با کاهش کانون توجه بیرونی رضایت تحصیلی کاهش مییابد.
بین کانون توجه درونی نیز با رضایت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت (  .)R= 0.682 ،P≤ 0.001به عبارت دیگ اب ر    اف یاز ش ش
ش
کانون توجه درونی رضایت تحصیلی افزایش و با کاهش کانون توجه بیرونی رضایت تحصیلی کاهش مییابد .ک ینوریب هجوت نونا    
رابطه بیشتری در مقایسه با کانون توجه درونی با رضایت تحصیلی داشت .در نتی هج وجود رابطه بین کانون توجه با رض لیصحت تیا ییییی
شهای قبلی در این زمینه همسو بود (احمدی و برهانی 1394 ،؛ سیدعزیزی و حسینی ۱۳۹۴ ،؛
تأیید شد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوه 
پورتر و همکاران ۲۰۱۲ ،؛ مک کی و ولف ۲۰۱۲ ،؛ حسینی و همکاران ۱۳۹۲ ،؛ ت ،یلکو

ل و ه ،یدرا
 ۱۳۹۲؛ بل ل

 .) ۲۰۰۹در تبی نیا نی   

یافته میتوان گفت با عنایت به این که کانون توجه از عوامل مؤثر بر یادگیری است ،و نوع کانون توجه (درونی ،متمرکز کردن توجه
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لها ای
بر خود موضوع یادگیری یا بیرونی ،متمرکز کردن توجه نازیم رد )یریگدای عوضوم هجیتن و رثا رب یشخبرثا          دس معلاروت ل ل
آموزشی مؤثر است.
با توجه به نتایج جدول شماره  9بین کیفیت خواب با رضایت تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود داشت (  .)R= - 0.510 P≤ 0.001به
عبارت دیگر با افزایش کیفیت خواب ،رضایت تحصیلی افزایش و با کاهش کیفیت خواب رضایت تحصیلی کاهش مییابد .در نتی هج
وجود رابطه بین کیفیت خواب با رضایت تحصیلی تأیید شد .نتایج این پژوهش با نتایج پژوهشها ای قبل دوب وسمه هنیمز نیا رد ی     
(دهداری و همکاران ۱۳۹۵ ،؛ محمودی ۱۳۹۲ ،؛ ونگ و همکاران ۲۰۱۳ ،؛ زارع و همکاران ۱۳۹۲ ،؛ بحری و همکاران ۱۳۹۲ ،؛ ض یای ی
و همکاران ۱۳۹۰ ،؛ گیلبرت و ویور .) ۲۰۱۰ ،در تبیین این یافته میتوان گفت با توجه به ای ی یارب باوخ هک ن ا گد ی ف ،یر ر هدنیا ای       
مربوط به حافظه و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان از ضروریات است ،کیفیت بد خواب ،دیر خوابیدن ،زود بیدار ش باوخ و ند   
منقطع شبانه به شدت بر ظرفیت یادگیری ،عملکرد تحصیلی و اعمال رفتاری-عصبی تأثیر گذار است.
منابع
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رحمان 
شآم ازو ننن دختررر مقطععع اول راهنم یا ییی .فص مانل ههه
سعدی پور ،اسماعیل و گرامی ،فاطمه س ادا تتت (  .) ۱۳۹۳رابط ههه چرخ ههه ش ناب ههه روزی با ا عمل رک ددد تحص لی ییی در دانش ش
روانشناسی تربیتی. ۲۰۶ - ۱۷۵ ،) 10 ( 34 ،
سید عزیزی ،حسن و حسینی ،فاطمه سادات (  .) ۱۳۹۴اثر دستورالعملهای کانون تو ّجّجه بیرونی و درونی در افراد مستقل از زمین ههه و وابست ههه ب ههه زمین ههه بررر عمل رک ددد و
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فارسیجانی ،حسن (  .) ۱۳۸۶کالس جهانی سازمانها و مدیریت کیفیت جامع .تهران :مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.

Garcia, Danilo. & Siddiqui, Anver. (2009). Adolescents’ affective temperaments: life satisfaction, interpretation,
and memory of events. The Journal of Positive Psychology. 4(2): 155-167.
Lange, Tanja., Dimitrov, Stoyan., & Born., Jan. (2010). Effects of sleep and circadian rhythm on the human
immune system. Annals of the New York Academy of Sciences. 1193: 48–59.
Mark Lawrence Wonga, 1, Esther Yuet Ying Laua,, 1,, Jacky Ho Yin Wana, Shu Fai Cheungb, C. Harry Huia,
Doris Shui Ying MOKb, 2013, The interplay between sleep and mood in predicting academic functioning,
physical health and psychological health: A longitudinal study, Journal of Psychosomatic Research, Volume
74, Issue 4, Pages 271–277.
Oliver, R. L., & Desarbo, W. S. (1989). Processing Satisfaction Response in Consumption: A Suggested
Framework and Response Proposition. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining
Behavior, 1– 16.
Porter, J.M., Anton, P.M., & Wu, W.F.W. (2012). Increasing the distance of an external focus of attention
enhances standing long jump performance. Journal of Strength and Conditioning Research. 26(5); 1226-1231.
Symour, D. T. (1993). On Q: Causing Quality in Higher Education. Phoenix, AZ: Oryx press.
Spector P. E. (1997). Job Satisfaction, Thous and Oaks. CA: Sage publications.
Tsui, A. S. & Kifadkar, S. S. (2007). Cross-National, Cross - Cultural Organizational Behavior Researc: Advances,
Gaps, and Recommendations. Journal of management, 33(3): 426-478.

